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اداره کل راه و شهرســازی استان قزوین در نظر دارد مورد مشروحه ذیل را 
براســاس قیمت مقطوع و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران 
واجد شــرایط و تعیین صالحیت شــده واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران تا بازگشایی پاکت ها از طریق 
سامانه 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 97/4/25 می باشد.
* مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز پنجشنبه 

مورخ 97/4/28
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 97/5/7
* زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/5/8

* آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( به صورت حضوری ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 
97/5/7 به آدرس ذیل می باشد.

* متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر به نشانی قزوین، 
انتهای بلوار نوروزیان، پشــت صدا و ســیما، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، اداره 

پیمان و رسیدگی مراجعه و یا با شماره تلفن 33659474-028 تماس حاصل نمایند.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 1 تماس 021-4193

 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه
بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر( موجود است.

1- انجــام کلیه اقدامات کارگزاری براســاس برنامه اجرائی ســال 97 با مبلغ برآورد 
4/679/000/000 ریال و مبلغ تضمین 233/950/000 ریال

آگهیتجدیدمناقصه97/12یکمرحلهای

ادارهروابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیاستانقزوین

)نوبتدوم(
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ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی، ساخت، 
تولید و توزیع کاالها و محصوالت مربوط به حوزه بیوالکترونیک، 
سیســتم های عصبی و مغز، ســایبورگ، سیســتم های پیچیده 
زیســتی، برهمکنش و تعامل مغز و ماشــین، طراحی و توسعه 
بازی های رایانه ای و ســرگرمی باالخــص با رویکرد تعامل مغز 
و ماشــین، ارائه خدمات و مشــاوره به صنایع و کارخانجات در 
حوزه های مهندســی و علوم باالحض در حوزه های مهندســی 
الکترونیک و مخابرات، مهندســی مکانیک، مهندسی زیستی و 
فیزیک با رویکرد فناوری های نوظهور در این حوزه ها، فعالیت در 
حوزه علــوم و تکنولوژی درمرزهای دانش با هدف رفع نیازهای 
داخلی با استفاده از متخصصین باالخص در حوزه های علوم پایه 
و بین رشته ای مرتبط با نگرشی درحوزه های سیستم های پیچیده 
و علوم شــناختی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذی ربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
تهران شــهر تهران- غفاری- کوچه شــهید حسنعلی کریمی- 
بن بســت ششــم- پالک 3- طبقه ســوم- واحد 6- کدپستی 
1333714667 سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 1000000 ریال 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن 
با نام عادی می باشد که مبلغ 1000000 ریال طی گواهی بانکی 
شــماره الف 96/10/26 مورخه 96/10/26 بانک قرض الحسنه 

مهر ایران شــعبه معیری کد 3017 پرداخت گردیده است. اولین 
مدیران: آقای یوسف جمالی به شماره ملی 1170644201 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقای محمد جمالی به شــماره ملی 1171261624 و به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم طاهره جمالی 
به شــماره ملی 2571792938  و به ســمت عضو هئیت مدیره 
به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت به امضای آقای یوسف جمالی به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
اداری به امضای محمد جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و یا طاهره جمالی به سمت عضو هیئت مدیره و یا یوسف جمالی 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی 
و علی البدل: آقای امیرحســین خدادادی ریزی به شــماره ملی 
1160209431 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
آقای ســعید مرتضی زاده به شماره ملی 1292009934 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور، به منزله  اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیسشرکتسهامیخاصپژوهشوفناوریسیستمهایپیچیدهنوآیند
درتاریخ1396/12/9بهشمارهثبت523704بهشناسهملی14007453718

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/13 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت به استان تهران- شهرســتان تهران- بخش 

مرکزی- شــهر تهران- حشــمتیه- خیابان شــهید علی اصغر نوری- بن بست 

شهید حمید رشــیدی- پالک 1- طبقه همکف- کدپستی 1637714971 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید.- عبارت: مشاوره 

مدیریت، نظارت و اجرای انواع پروژه های طرح و ســاخت  ای پی سی )مهندسی، 

تدارکات و ســاخت( صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سازه های دریایی، ابنیه و راه و 

ساختمان، مهندسی معکوس، طراحی و نقشه کشی و تهیه مستندات جهت سازه ها، 

قطعات، تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی، تعمیر و نگهداری، بازسازی و نوسازی 

انواع تجهیزات و ماشــین آالت صنایع )شــیرهای صنعتی و کنترلی، ماشین های 

دوار، موتورهای احتراقی دیزلی و گاز ســوز صنعتی و دریایی. وسائل راه سازی و 

ساختمانی و انواع جرثقیل های ثابت و متحرک. طراحی و ساخت انواع پمپ های 

گریز از مرکز، آتش نشانی، آب دریا و فرآیندی )صنایع نفت و پتروشیمی(. طراحی 

و اجرای لوله کشی های صنعتی و رنگ و سند بالست لوله ها، تاسیسات، سازه ها، 

ظروف فرآیندی و سکوهای دریایی. ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و تامین نیروی 

انســانی فنی متخصص و خدماتی. تامین، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه 

تجهیزات، ماشــین آالت و قطعات مرتبط با آنها و مواداولیه صنایع. اخذ نمایندگی 

کلیه شرکت های داخلی و خارجی و شــرکت در مناقصات و مزایده های داخل و 

خارج از کشــور. مشارکت با ســازندگان تجهیزات و شرکت های فنی و خدماتی 

داخل و خارج از کشــور )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهای الزم( به موضوع شــرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساســنامه 

اصالح گردید. - اساســنامه شرکت مشــتمل بر 64 ماده و 12 تبصره تصویب و 

جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

آگهیتغییراتشرکتمهندسیآذیندشتستانشرکتسهامیخاص
بهشمارهثبت277381وشناسهملی10320026406

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور 

فوق العاده مــورخ 1397/3/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای کیومرث خان زمانی علویجه به شماره ملی 

1284315401 آقای نیک بخش زمانی به شماره ملی 

1284346791 آقای محمدعلی قیصری به شــماره 

ملی 0038308193 به ســمت اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. خانم ســودابه 

آقاامینی فشــمی به شــماره ملی 0054914213 به 

عنوان بازرس اصلی و آقای نادر افشــار به شماره ملی 

4011375241 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهیتغییرات
شرکتصنعتیایرانفرولیایفی

سهامیخاصبهشمارهثبت20311
وشناسهملی10100658591

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)204405(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/3/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای ایمان طالبیان به شماره ملی 00444442041 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محمدسعید شریعت جعفری به 
شماره ملی 1816963569 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب 
شــدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســامی با امضاء منفرد »مدیرعامل« یا »نایب 

رئیس هیئت مدیره« همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهیتغییراتشرکتنابل
سهامیخاصبهشمارهثبت90200

وشناسهملی10101345723

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)204407(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1397/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 96/9/30 به 
تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت 
2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: بانک مسکن به 
شناسه ملی 10100830792 شرکت گروه مالی بانک 
مسکن به شناسه ملی 10100687843 شرکت گروه 
سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی 10101236571 
شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک 
مســکن به شناســه ملی 10102738984 شــرکت 
آموزشــی ورزشــی و رفاهی امید روشــن پایتخت به 
شناســه ملی 10100944710 سازمان حسابرسی به 
شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی 
شرکت برای یک ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه 
کیهــان به عنــوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهیتغییرات
شرکتفناوریاطالعاتناوآکو

سهامیخاصبهشمارهثبت24693
وشناسهملی10100701565

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)204406(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/24 و مجوز 
شــماره 972/15/52704 مــورخ 97/3/19 اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
سیدعبدالحســین ســراج هاشــمی به کد ملی 0041925440 
به ســمت رئیس هیئت مدیــره آقای محمدخانــی به کد ملی 
0602199786 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد 
نواب ایرانی به کد ملی 0041408519 به ســمت منشی هیئت 
مدیره آقای اسد قدســیان به کد ملی 0043267246 به سمت 
مدیرعامل برای مدت 3 ســال انتخاب شــدند. کلیه قراردادها و 
اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت پس از تصویب هیئت مدیره 
با امضا 1- آقای اســد قدسیان مدیرعامل به عنوان دارنده امضای 
ثابت 2- آقای سیدعبدالحسین سراج هاشمی رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود. و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره امضای آقای محمد خانی نایب رئیس هیئت 
مدیره معتبر است. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهیتغییرات
شرکتتعاونیاعتبارسازمانهواشناسی

کشوربهشمارهثبت96551
وشناسهملی10101406036

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)204404(
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يادداشت روز
خبر ويژه

یک سفر 
با چند گام بلند

11مدیرنجومیبگیرهمپاداشگرفتند
وهمسرکارخودبازگشتند!

گزارشخبریتحلیلیکیهان

شعار دیرهنگام شفافیت
و تکلیف بر زمین مانده قاطعیت

صفحه2صفحه2

ظریف:

ایرانازآمریکابهدادگاهالهه
شکایتکرد

صفحه2

همزمانباپیروزیدرمسابقاتجامجهانیاتفاقافتاد

فرانسهدرتسخیرشورشیان
صدهاخودروآتشگرفت،500نفربازداشتو2نفرکشتهشدند

صفحهآخر

* وزیر راه و شهرســازی: دولــت نباید حتی یک واحد 

خانه بسازد!

* تراز تجاری ایران با اروپا در دولت تدبیر و امید منفی شد.

* افزایش قیمت برق پرمصرف ها راهکار مقابله با مشکل خاموشی.

* یــک فعال بخش خصوصی: انتشــار نصفــه و نیمه 

ارزبگیران جنگ با شفافیت است.

* توانایی تولید بســیاری از واکسن های مختلف را در 

داخل کشور داریم.                                    صفحه۴

نامهتحلیلگراناقتصادمقاومتیبهروحانی:

فروش فرآورده به جای نفت خام
تحریم را بی اثر می کند

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: کعبه  شریف و مسجدالحرام و مسجدالنبی متعلق به همه  مسلمانان است و نه 
متعلق به کســانی که بر آن سرزمین مسلط هستند. کسی حق ندارد مانع از تحقق مفاهیم واقعی حج شود و اگر 

حکومت و یا دولتی این کار را انجام دهد، در واقع »صّد عن سبیل اهلل« کرده است.
*  حج واقعی حجی اســت که از یک طرف همراه با برائت از مشــرکین باشد و از طرف دیگر زمینه ساز وحدت و 

همدلی و یک صدایی مسلمانان شود.
* افراد نادان و مغرض، تاش دارند تا لزوم جدایی دین از سیاست و زندگی و علم را به ذهن نسل جوان القا کنند 
اما حج بهترین فرصت و یک صحنه  عملی برای نشان دادن آمیختگی »دین و سیاست« است.             صفحه۳

* یادداشت هنری جیروکس برای کیهان: جامعه آمریکا 

امنیتی است، اینجا پلیس با کودکان هم سر جنگ دارد.

* جهاد اســامی: از این پس معادله همین خواهد بود؛ 

موشک جواب موشک.

* اعتــراض شــدید ســازمان ملــل به کودک کشــی 

تک تیراندازان اسرائیلی در غزه.

* ترامپ با »دشمن« خواندن اتحادیه اروپا جنجال به پا کرد.

* تابعیت فروشی در مصر قانونی شد.         صفحهآخر

شبکهتلویزیونیآمریکا:

مسئولیت تامین امنیت »بن سلمان« 
به موساد سپرده شده است

رهبرانقالبدردیدارکارگزارانحج:

سیاستشیطانی»معاملهقرن«
هرگزمحققنخواهدشد

*شعاراینروزهایدولتمردانوحامیانآندرزمینهشفافیتعالوه
براینکهشعاریودیرهنگاماستپاسخگوینیازفوریجامعهبه

برخوردمسئوالنبااخاللگرانوتروریستهایاقتصادینیست.
*دولتدرحالیشعارشفافســازیدرحوزههاییچونواردات
خودرووارزرامیدهدکهمسئولیتمستقیمدراینمسائلباخود
دولتبودهوامروزسخنگفتنازشفافیتدیربودهومردممنتظر

برخوردقاطعهستند.
*کسیمنکرضرورتشفافیتنیستولیامروزوباگذشتبیشاز
5ســالازرویکارآمدنتیمکنونیدرقوهمجریهدیگرزمانسخن
گفتنازشفافیتنیستبلکهمسئولینبایستیضمنمعرفیمفسدین
وتروریستهایاقتصادیبهمردمتوضیحدهندکهباایناخاللگران

چهبرخوردیصورتگرفتهاست.
*درحالیکهرئیسجمهوردریکیازسخنانخودپسازدستگیری
متهمینپروندهفســاد۸هزارمیلیاردیصندوقفرهنگیانجای
اختــالسرابابدهیبانکیتغییردادهبودووزیراطالعاتنیزگفته
بودنبایدبامتخلفانبرخوردقهرآمیزکردنتیجهســخنگفتناز

شفافیتوشعاریبودنآنمشخصمیشود.
*رهبرمعظمانقالبخطاببهدولتمردان:درمبارزهبامفاسدابتدا
بافسادوعنصرمتخلفبرخوردوسپسبهطورشفافاطالعرسانی
شود.صفحه2

درکنفرانسخبریمشترکمشخصشد

گفت وگویی معمولی و بی حاصل
دستاورد ترامپ از سفر هلسینکی

* اظهارات رؤسای جمهور روسیه وآمریکا در کنفرانس 
خبری مشــترک پــس از مذاکرات در هلســینکی ، 
مشــخص کرد که گفت وگو های طرفین بر سر مسائل 
مهم جهانی، حالت مقدماتی داشته است وآنها به توافق 

مهمی دست نیافته اند.
* این کنفرانس همچنین مشخص کرد محتوای مذاکره 
بیشتر حالت گله گذاری پوتین و ترامپ  از سیاست های 

یکدیگر در مناطق حساس جهان داشته است.

* پوتیــن: ما نگرانی مــان را درباره خــروج آمریکا از 
توافق هسته ای ایران  ابراز کردیم... این توافق، ماهیت 

صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین می کند.
* ترامپ: رابطه ما با روســیه هیچ گاه تا این  اندازه بد 
نبوده اســت. وی البته طبق رســم مألوف خودش در 
ادامه مدعی شد؛ اما این وضعیت از چهار ساعت پیش 

تغییر کرده است!
صفحه10


