
لوله  مناقصه عمومی خرید  1650متر  دارد  نظر  در  شرکت آب و فاضالب شیراز 
فوالدی در سایز 24  اینج و حداقل با  406میکرون پوشش داخلی، به شماره را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
از طریق درگاه سامانه  بازگشایی پاکت ها  ارائه پیشنهاد مناقصه گران و  تا  اسناد مناقصه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه تاریخ  97/3/1می باشد. 
موضوع: خرید  1650متر لوله فوالدی در سایز  24اینچ و حداقل با 406 

میکرون پوشش داخلی
1- محل تحویل: شهر شیراز

2- مدت تحویل: 2 )دو( ماه شمسی.
شده:  تکمیل  مستندات  و  مدارک  عودت  و  مناقصه  اسناد  اخذ  محل   -3

سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(
4- برآورد اولیه: اعالم نمی گردد.

5- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: 97/3/1
6- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 97/3/1

7- تاریخ نهائی فروش اسناد مناقصه:  ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 97/3/7
8- تاریخ نهائی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر: ساعت 

14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/3/19
9- تاریخ بازگشایی پاکت ها: راس ساعت 11/30 صبح روز یکشنبه مورخ 97/3/20
10- به مدارکی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر 

در این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- مناقصه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی ساده برگزار و اعتبار آن از محل اعتبار 

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی( می باشد. 
12- قیمت اسناد: 600000 ریال

آیین نامه  مطابق  ریال  مناقصه:  600/000/000  در  تضمین شرکت  مبلغ   -13
تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 94/9/22 

14- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد درج شده است.
،http://iets.mporg.irوب سایت جهت اطالعات بیشتر آگهی مناقصه *
می باشد.  www.setadiran.ir  ،http.//nww.ir  ،www.abfa-shiraz.com  

با توجه به ابالغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت به شماره 41/33345 مورخ 93/10/30 
در خصوص الزام به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، مناقصات مربوط 
به معامالت با اعتبار منابع عمرانی، معامالت مندرج در آیین نامه فعالیت سامانه  تدارکات 
الکترونیکی دولت، منحصرا در بستر سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت. لذا ضروری است، 
در سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.ir نیز عضویت داشته و پیشنهاد خود را 

از طریق این سامانه اعالم نمایند.
تماس: مرکز  سامانه:  در  عضویت  مراجل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 

 41934-021 دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737
ستاد سامانه  سایت  در  استان ها،  سایر  ثبت نام  دفاتر  تماس   اطالعات 

موجود  مناقصه گر«  تامین کننده/  پروفیل  »ثبت نام/  بخش   www.setadiran.ir
است.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
به شماره 200971032000004

مورخ 97/2/30

شرکت آب و فاضالب شیراز

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی

نوع مناقصهشماره مناقصهصالحیت مورد نیازمبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد)ریال(موضوع مناقصهردیف

1
مرمت و بازسازی دو دستگاه پل خسارت دیده از 
سیل شامل پل روستای خورهشت واقع در جاده 

کهک- خورهشت و پل روستای حصار شیزر
یک مرحله ای200971316000005 رتبه 5 راه و ترابری14/633/487/000732/000/000

اصالح طرح هندسی و تعریض رمپ خروجی 2
یک مرحله ای200971316000006رتبه 5 راه و ترابری3/492/987/850198/000/000آزادراه قزوین- زنجان به آزادراه قزوین- رشت

خرید خط سرد )فام سفید و زرد( حوزه 3
رتبه 5 راه و ترابری و تاییدیه معتبر از اداره 36/900/000/7991/850/000/000استحفاظی استان قزوین

یک مرحله ای200971316000007کل توسعه ایمنی راه و حریم سازمان

1- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 97/3/1 الی 97/3/6
2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 

و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
3- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  97/3/21

4- تاریخ جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت در روز چهارشنبه مورخ 97/3/23 راس 
ساعت 9 صبح می باشد.

5- ارســال پاکت الف)اصل تضامین شرکت در مناقصه( به اداره کل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای استان قزوین اداره حراست الزامی است.
6- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.

7- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33659499-028 و یا به آدرس قزوین- 
چهارصد دســتگاه- انتهای بلوار حکیم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 

قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه نمایند.
8- اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه)www.setadiran.ir( در استان قزوین 

02833241067 و مرکز تماس 02127313131 می باشد.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در نظر دارد پروژه ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه 
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

)نوبت اول(

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: تولید و بســته بندی 

انــواع محصوالت کشــاورزی و دامــی، تولید و بســته بندی انواع 

محصوالت غذایی، پرورش ماکیان، پرورش ماهی، سردخانه اخذ وام 

قرض الحسنه وسایر تسهیالت اعتباری از منابع بانک ها، و موسسات 

مالی و اعتباری و اشــخاص حقیقــی وحقوقی دیگر - اخذ کمک و 

هدایــای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشــخاص حقیقی و حقوقی - 

تودیع وجوه به حســاب ســپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک ها و 

یا موسســات مالی و اعتباری معتبر - مشارکت با اشخاص حقیقی 

و حقوقی با اولویت تعاونی ها - سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه 

تعاونی مربوطه و یا ســایر شــرکت ها و موسسات عمومی، تعاونی و 

یا خصوصی - مشــارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران تعاونی در 

دوره های آموزشــی - تخصصی برای ارتقاء ســطح تولید و خدمات 

به اســتناد مجوز شــماره 962/112/344921 مورخ 1396/11/24 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم. )ثبت موضوع 

فعالیت شرکت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( مدت: از 

تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان 

رباط کریم - بخش مرکزی - دهستان منجیل آباد - آبادی شهرآباد 

ایالت - شهرآباد ایالت - خیابان امام خمینی - کوچه یاس - پالک 

24 - طبقه همکف - کد پســتی 3763194431 سرمایه شخصیت 

حقوقی: 1/400/000 ریال می باشــد. اولیــن مدیران: آقای مرتضی 

بابالوئی به شــماره ملی 4911757061 به سمت مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیــره، خانم زهرا بابالوئی به شــماره ملی 4911759895 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهنام قربانی به شــماره ملی 

4911813563 به سمت منشی هیئت مدیره، آقای مرتضی عظیمیان 

به شماره ملی 3781978648 به سمت عضو علی البدل و آقای حسین 

بابالوئی به شماره ملی 4911315202 به سمت عضو علی البدل برای 

مدت 3 ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها 

و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک - سفته - بروات 

و اوراق بهاءدار بــا امضاء ثابت مرتضی بابالوئی )مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره( و امضاء زهرا بابالوئــی )نایب رئیس هیئت مدیره( و در 

غیاب ایشان با امضاء بهنام قربانی )منشی هیئت مدیره( همراه با مهر 

شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مرتضی بابالوئی )مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. بازرس 

اصلی و علی البدل: آقای رضا بابالوئی به شماره ملی 4910666753 

به سمت بازرس اصلی و رضا فرجیار به شماره ملی 4911404159 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

تاسیس  شرکت تعاونی کشت و  صنعت سها شهرآباد 
در تاریخ 1396/11/29 به شماره ثبت 2850 به شناسه ملی 14007427129 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم 

ثبت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیرجهــت اطالع عموم آگهی می گردد. موضــوع: انجام کلیه امور 

مشــاوره حقوقی و وکالت از طریق وکیل یــا وکالی دارای پروانه 

معتبــر در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 

مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران 

- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهرتهران- سازمان آب- 

خیابان هفتم شــرقی- خیابان دریا- پالک 6 - مجتمع نور- بلوک 

A - طبقه پنجم- واحد 154 کدپســتی 1487644656 ســرمایه 

شخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم 

الشرکه شرکا: آقای عبدالحسن نیسی به شماره ملی 1753438764 

دارنده 200/000 ریال سهم الشــرکه خانم شهناز افراش به شماره 

ملــی 18278 79629 دارنده 800/000 ریال سهم الشــرکه اولین 

مدیران: »آقای عبدالحسن نیسی به شماره ملی 1753438764 و 

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شهناز افراش به 

شماره ملی 1827879629 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به 

سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، 

عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری بــا امضاء منفرد مدیرعامل 

همراه با مهر موسســه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق 

اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

تاسیس موسسه غیرتجاری صلح اندیش مبین رهام در تاریخ 1396/12/23
به شماره ثبت 44318 به شناسه ملی 14007491771 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - موسسه 

حسابرســی و خدمات مالی آریا بهروش به شناســه ملی 

10100621378 بــه عنــوان بــازرس اصلی و موسســه 

حسابرسی و خدمات مالی سیاق نوین جهان به شناسه ملی 

10103361485 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت 

یک ســال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار 

کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شد. ترازنامه 

و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 

تصویب گردید - یحیی رمضانی به کد ملی 2141661341 

و حمیــرا حیدری به کد ملــی 21415006743 و روح اله 

رمضانی به شــماره ملی 2143160720 به عنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل سمنان 
سهامی خاص به شماره ثبت 55841 

و شناسه ملی 10101009510

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 

1395/11/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 

سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 

گردیدند:  - آقای مرتضی مهرزادی به شماره 

ملی 0073394688 به سمت رئیس هیئت 

مدیره - آقای سعید مهرزادی به شماره ملی 

0073541206 به سمت مدیرعامل - آقای 

عبدالرحمن جعفری شام اسبی به شماره ملی 

1708883991 به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیره کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 

عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

و اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت کاسپین بازیافت سهامی خاص 

به شماره ثبت 264579 
و شناسه ملی 10103082355

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( مورخ 1396/05/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سیدحســین اورازانی شــجاعی به شــماره ملی 

2571537237 به ســمت بازرس اصلی و ایمان علی محمد ابراهیم به شماره 

ملی 0010798544 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395/12/30 به تصویب 

رسید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی
 صنایع برق صباکار ایرانیان شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 84555 و شناسه ملی 10101290423 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

سال هفتادو ششم   شماره 21912   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه اول خرداد 1397   6 رمضان 1439    22 مه 2018

 گزارش خبری تحلیلی کیهان

 12غلط زیادی پمپئو
دست خالی و زباِن  دراز آمریکا

* عضو کمیسیون صنایع مجلس: خودروسازان با احتکار 

محصوالتشان به دنبال افزایش قیمت ها هستند.

* رئیس شورای عالی زکات کشور خبر داد؛ جمع آوری 

370 میلیارد تومان زکات در سال 96.

* معاون وزیر جهاد کشاورزی: ایران جزو 5 کشور برتر 

تولید عسل در دنیا است.

* 95 درصد پوشاک وارداتی به کشور قاچاق است.

* گرانی مسکن اثر تسهیالت 80 میلیونی را خنثی کرد.          صفحه۴

در گفت وگو با کیهان مطرح شد

انتقادمردمازرفتارسلیقهایبانکها
درقبالمتقاضیانوام

* قابلیــت موشــک های انصــاراهلل بــه روایــت مرکز 
پژوهش های »بگین سادات«.

* خشــم ترامپ از افشاگری های نیویورک تایمز درباره 
کمک های مالی شیوخ عرب.

* »موصل« شهر اجساد!

* نشــنال اینترســت: نتایج انتخابات عراق نشان داد 
آمریکا درک درستی از تحوالت ندارد.

* 9 بند »معامله قرن« منتشــر شــد؛ کدام کشورهای 
عربی با ترامپ علیه فلسطین متحد شدند؟

صفحه آخر

با کسب 68 درصد آراء اتفاق افتاد

پیروزیقاطعمادورو
درانتخاباتریاستجمهوریونزوئال

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

راهبردجدید
یارؤیاهایقدیمی؟!

اول یک حساب
 در لندن باز کنید

بعداً پاسخ منتقدان را 
بدهید

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بازخوانی وعده های دولت
یک سال پس از انتخابات

دیروز »علــی زلفی«، جانباز و آزاده ســرافراز 
کشورمان بعد از مدت ها تحمل درد و رنج، آسمانی 
شــد، اما قبل از دیدار با معبود به ۳ هموطن جانی 

تازه بخشید.
به گزارش ایرنا، این جانباز 53 ساله دوران دفاع مقدس 
که در سن 16 ســالگی عازم جبهه شده بود، در عملیات 

والفجر مقدماتی جانباز شد و پس از آن 90 ماه به اسارت 
دشــمن بعثی در آمد.  وی 2 روز قبل دچار عارضه مرگ 
مغزی شــد که پس از تایید پزشــکان بیمارستان مسیح 
دانشــوری تهران و با رضایت خانواده اش، دیروز در روزی 
که در تقویم به نام »روز ملی اهدای عضو« نامگذاری شده 
است، 2 کلیه و کبد این شهید به بیماران نیازمند اهدا شد.

جانباز »علی زلفی« پس از شهادت اعضای بدنش را هم در راه خدا بخشید

   سناریوهای غیبت چهار هفته ای
صفحه۷ بن سلمان

* نگاهــی بــه وعده های آقــای روحانــی در انتخابــات دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری از برداشته شــدن تحریم های غیر هسته ای تا ورود ساالنه 
9 میلیون گردشــگر خارجی به کشور و ایجاد ساالنه یک میلیون شغل و... 

نشان دهنده فاصله بسیار زیاد وعده ها تا عمل است.
* رئیس جمهــور در برنامه های تبلیغاتی خود از 2 وعده مهم رفع بیکاری و 
فقر مطلق در کشــور سخن به میان آورد ولی در گفت و گوی تلویزیونی دوم 

بهمن ماه اجرایی شدن این 2 وعده را به تحقق بودجه 97 محول کرد.
* اقتصاد دانــان حامــی دولت معتقد هســتند با توجه بــه بودجه ای که 
رئیس جمهور اجرای وعده هایش را به تحقق آن محول می کند در این شرایط 
نه تنها شغل جدید ایجاد نمی شود بلکه شاهد رشد بیکاری نیز خواهیم بود 

و چالش مهاجرت جوانان و نخبگان از کشور بیشتر می شود.

* با وجود وعده رئیس جمهور مبنی بر توانمند سازی روستائیان در یک سال گذشته نه تنها این وعده عملی نشده که 
در مواردی از جیب کشاورزان نیز مبالغی برداشته شده است.

* رئیس جمهور اردیبهشت سال گذشته در مراسم افتتاح خط آهن تهران – همدان : ارایه وعده های زیاد به مردم و در 
مقابل عمل بسیار کم به آنها از موضوعاتی است که برای مردم خسته کننده و موجب سلب اعتماد مردم از مسئوالن 
می شود.                                                                                                                                صفحه2

* آقای مطهری! پاســتیل شیبا 
مهــم اســت یا برعکس شــدن 

وعده های برجام؟
* مجلس و ســازمان بازرســی 
چــرا وزارت نفت را بازخواســت 
نمی کنند؟                   صفحه2

* وزیرخارجه آمریکا دیروز در سخنرانی خود مانند رئیس جمهور این کشور دروغ های بسیاری را برای مخدوش جلوه دادن 
فعالیت هسته ای ایران مطرح کرد، در حالی که سازمان انرژی هسته ای بارها فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران را تایید کرده 

است.
*  در حالی که از زمان آغاز بحران یمن، دولتمردان ایران بر راه حل سیاسی و بر طبق اراده یمنی ها تاکید کرده و در مقابل 
آل سعود با حمایت سیاسی و تسلیحاتی آمریکا روز و شب بر مردم یمن بمب و موشک می ریزد پمپئو مدعی شد که ایران 

باید بپذیرد که راه حل یمن سیاسی است!
* این مقام آمریکایی همچنین گروهک های تروریســتی ساخته آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ایران نسبت داد و گفت 

که ایران باید از حمایت طالبان دست بردارد.

*پمپئو: ظریف در برنامه »مورنینگ شو« گفت که ایران به دنبال سالح هسته ای نیست، این خنده دار است.
* ایران باید به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی آزادانه به تمامی سایت ها ]نقاط ایران[ را بدهد.

*سازوکارهای راســتی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات ایران به اندازه کافی قوی نبود، برجام نتوانست مانع از توسعه 
موشک ها شود.

* ســخنان وزیر ترامپ یادآور سخنان رهبر انقالب بود که بارها بر این نکته تاکید کرده بودند که نظام سلطه جو هیچ گاه 
به یک حد مشــخص رضایت نمی دهد؛ به این معنا که هر قدم که به عقب برداشته شود او را به سیطره جویی تام حریص تر 

می کند.
صفحه۱۰


