
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 دومو لوله گذاری

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای یزد

مدیریت قراردادهای شرکت

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مشاوره 
واردات صادرات و خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و 
اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی ترجیحا با نام های 
معرفی شــده از سوی شــرکت و اخذ وام و تســهیالت از کلیه 
بانک ها و موسســات مالی و اعتباری و شرکت در انواع مناقصات 
و مزایده ها و انجام ســایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت 
و فعالیت اپتیک عینــک آفتابی و طبی، در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط. مــدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان 
تهــران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله دانشــگاه تهران- 
کوچه شــهید رضا نایبی- خیابان فلسطین- پالک 318- طبقه 
دوم- واحد 18 کد پســتی 1416814516 ســرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم فرسیما سلیم به شماره ملی 
0010812407 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
سینا سلیم به شماره ملی 0014484072 دارنده 125000000 
ریــال سهم الشــرکه خانم منصــوره مفیدنژاد به شــماره ملی 
0045412261 دارنــده 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
محمدحســین ســلیم به شــماره ملی 0047098791 دارنده 
125000000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا سلیم به شماره 
ملــی 0064370291 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه 

آقــای وحید ســلیم به شــماره ملــی 0068174527 دارنده 
100000000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا سلیم به شماره 
ملی 0068353464 دارنده 125000000 ریال سهم الشــرکه 
خانــم فرزانه ســلیم به شــماره ملــی 0079356982 دارنده 
50000000 ریال سهم الشــرکه آقای امیررضا سلیم به شماره 
ملی 0079471651 دارنده 125000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای محمدرضا ســلیم به شــماره ملی 0493073396 دارنده 
200000000 ریال سهم الشرکه  اعضا هیئت مدیره آقای وحید 
سلیم به شــماره ملی 0068174527 و به سمت رئیس هیئت 
مدیــره به مدت نامحدود آقای علیرضا ســلیم به شــماره ملی 
0068353464 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار  تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل مشترکا با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 
و همچنیــن کلیه نامه های اداری با امضــاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 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 سلیم اپتیک آریا بین در تاریخ 1397/7/15 
به شماره ثبت 532324 به شناسه ملی 14007876618

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1396/5/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت 

مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت 

گیتی گستر لیو به شناسه ملی 10320760004 به نمایندگی 

آقای عباســعلی شریفی به شــماره ملی 1263269095 به 

عنوان رئیس هیئت مدیره، شــرکت آتیه ســازان میشــا به 

شناســه ملی 10320762667 به نمایندگــی آقای ابراهیم 

جانی به شــماره ملی 0071872809 به عنوان نایب رئیس 

هیئت مدیره، شــرکت افق گنجینه ایرانیان به شناســه ملی 

10320247637 به نمایندگی آقای منصور رضایی به شماره 

ملــی 0055533213 به عنوان عضو هیئت مدیره، شــرکت 

تامین اندیش کاســپین به شناســه ملی 10320787812 به 

نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی به شماره ملی 0420967540 

به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت بنیان سرمایه تسنیم به 

شناسه ملی 10320848898 به نمایندگی خانم نفیسه دروکی 

به شماره ملی 0493404384 به عنوان عضو هیئت مدیره و 

مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل: چک، 

برات، قراردادها و... بــا امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به 

همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با امضای دو نفر 

از اعضاء متفقا همراه با مهر شــرکت و سایر اوراق اداری نیز 

با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 239515 و شناسه ملی 10102803034

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 

1396/6/25 و تأییدیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 

تهران به شماره 962/15/301842 مورخ 96/10/13 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت در 57 ماده و 28 تبصره 

به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران 
حمل و نقل بین المللی آبادان به شماره ثبت 34970 

و شناسه ملی 10100803905

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1396/8/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو ســال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جــواد رجب پور با کد ملی 

0901063800 به نمایندگی از شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس 

به شناســه ملی 10101265667 آقای عبدالعلی تاجی اشکفتکی با کد 

ملی 4621414216 به نمایندگی از شرکت کفش نوید بهمن به شناسه 

ملــی 10102247860 آقای وحید بیگدلی با کــد ملی 4285721708 

به نمایندگی از شــرکت صنایع معدنی شــهاب ســنگ به شناسه ملی 

10101278928 آقای حســین جعفری با کد ملــی 5209435385 به 

نمایندگی از موسسه توسعه انرژی پایوران به شناسه ملی 10100362762 

آقای عباسعلی قاسمی با کد ملی 0839081456 به نمایندگی از شرکت 

پیام طبیعت البرز به شناسه ملی 10260315752 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 348051 و 
شناسه ملی 10103961479

در اجرای تصویب نامه شماره 116689ت 45059 ه- 1390/06/08 موضوع 
ماده 2 هیئت محترم وزیران در خصوص فروش سوخت به ساکنین روستاهای 
مرزی اســتان در شعاع 20 کیلومتری، اســتان آذربایجان غربی در نظر دارد 
جهت بهره مندی مشــمولین این طرح سهمیه  سوخت آبان ماه مجموعا 12 
میلیون لیتر را به ازاء نرخ پایه هر لیتر 40000 ریال از طریق مزایده در سطح 
کشور به فروش رساند، متقاضیان بایستی ظرف مدت 11 روز کاری از تاریخ 
انتشــار آگهی پیشنهادات خود را با شــرایط ذیل تا پایان وقت اداری مورخه 
1397/09/05 به دبیرخانه حراست استانداری تحویل و رسید دریافت نمایند و 
زمان بازگشایی پیشنهادات، راس ساعت 13 مورخه 1397/09/06 خواهد بود 
حضور پیشنهادکنندگان یا نماینده آنها )با معرفی کتبی( در جلسه آزاد  است.

شرایط شرکت کنندگان در مزایده:
1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران باشد.

2- تصویر برابر اصل مدارک هویتی )کارت ملی- شناسنامه( و برای اشخاص 
حقوقی تصویر اساســنامه با آگهی آخرین تغییرات و مدارک هویتی دارندگان 

حق امضاء الزامی است.
3- دارای کارت الکترونیکــی مبادالت مرزنشــینی یا پیلــه وری و یا کارت 

بازرگانی باشد.
4- دارای گــردش مالی به مبلغ 25/000/000/000 ریال به طور متوســط 

ماهانه در 6 ماهه منتهی به تاریخ انتشار آگهی باشد.
5- عدم هرگونه بدهکاری مالی به دستگاه  های اجرایی از جمله بدهکاری مالیاتی.

شرایط شرکت در مزایده:
1- متقاضیان باید مبلغ 6/000/000/000 ریال به عنوان ســپرده شرکت در 
مزایده را به حساب شماره 2171130006003 با عنوان سایر منابع استانداری 

نزد بانک ملی شعبه ارومیه واریز و فیش آن را ضمیمه مدارک خود بنمایند.
2- فرآورده  تحویلی به برنده مزایده از محل انبارهای نفت شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران بوده و برنده موظف اســت طی یک ماه کلیه فرآورده 

را برداشت نماید.
3- کلیه هزینه های حمل و نقل گمرکی و حقوق دولتی و غیره پس از خروج 

محموله از انبار به عهده برنده مزایده خواهد بود.
4- قیمت هــای فرآورده تحویلی به برنده مزایده بر مبنای قیمت مصوب کار 

گروه مرکزی تبصره 2 در طول مدت قرارداد خواهد بود.
5- برنده مزایده، سود مرزنشینان را )15٪ نرخ پیشنهادی( به صورت هفتگی 
و براســاس میزان خرید از شرکت نفت به حساب شماره 2171130006003 

نزد بانک ملی شعبه ارومیه واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید.
6- تحویل فرآورده  به برنده مزایده براساس مفاد قرارداد فی مابین کارگزار و 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خواهد بود. درهنگام عقد قرارداد معادل 
5 درصد ارزش ریالی قرارداد به عنوان حســن اجــرای آن به صورت نقد یا 

ضمانت نامه بانکی اخذ خواهد شد.
7- سپرده نفر دوم پس از عقد قرارداد با برنده اول عودت خواهد گردید و سپرده 

سایر شرکت کنندگان پس از بازگشایی پاکت و اعالم برنده عودت خواهد شد.
8- برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته اقدام به عقد قرارداد ننماید 
ســپرده وی به نفع دولت ضبط و پیشنهاد دوم به عنوان برنده اعالم خواهد شد و 
در صورت انصراف برنده دوم سپرده وی ضبط و مزایده تجدید آگهی خواهد شد.

9- در شرایط مساوی اولویت با تعاونی های مرزنشینان می باشد.
10- تعییــن صالحیت و پذیرش کارگزاران و برنــدگان مزایده به عهده کار 

گروه استانی خواهد بود.
11- شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران براساس موازنه تولید و مصرف نفت 
گاز در کشور در هر مرحله از قرارداد خود در صورت لزوم با توجه به نیاز داخلی 

کشور نسبت به قطع فروش اقدام نماید.
12- برگزاری مزایده از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 
مزایده 100970245000007 می  باشــد و همچنیــن کلیه پاکات به صورت 

فیزیکی تحویل دبیرخانه حراست استانداری گردد.
13-  توضیح اینکه به نرخ پیشــنهادی 16٪ عوارض و ارزش 

افزوده و 15٪ سود مرزنشینان اضافه خواهد شد.
14- هرگونه تغییرات اعم از افزایش یا کاهش نرخ ارزی و ســایر هزینه  ها به 
عهده کارگزار برنده بوده،  فروشــنده و مزایده گزار هیچگونه تعهد و مسئولیتی 

در این رابطه ندارد.
نحوه ارسال مدارک شرکت در مزایده:

پاکت الف: 
1- تصویر برابر اصل شــده مدارک هویتی )کارت ملی- شناســنامه( وبرای 
اشــخاص حقوقی تصویر اساسنامه با آگهی آخرین تغییرات و مدارک هویتی 

دارندگان حق امضاء
2- تاییدیه گردش مالی به مبلغ 25/000/000/000 ریال به طور متوسط در 

6 ماهه منتهی به تاریخ انتشار آگهی
 3- تصویر کارت مرزنشینی یا کارت پیله وری و یا کارت بازرگانی معتبر

4- تایید فرم آگهی مزایده توسط شرکت کنندگان )اثر انگشت و مهر و امضاء(
پاکت ب:

1- فیش واریزی تضمین شرکت در مزایده
پاکت ج:

- نرخ پیشنهادی )بدون محاسبه 16٪ مالیات ارزش افزوده و 15٪ سهم مرزنشینان(
ضمنا پاکات مربوطه را در یک پاکت جداگانه الک مهر شده تحویل دبیرخانه 

حراست استانداری نمایند.
متقاضیــان جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن  

04431972323 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده 

استانداری آذربایجان غربی

سال هفتادو هفتم   شماره 22050   تکشماره 10000 ریال12صفحهپنج شنبه 24 آبان 1397   7 ربیع االول 1440    15 نوامبر 2018

آیت اهلل مکارم شیرازی با تاکید بر ضرورت 
پرهیز دولت از حاشیه ها: 

مردم را 
با مسئله حضور زنان
 در ورزشگاه ها 
سرگرم نکنید
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گزارش خبری تحلیلی کیهان از اقدام قاطع دستگاه قضایی

اعدام دو اخاللگر بازار سکه و ارز 
نوبت محاکمه مدیران زمینه ساز است

سالروز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری)ع( را 

تسلیت می گوییم

اتریش
 میزبانی کانال مالی 
ایران و اروپا را
 رد کرد

۲

عضو اتاق بازرگانی:  

آمریکا عمال واردات غذا و دارو به ایران را 
تحریم کرده است

 * رئیس خانه  صنعت: دولت تولید را رها کرده 

و مدام حرف از بسته حمایتی می زند.

 * رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی: دام زنده 

به کشو رهای همسایه قاچاق می شود.

* سازمان خصوصی سازی: سود سال96سهام عدالت 

در دی ماه واریز می شود.

* یک کارشناس اقتصادی: نقدینگی سرگردان 

در چرخه اقتصاد گردش نمی کند.        صفحه4

گزارشی درباره بازتاب اظهارات ظریف

از ارتکاب فساد مالی و پولشویی
تا فرار به جلو و دادن گرا به دشمن

چرا 3 کشور اروپایی عضو برجام
میزبانی کانال مبادالت مالی را نمی پذیرند؟!

صفحه2

یادداشت روزخبر ویژه

آب را ِگل نکنید! 
صفحه2

* در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی 
در کشــور و عدم  ارائه مستندات، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از احضار وی 

به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.
* رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت که 
در نقشــه هایی که درباره پولشویی توسط نهادهای 
بین المللی منتشر می شود کشور ایران با رنگ قرمز 
مشخص نشده؛ این سخن فالحت پیشه یعنی اینکه 

حتی دشمنان ما را به پولشویی متهم نکرده اند.
* مدیرمســئول کیهان در نخســتین واکنش طی 
یادداشــتی خطاب به ظریف گفــت که باید مدارک 
مربوط به این پولشویی ها را به دادگاه ارائه کند وگرنه 
او نیز به این ســبب که از وقوع جرمی مطلع بوده و 

آن را به دادگاه ارائه نداده خود مجرم خواهد بود.

* در این میان روزنامه های زنجیره ای علم مبارزه با مفاسد اقتصادی را برافراشتند در حالی که مواردی از قبیل؛ 
کرسنت، استات اویل، بانک ســرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت ایران مارین سرویس، رانت های ارز 

و سکه و... شهادت می دهند که اگر راست می گویند باید مبارزه با فساد را از میان جریان خود شروع کنند.
* سال 1386 برای مبارزه با پولشویی قانونی تصویب شد پس وقتی ظریف می گوید در کشور ما پولشویی 
وجود دارد مانند آن اســت که شــخصی در حال بریدن شاخه ای است که خود بر آن نشسته، چرا که دولت 

وظیفه دارد با پولشویی مبارزه کند.
* چــرا این همه اصرار برای پیوســتن به این لوایح هســت؟! اصــرار تا آنجا که وزیرخارجــه دولت برای 
 پیشــبرد هدف خود در راه تصویب این لوایح دســت به کار متهم کردن بخشــی از نظام به اعمال خالف
قانون می شود؟                                                                                                              صفحه2

رهبر انقالب در دیدار مدال آوران بازی های پاراآسیایی:

پرچمداری یک بانوی چادری یعنی ایستادن مقابل تهاجم ولنگاری دنیا

سخنگوی ارتش یمن خبر داد  

هالکت 867 مزدور سعودی
طی 12روز در نبرد الحدیده

* تظاهرات دانشــجویان دانشــگاه  حلب علیه 

حضور آمریکا در خاک سوریه.

* میدل ایســت  آی: ریاض به درخواست تل آویو 

جلوی سفر حج 3 میلیون فلسطینی را گرفت.

 * آمریــکا فرزند سیدحســن نصــراهلل را هم 

تحریم کرد!

* آمریکا سرکرده های داعش را از شرق سوریه 

به منطقه ای نامعلوم فراری داد.        صفحه آخر

جشن و شادی فلسطینی ها 

مقاومت
 با تحمیل شکست
 بر صهیونیست ها

 وزیر جنگ نتانیاهو را 
به زیر کشید
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* »وحید مظلومین« معروف به »سلطان سکه« و »محمد اسماعیل قاسمی« معروف به »محمد سالم« 
دو مفسد اقتصادی که به جرم افساد فی االرض از طریق تشکیل شبکه فساد اخالل در نظام اقتصادی 
و ارزی و پولی کشور با انجام معامالت غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کالن ارز و سکه به اعدام 

محکوم شده  بودند، سحرگاه دیروز به دار مجازات آویخته شدند. 
*با اعدام این دو مفســد اقتصادی، پرونده زیاده خواهی و ثروت اندوزی آنها از طریق ضربه به 
اقتصاد کشــور بسته شد، اما واقعیت این است که چنین افرادی همیشه وجود خواهند داشت و 
این وظیفه دستگاه های دولتی، سیستم های نظارتی و قوه قضائیه است تا همواره و قبل از اینکه 

دامنه فعالیت های آسیب زای این افراد فاسد گسترش یابد مانع آنها شوند.

* بسیاری از این فرصت طلبان حیات خود را مدیون وجود منافذ فساد خیز، پر خطر و آسیب رسان 
در سیستم های اجرایی هستند و قطعا بدون اهمال یا قصور برخی مسئوالن و سیستم های نظارتی 

این افراد راه به جایی نمی برند.
*توقع مردم این اســت که این بار به پرونــده همه مرتبطان این افراد در سیســتم بانکی و 
اجرایی قاطعانه رســیدگی شــود چرا که تا زمانی که سرچشمه های فســادخیز کور نشود، 
 اعدام چند نفر هر چند در جای خود بســیار اثر گذار خواهد بود اما مانع از گســترش فســاد

 نمی شود.
صفحه11

صفحه3
مسئوالن

 فکری به حال 
همسایگان قدیمی

 دانشگاه الزهرا)س( 
کنند
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