
شــرکت آب و فاضالب استان بوشــهر در نظر دارد عملیات اجرایی 
تعویض و توسعه شبکه های توزیع آب شهرهای عسلویه و نخل تقی را که بر 
اســاس فهرست بهای پایه سال 97 به مبلغ تقرییی 22/260/091/093 ریال 
برآورد گردیده است به شرح ذیل به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید، لذا 
از کلیــه پیمانکارانی که دارای ســابقه کاری مرتبط و گواهی احراز صالحیت 
پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته آب و حداقل پایه 
5 هســتند دعوت بعمل می آید که از ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/8/22 
لغایت ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 97/8/27 جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی 
و مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات:
1. شماره فراخوان در سامانه ستاد: 200971344000067

2. محل اجرا: شهرستان عسلویه
3. مدت اجرا: 10 ماه

4. قیمت خرید اسناد 500/000 ریال می باشد. که می بایست به حساب شماره 
5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شــعبه مرکزی بوشهر )حساب 
شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه 

مرکزی بوشهر( واریز گردد.
5. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1/113/000/000 ریال می باشد 

که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.
6. محل تأمین اعتبار: طرح های عمرانی- اسناد خزانه اسالمی

7. هزینه درج آگهی در شــش نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه 
می باشد.

8. رعایــت قراردادن اســناد ارزیابــی کیفی و مســتندات مربوطه در پاکت 

ارزیابی کیفی و ضمانت نامه شــرکت در فرآیند ارجــاع کار در پاکت »الف«، 
اسناد دریافتی از کارفرما، مستندات خواسته شده، فرم خوداظهاری، اساسنامه 
شــرکت، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی )مبنی بر مشخص 
بودن صاحب امضــای مجاز(، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای 
مجــاز )در صورت عدم وجود نمونه امضای مشــخص در اساســنامه یا تغییر 
آن(، گواهی صالحیت انجــام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت »ب« و پیشنهاد قیمت و آنالیز بها 

در پاکت »ج« الزامی می باشد.
9. آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در ســامانه ستاد تا 
ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/9/13 می باشد. تنها پاکت »الف« )تضمین 
شــرکت در فرآیند ارجاع کار( می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 14 روز 
سه شنبه مورخ 97/9/13 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.
10. پاکتهــای مناقصه در ســاعت 9 صبح روز چهارشــنبه مورخ 97/9/14 
گشــوده خواهد شد. حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی 

نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع می باشد.
11. پیمانکار می بایست نام پروژه را بر روی پاکت »الف« درج نماید.

12. کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء 
مجاز و تعهدآور برسد.

13. مدت اعتبار پیشنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه 
مکاتبه ای تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

14. به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس 
از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
15. سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

»تجدید 2 آگهی فراخوان عمومی شماره 97/19«
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
نوبت دوم

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/4/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانم خدیجه کریمی به کد ملی 6229919265 به 
نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملی 10100355357 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مریم ابرام به کد ملی 
6229919516 به نمایندگی از شــرکت ماندگاران توسعه و سرمایه 
کوثر به شناســه ملی 10103694573 به عنوان نایب رئیس و آقای 
امیــن کریمی کاکه ســیاه به کد ملــی 1270190660 نمایندگی از 
شرکت واگن سازی کوثر به شناســه ملی 10102889089 به عنوان 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور و قراردادهای شــرکت با امضای ثابت مدیرعامل و 
مهر شــرکت و نامه ها و مکاتبــات اداری با امضای مدیرعامل و مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده 
35 اساســنامه قسمتی از اختیارات و شرح وظایف خود را به شرح زیر 
به مدیرعامل تفویض نمود: 1- انجام امور اداری و تشــریفات قانونی 
2- رســیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالیانه 
3- اســتخدام و عزل کارمندان و کارگران و متخصصین و مهندسین 
و کارشناســان و غیره و تعیین حقوق و پاداش  آنها خدیجه کریمی به 
نمایندگی از شــرکت صنعتی کاوه رئیس هیئت مدیره  امین کریمی 

کاکه سیاه به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر عضو هیئت مدیره 
مریم ابرام به نمایندگی از شــرکت ماندگاران توسعه و سرمایه کوثر 
عضو هیئت مدیره 4- حفظ اموال و تنظیم فهرســت دارایی شرکت 
5- تهیه آیین نامه هــای داخلی 6- اجرای تصمیمات مجامع عمومی 
7- ادای دیون و وصول مطالبات 8- عقد هرگونه قرارداد با شرکت ها 
و بانک هــا و ادارات و اشــخاص و اخذ وام هــای الزم و انعقاد عقود 
اسالمی 9- خرید و فروش اموال منقول و ماشین آالت و کارخانجات 
و بطور کلی وسایل مورد نیاز شرکت 10- مشارکت با سایر شرکت ها 
و شــخصیت های حقیقی و حقوقی 11- اســتقراض با رهن یا بدون 
رهن و تحصیل هر نوع اعتبار 12- افتتاح هر نوع حســاب در بانک ها 
اعــم از جاری و ثابت 13- صدور و ظهرنویســی و پرداخت بروات و 
اسناد و ســفته و هزینه آنها 14- مدافعات چه شرکت مدعی باشد و 
چه مدعی علیه در تمــام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم 
صالحه ابتدایی و استینافی و غیره و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل 
غیر حتی کرارا. مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات فوق را به غیر 
واگذار نماید. این تفویض اختیار مانع مسئولیت مدیرعامل نخواهد شد.

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

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز سهامی خاص به شماره ثبت 132302 
و شناسه ملی 10260267119

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

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: وسایل 

کمک آموزشی. شرح فعالیت: این شرکت نوپا)استارت آپ( قصد 

دارد در حوزه وســایل کمک آموزشی مرتبط با کتب آموزش و 

پرورش فعالیت کند. این شرکت عالوه بر ارائه طرح به شرکت های 

فعال در زمینه ســاخت وسایل کمک آموزشــی، به مانند پل 

ارتباطی بین مدارس و شــرکت های تولیدکننده نیز می باشد و 

آمادگی دارد تا با ارائه فهرستی از محصوالت موجود شرکت های 

تولیدی مختلف، مدارس را در زمینه تجهیزات کمک آموزشی 

یاری نماید. همچنین این شــرکت می توانــد ایده ها، نظرات و 

ســفارش های آموزگاران و مدیران مدارس را به شــرکت های 

تولید کننده رسانده و آنها را در ارائه محصوالت جدید همراهی 

کند. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان 

تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- محله 

عباس آباد- اندیشــه- خیابان شهید محمدحسین علی اکبری- 

خیابان باغ- پالک 48- طبقه اول- کدپستی 1576914413 

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 

نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم آناهیتا لطیفی به 

شماره ملی 0061641820 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه 

خانــم یلــدا لطیفی به شــماره ملــی 0063668246 دارنده 

100000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم آناهیتا 

لطیفی به شماره ملی 0061641820 و به سمت مدیرعامل به 

مدت نامحدود خانم یلدا لطیفی به شماره ملی 0063668246 

به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 

امضــا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل 

چک،  ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 

نامه های عــادی و اداری با امضاء آناهیتا لطیفی و یلدا لطیفی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 

اساسنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی  های 

شــرکت تعیین گردید.  ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دانش افزار نوتاش در تاریخ 1397/06/03 
به شماره ثبت 530563 به شناسه ملی 14007800547 

شــرکت آب منطقــه ای یــزد درنظــر دارد مناقصــه عمومــی 
»حفــاری و لوله گذاری 8 حلقه چاه در غرب اســتان یزد« به شــماره 
200971074000030 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگــزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه 
پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها ازطریق درگاه ســامانه 
 www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات فراخوان:

1- گواهی صالحیت: شرکت های پیمانکاری دارای صالحیت معتبر 
در رشــته کاوش های زمینی از ســازمان برنامــه و بودجه و گواهی 

صالحیت حفاری از شرکت مدیریت منابع آب ایران
2- برآورد هزینه اجرای کار: 4/243/206/110 ریال

3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 212/160/000 ریال
تاریخ انتشار در سامانه: 97/8/26

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز 
چهارشنبه تاریخ 97/8/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 97/9/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 97/9/11

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
درخصوص اســناد مناقصــه و ارائه پاکت هــای الف: آدرس یزد، 
بلوار دانشجو، مجتمع ادارات، شــرکت آب منطقه ای یزد، دبیرخانه 

مدیریت حراست، تلفن 035-38258020
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس 021-41934

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای حفاری 

نوبت اولو لوله گذاری

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای یزد

مدیریت قراردادهای شرکت

شرح کاالتعداد

فیلتر هوای ایراینتک1200 عدد

تمدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 97/46

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع: خرید 1200 عدد فیلتر هوا )کاالی پیشنهادی بایستی مطابق با استانداردهای ملی و یا بین المللی باشد در غیر این صورت مناقصه گزار 

حق خواهد داشت پیشنهاد ارائه شده را مردود اعالم نماید(.

زمان خرید اسناد مناقصه: وقت اداری 97/8/29 لغایت 97/9/10 با ارائه فیش واریز وجه خرید اسناد و معرفینامه
مبلغ خرید اسناد: 872/000 ریال واریز به حساب جاری 1015805972 بانک رسالت شعبه بلوار جمهوری اسالمی بنام شرکت مدیریت تولید برق کرمان.

محل خرید و تحویل اسناد: کیلومتر 20 اتوبان کرمان- رفسنجان- نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان- اداره تدارکات و انبار
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ 260/000/000 ریال )به پیشــنهادهای فاقد ضمانتنامه یا ســپرده، ضمانتنامه های بانکی اشتباه یا 

سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(.
زمان تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 97/9/25

زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/9/26
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت کســب اطالعات بیشتر می توانید با شــماره تلفنهای 4-32521221-034 داخلی 2068 یا با شماره تماسهای 034-58120080 
و58120355-034 و همچنین نمابر 33372990-034 تماس حاصل فرمائید. ضمنًا سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت اول

سال هفتادو هفتم   شماره 22049   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 23 آبان 1397   6 ربیع االول 1440    14 نوامبر 2018

دبیرکل سازمان ملل هشدار داد 

سایه بزرگ ترین 
قحطی قرن
بر سر مردم یمن

12

مقاومت فلسطین اعالم کرد

شلیک 470 موشک به سرزمین های اشغالی 
هدف بعدی، تل آویو

نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:

مدعیان پولشویی گسترده
اگر سند نیاورند، باید محاکمه شوند

کانال جایگزین اروپا برای سوئیفت
دروغ بود؛ حتی به شکل نمادین!

صفحه2

یادداشت روزخبر ویژه

اعتبار دولت 
و کارنامه مدیریت لیبرالی
صفحه2

*ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس : 
آقای ظریف نه تنها بعضی دستگاه های نظام 
را متهم به پولشــویی کــرده ، بلکه به تبع آن 
بســیاری از افراد را به رشــوه گیری نیز متهم 
کرده انــد. آنهایی که نمی گذارنــد این لوایح 
استعماری تصویب شود یا نمایندگان مجلس 
هستند، یا اعضای شورای نگهبان و یا اعضای 

تشخیص مصلحت نظام. 
* ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشــور: بر اساس قانون کسی که 
افتــرا بزند و برای اتهام خود ســند و مدرکی 
ارائه نکند به عنوان مفتری شناخته می شود و 
به مجازات در قوانین کیفری محکوم می شود.

* امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس: اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران تهمتی 
بزرگ به نظام جمهوری اسالمی است و این اظهارات، کاماًل به معنای بازی در زمین دشمن است.

* موسوی الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: تأیید ادعای دشمنان از سوی ظریف عملکرد دولت را 
در مبارزه با پولشویی زیر سؤال می برد. برخی می خواهند مشکالت بوجود آمده ناشی از عدم توانایی خود 

را به دوش دیگران بیندازند.
*کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: سخنان ظریف موضع گیری ضد منافع ملی و مغرضانه است چرا 
که این ها نمی توانند در مقابل استدالل های منطقی و شفاف برای عدم پذیرش CFT و عدم الحاق به آن 
دلیلی داشته باشند لذا به این گونه موارد روی می آورند.                                                    صفحه2

شورای شهر تهران معاون »آخوندی« را ترجیح داد

کار به جای سیاست بازی
 انتظار مردم از »حناچی«

* در رأی گیری دیروز اعضای شورای اسالمی شهر تهران برای انتخاب شهردار، »عباس آخوندی« 10 رأی و »پیروز 
حناچی« 11 رأی کسب کردند تا معاون سابق آخوندی در وزارت راه و شهرسازی به عنوان سومین شهردار تهران در 
15ماه فعالیت شورای پنجم پس از »نجفی« مستعفی و »افشانی« بازنشسته معرفی شود.                        صفحه11

توقف فرایند سیاسی در ادلب
شمارش معکوس برای آغاز عملیات نظامی

* شــواهد تازه علیه »بن ســلمان« در پرونده 

خاشقجی.

 * عفو بین الملل جایزه »ســفیر وجــدان« را 

از »آنگ سان سوچی« پس گرفت.

* نخست وزیر تونس: هرگز اسرائیل را به رسمیت 

نخواهیم شناخت.

 * با تاکید آمریکا و ژاپن بر حفظ تحریم های کره شمالی

 گره مذاکرات دو کره کور شد.          صفحه آخر

برخوردی با فروشگاه های عرضه کننده پوشاک قاچاق
صورت نمی گیرد

* فشار دوباره آمریکا به عربستان برای افزایش 
تولید نفت.

* افزایش سرعت حذف دالر از مبادالت جهانی 
با قطع سوئیفت برای ایران.

* تنظیم بازار تخم مرغ آغاز شد.

* استاد ایرانی دانشــگاه آمریکا: اجرای اقتصاد 
مقاومتی راه حل مشکالت اقتصادی ایران است.

* وزیر صنعت: خودروســازان باید به تعهدات 
خود عمل کنند.

صفحه4

* گروه های مقاومت فلسطین با شلیک 470 موشک به سرزمین های اشغالی تنها طی 40 دقیقه، 
رژیم صهیونیستی را به وحشت انداختند.

* مقاومت فلســطین: هدف بعدی ما، تل آویو و دیگر مناطقی هســتند که حدود یک میلیون 
صهیونیست  را در خود جای داده اند.

* به ادعای منابع صهیونیستی، سیستم موشکی گنبد آهنین 100 موشک را توانست منهدم کند.
 * رزمندگان فلســطینی، اتوبوس حامل نظامیان رژیم صهیونیســتی را با موشک »کورنت« 

در شمال نوار غزه هدف قرار دادند.
* گروه های مقاومت فلسطین اعالم کردند، حمالت شامگاه دوشنبه در پاسخ به شهادت 7 نفر از 

نیروهای مقاومت در جنوب نوار غزه صورت گرفته است.

* پس از حمله گسترده موشکی از سوی مقاومت فلسطین، جنگنده های اسرائیلی، برخی مناطق 
مسکونی در باریکه نوار غزه را هدف قرار دادند.

 * به اعتراف رسانه های صهیونیستی، 3 صهیونیست بر اثر حمالت موشکی فلسطینی ها کشته 
و 85 شهرک نشین دیگر مجروح شدند.

* جنبش های حماس و جهاد اسالمی فلسطین، رژیم صهیونیستی را به حمالت مرگبارتر تهدید کردند.

* به گفته رزمندگان فلسطینی، در حال حاضر هیچ جای سرزمین های اشغالی برای صهیونیست ها امن نیست.
* حمالت فلسطینی ها، موجی از ترس و وحشت را بر سراسر فلسطین اشغالی حاکم کرد.

 * ســخنگوی ارتش رژیم صهیونیســتی: جنبش های حماس و جهاد اسالمی فلسطین بیش از
20 هزار موشک دراختیار دارند.                                                                                          صفحه آخر

گالیه همسر دانشمند 
شهید فضایی 
از بی توجهی 
مسئوالن دولتی 
نسبت به شهدای 
مسجدالحرام!

۳

پس از تحریم چند بانک ایرانی 

سوئیفت:
 از اینکه نتوانستیم 
بی طرف باشیم 
متأسفیم!
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

رونویسی
 از روی دست
  بی بی سی

در حمله 
به مسکن مهر
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