
 

شرکت آب و فاضالب شیراز در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، 
خرید، نصب و راه اندازی سیســتم سرمایش گازی مرکز داده)4 دستگاه( را بر اساس شرایط فنی 

اعالم شده در اسناد مناقصه به تامین کنندگان و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
1- محل تحویل: شهر شیراز                         2- مدت تحویل: 120 روز

3- محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: شیراز- خیابان ساحلی- شرقی پل 
حر- اداره مرکزی شرکت آب و فاضالب شیراز- دبیرخانه شرکت تلفن: 0713-2281156-8

4- برآورد اولیه: اعالم نمی گردد.
5- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: مورخ 98/9/5

6- تاریخ نهایی فروش اسناد مناقصه: ساعت 16 روز شنبه مورخ 98/9/9
7- تاریخ نهایی عودت اســناد مناقصه تکمیل شــده توسط مناقصه گر ساعت 10 روز یکشنبه 

مورخ 98/9/24
8- تاریخ بازگشایی پاکات: راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/9/24 در محل سالن 

کنفرانس شرکت
9- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد 
مناقصه و عودت اسناد آدرس: شیراز- خیابان ساحلی شرقی- حد فاصل پل حر و پل هجرت- 

شرکت آب و فاضالب شیراز تلفن: 07132281156-8
10- به مدارکی که فاقد امضاء، مشــروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- مناقصــه به صورت عمومــی دو مرحله ای برگزار و اعتبــار آن از محل اعتبارات جاری 

شرکت می باشد.
12- دستگاه نظارت: معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی شرکت آب و فاضالب شیراز

13- اعتبار پیشنهادها: دو ماه
14- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 715000000 ریال

15- قیمت اسناد: 1000000 )یک میلیون ریال( واریز به حساب شماره 0105699022004 
بانک ملی مرکزی بنام شرکت آب و فاضالب شیراز.

16- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی- واریز نقدی به حساب شرکت 
آب و فاضالب شــیراز- چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب و فاضالب شیراز- مسدودی 

مطالبات مناقصه گر در صورت وجود مطالبات از شرکت آب و فاضالب شیراز.
17- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

18- این آگهی دو نوبت در روزنامه کیهان منتشر می شود.
19- جلسه توجیهی راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/9/16 در محل 

دفتر قراردادها برگزار می گردد.
متقاضیان می توانند قبل از خرید اســناد و شرکت در مناقصه از طریق سایت های زیر اطالعات 
مناقصه را دریافت نموده و اقدام به خودارزیابی نموده و چنانچه امتیاز مناســبی در خودارزیابی 

کسب می نمایند، اسناد را خریداری کنند.
  www.nww.ir, abfa-shiraz.ir,وب سایت جهت اطالعات بیشتر آگهی مناقصه *

iets.mporg.ir می باشد.
* بــا توجــه به الزام ثبت اطالعــات مناقصات در پایــگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کلیه 
شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری 

دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل دهند.
http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضالب شیراز

آگهی تجدید)2( 
مناقصه عمومی دو مرحله ای 

به شماره 414/4597 
مورخ 98/2/21

نوبت دوم

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/07/16 و مجوز شــماره 
1714/02/03/02/1/516/98874510 مورخ 1398/08/06 فرمانده انتظامی 
تهــران بزرگ- پلیس اطالعات و امنیــت عمومی فاتب- معاونت اطالعات 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر 
از اعضای اصلی هیئت مدیره )خزانه دار با مدیرعامل و یا خزانه دار با رئیس یا 

نائب رئیس هیئت مدیره( با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )672694(

آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت 
صدیقه طاهره)س( به شماره ثبت 10936 

و شناسه ملی 10100437151

 

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1397/01/20 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران- 

شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- کریم خان زند- خیابان 

خردمند جنوبی- بلوار کریم خان زند- پالک 80- طبقه چهارم- واحد 9 

کد پستی 1584854481 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )672698(

آگهی تغییرات شرکت پیک تیزرخش دریایی 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 486348 

و شناسه ملی 14005575655
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/08/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محمدنقی ایالتی خامنه 
به شــماره ملی 1729708366 به سمت رئیس هیئت مدیره مسعود 
پیروزنیا به شــماره ملی 2295056608 به ســمت نائب رئیس هیئت 
مدیره عطااهلل آیت اللهی به شماره ملی 4459642247 به سمت عضو 

هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران )672699(

آگهی تغییرات شرکت جویاب نو 
سهامی خاص به شماره ثبت 43974 

و شناسه ملی 10100893281

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/5/7 و مجوز 
شماره 1377 مورخ 1398/7/14 سازمان اقتصاد اسالمی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه منتهی به ســال مالی 1397 مورد تصویب 
قرار گرفت. افراد ذیل به ســمت بــازرس اصلی و علی البدل به مدت 
یک سال انتخاب گردیدند: حســین احمدی سلیم 0380736500 
بــازرس اصلی و مجتبی گــودرزی مقــدم 0042296031 بازرس 
علی البــدل روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان جهــت درج آگهی های 
موسســه انتخاب گردید. اعضای اصلی به شــرح ذیــل برای مدت 
2ســال انتخاب گردیدند: محمد حسین ســرخه 0039674266- 
ســید منصور ابــن الرضــا 0938309307- محمودرضــا غفوری 
سرشــت 0043757804- محســن لبانی مطلق 0034409874- 
محمدحسین میرهادی تفرشی علی 0043725058- سیدمحمدرضا 
 -0043457843 ناصحی فــر  رضــا   -0040210278 ابن الرضــا 
عزت اله ســلطانی ســدهی 1140962086- حسن شــریفی مرام 
0043547222- محمد شــیرویه صفــت 0048085197- محمد 
قاسم پارسا پور 0038930676 اشخاص نامبرده زیر به مدت 2 سال 
به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند: سیدحســین ابن الرضا 

0054695996 و محمدحسین اصفهانیها 0059472340

آگهی تغییرات موسسه صندوق 
قرض الحسنه کوثر به شماره ثبت 2262 

و شناسه ملی 10100184226 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )672696(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/16 
و مجوز شــماره 1714/02/03/02/1/516/98874510 مورخ 
1398/08/06 فرمانده انتظامــی تهران بزرگ- پلیس اطالعات 
و امنیــت عمومی فاتب- معاونت اطالعات تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: مفاد ماده 8 اساسنامه به شــرح ذیل تصویب و جایگزین 
گردید: ماده 8: اهداف موسســه عبارتند از: اقدام به امور خیریه 
و ارائــه خدمــات و کمک های مالی و معنــوی در جهت تامین 
معیشــت طبقات نیازمند و محروم جامعــه و تعلیم و تربیت و 
ارتقاء ســطح فکری آنان از جمله موارد ذیل: 1- کمک به افراد 
بی بضاعت و ایتام و بی سرپرســت و نیازمنــد و محروم جامعه. 
2- کمک به زوج های جوان برای ازدواج وکمک به تهیه جهیزیه 
بــرای دختران فاقد تمکن مالی. 3- کمــک هزینه تحصیلی به 
افراد بی بضاعت و نیازمند جهت ادامه تحصیل. 4- کمک هزینه 
پوشــاک و وســائل منزل ارزان برای افراد نیازمند و در صورت 
امــکان کمک اجاره منزل به خانواده های کم درآمد. 5- پرداخت 
کمــک هزینه درمانی و امــداد و درمان بیمــاران بی بضاعت و 
کم درآمد قشــر ضعیف جامعه اعم از درمان ســرپایی، بالینی، 
بستری و جراحی در بیمارســتان ها و درمانگاه ها و سایر مراجع 
درمانــی و تهیه دارو و لوازم مورد نیاز پزشــکی از طریق یاری 
گرفتن و دعوت از اطباء، مشاورین، مددکاران و پرستاران و سایر 
افراد حرفه پزشــکی خیر و توافق با بیمارستان ها و درمانگاه ها و 
مراجع درمانــی نیکوکار به  صورت رایگان و یا در قبال پرداخت 
کمترین هزینه ممکن با هماهنگــی مرجع صدور مجوز پروانه. 
6- بر طبق توافق به عمل آمده فی ما بین موسسه خیریه حضرت 
صدیقه طاهره)س( با مسئولین مجموعه ورزشی انقالب تهران، 
و در راســتای جمع آوری کمک هــا و هدایای نقدی و غیرنقدی 

افراد خیر در محل مزبور با هماهنگی مرجع صدور مجوز پروانه 
یک دستگاه کیوسک باجه جمع آوری کمک ها در محل مجموعه 
ورزشــی مزبور مستقر و راه اندازی می  گردد. 7- به منظور تامین 
منابع مالی در راســتای پوشــش هزینه های اداری و عمومی و 
افزایش توان مالی موسسه در انجام امور خیر موضوع اساسنامه 
بــا هماهنگی مرجع صــدور مجوز پروانه، کلیه اشــخاص خیر 
می توانند برای انجام مراســم مذهبی، ترحیم و یادبودها، اعیاد و 
غیره از تاج گل های مصنوعی دست ساز موسسه در راستای امور 
خیر خود اســتفاده نمایند و در ارتباط با آن کمک ها و هدایای 
نقدی و غیرنقدی خود را به موسســه اهــدا نمایند که تماما به 
حساب بانکی موسسه واریز و در جهت اهداف اساسنامه استفاده 
می گردد. 8- با هماهنگی مرجع صدور پروانه، مراسم مذهبی و 
اعیاد و همچنین تشکیل جلسات و گردهمایی خیرین در پیلوت 
همکف ســاختمان موسســه واقع در خیابــان 15 خرداد)ناصر 
خســرو( کوچه خادم پــالک 38 که از موقوفات عام مدرســه 
علمیه مروی و وابســته خریداری و با کمک های نقدی خیرین 
توسط این موسسه نوسازی شده است استفاده می گردد و عالوه 
بــر موارد فوق الذکــر تعداد 6 واحــد آن و 2 واحد در زیرزمین 
ساختمان، در راســتای پوشش هزینه های موسسه با هماهنگی 
مرجع صدور مجوز پروانه در اختیار کارگران صنف طال و جواهر 
قرار داده شــده و مبالغ اهدایی آنها و حقوق مکتسبه از امالک 
موقوفه مزبور تماما به حســاب بانکی موسسه واریز و صرف امور 
خیریه می گردد. 9- کلیه مساعدت ها و پرداخت های مذکور در 

این ماده در حد توان تبرعی و رایگان خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )672695(

آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره)س(
 به شماره ثبت 10936 و شناسه ملی 10100437151

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/07 
و مجوز شــماره 1377 مورخ 1398/07/14 سازمان 
اقتصاد اســالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
محســن لبانی مطلق 0034409874 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره، سید منصور ابن الرضا 0938309307 
بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسین 
ســرخه 0039674266 بعنوان قائم مقام مدیرعامل 
انتخاب گردید. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
با امضای هریک از اعضا با مهر صندوق و برداشت از 
حساب بانکها با سه امضا از امضاهای معرفی شده به 
بانکها با مهر صندوق قرض الحسنه کوثر همراه با مهر 
صندوق معتبر می باشد. ب- مکاتبات اداری با امضای 

مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد.

آگهی تغییرات مؤسسه صندوق 
قرض الحسنه کوثر به شماره ثبت 2262 

و شناسه ملی 10100184226

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری  تهران )672697(

السالم علیک یا اباعبد ا...)ع(

حجت االسالم 
مصطفی آژینی

از دور می درخشد فانوس خانه یار

اما من از همین جا رس بر زمین گذارم

سخنران: آیت ا... کاظم صدیقی
جمعه 98/9/8 ساعت 15 الی 16:30

 مسجد جامع امام علی)ع( شهران
آدرس: اتوبان شهید آبشناسان خیابان شهران شمالی 

باالتر از فلکة دوم شهران

»شعر از حجت االسالم مصطفی آژینی«

مراسم چهلمین روز 
درگذشت شهادت گونة 

زائر اربعین حسینی )ع( مرحوم

سال هفتادو هشتم   شماره 22340   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه4 (چهار شنبه 6 آذر 1398   29 ربیع االول 1441    27 نوامبر 2019

آیت اهلل موسوی اصفهانی: 

تدبیر رهبر انقالب 
و بصیرت ملت

بار دیگر انقالب را 
از توطئه دشمن 
نجات داد
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جهــاد وزیــر  اســتعفای  احتمالــی  دالیــل   * 

کشاورزی.

* وزیر رفاه: دارنــدگان ملک 900 میلیونی به باال 

کمک معیشتی نمی گیرند!

* بازداشت 6 عامل اصلی اغتشاش در اتوبان تهرانـ  ساوه

* رئیس ســازمان غذا و دارو: ســرانه مصرف لوازم 

آرایشــی و بهداشــتی در ایران 2/5 برابر میانگین 

جهانی است.                                         صفحات۴و10

مسعود درخشان:

شوک درمانی اقتصادی
 توصیه صندوق بین المللی پول است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولتمردان محترم یادتان هست؟!
گفتید جز بنزین کاالیی گران نمی شود

* در شرایطی که دولتمردان پس از افزایش قیمت 
بنزین، قاطعانه اعالم کردند قیمت کاالهای دیگر 
حق افزایش ندارد، هم اکنون قیمت بســیاری از 

کاالها تحت تاثیر بنزین گران شده است. 
و  مصرف کننــدگان  از  حمایــت  ســازمان   *
تولیدکنندگان 27 آبان مــاه، اعالم کرد: هرگونه 
افزایش قیمت کاالها و خدمات به خصوص به بهانه 

افزایش نرخ بنزین ممنوع خواهد بود.
* پس از آن هم اسحاق جهانگیری در 2 آذر گفت: 
هیچ کاال و خدماتی در شــرایط حاضر نباید گران 
بشود، دولت تصمیم و مجوزی برای این کار تا پایان 

سال ندارد.
*  با این حال، طی حــدود 10 روزی که از افزایش 
قیمــت بنزین می گذرد، قیمــت  کاالهای زیادی 

افزایش یافت. 
* جالب اینجاســت که خود مسئوالن دولتی نیز به 
وقوع گرانی ها صحه گذاشتند، چنان که رحمانی، وزیر 
صنعت، بیان کرد؛ شاهد افزایش 200 درصدی تشکیل 

پرونده تخلفات از طرف بازرسانمان بوده ایم. )!(
* متاسفانه دولتمردان با این رویه –که وعده های 
زیادی می دهند اما محقق نمی شود- بیش از پیش 
به سرمایه اجتماعی خود و اعتماد عمومی آسیب 
می زنند.                                                                  صفحه۴

آیت اهلل جنتی در دیدار خانواده شهید ابراهیمی:

شهدای ما در مسیر اهل بیت)ع( حرکت می کنند 
و همه در یک کاروان هستند

خبر ویژه

متلک اندازی سیاسی که کار نشد
دولت، کمی هم تدبیر کند

صفحه2

بازتاب راهپیمایی با شکوه مردم تهران 

المیادین: مردم ایران توطئه آمریکا را 
ضربه فنی کردند

* اجتمــاع عظیم مــردم تهران که 
به منظــور دفاع از امنیــت و اقتدار 
کشورمان و محکومیت اغتشاشگری 
اشرار اجاره ای روز دوشنبه در میدان 
انقالب برگزار شد، بازتاب گسترده ای 

در رسانه های خارجی داشت.
راهپیمایــی  المیادیــن : تصاویــر   *
گسترده و بزرگ در حمایت از رهبری 
در تهران، بــه مثابه ضربه فنی کردن 
زودهنــگام طرح ایجاد هرج و مرج در 
ایران بود، زیرا قــرار بود این طرح در 
آستانه انتخابات پارلمانی در این کشور 
اجرا شود، اما تحرکات لبنان و عراق، 
واشــنگتن را بر آن داشــت تا اجرای 

طرح خود در ایران را تسریع کند.

يادداشت میهمان

صفحه2

هیچ در تئوری 
پوچ در عمل 

* هشدار مسکو درباره نمایش جدید کاله سفیدها؛ 
این بار قصد حمله شیمیایی به ادلب را دارند.

* آلمان: آمریکا غیرقابل اعتماد است به این کشور تکیه نکنید.
* توافق 12 کشور اروپایی و »یوروپل« برای ورود به 

جنگ اینترنتی با گروه های تروریستی.

* اسیر سرطانی فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی 
جان داد.

* اخراج 2000 کارگر آمریکایی شرکت »کامینز« 
طی چند ماه آینده.

صفحه آخر

در جنوب یمن اتفاق افتاد

عملیات بزرگ علیه امارات
انصاراهلل با 9 موشک و 20 پهپاد بندر »مخا« را کوبید

اجتماع بزرگ بسیجیان در سنندج
صفحه۳

اندیشکده »فارن پالیسی این فوکوس«: 

معاهده »ان پی تی«
ابزاری برای سلب 
قدرت دفاع در برابر 
آمریکا و اسرائیل 
است
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* دبیر شــورای نگهبان: حضرت علــی)ع( تنها 
آرزویش شــهادت بود و پــس از ضربت خوردن 
در محراب عبادت در مســجد کوفــه، فرمودند: 
 »فزت و رب الکعبه« شــهدای ما هم در مســیر 
 اهل بیت)ع( حرکت می کنند و همه در یک کاروان

هستند.

* آرزوی هــر مســلمان شــیعه این اســت که 
زندگی اش به شــهادت ختم شــود. این شهدا با 

پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( محشور می شوند.
* فرزندان این شــهدا را باید بر روی چشمان مان 
بگذاریم. اینها یادگار شــهدا هستند و راه شهدا را 
ادامه خواهند داد.                               صفحه3

* العهد : مــردم تهران پایتخــت ایران میخ دیگری بــر تابوت فتنه 
آمریکایی- صهیونیســتی با مشــارکت میلیونی در حمایت از انقالب 
اســالمی کوبیدند. در حماســه ای که مردم تهران آفریدند شعارهای 
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر اغتشاشگران سر داده شد.

* رسانه های غربی نیز علی رغم تالش برای بایکوت این مراسم 
بزرگ و شــکوهمند باز هم نتوانستند از آن چشم پوشی کرده و 
به ناچار مجبور به انعکاس هرچند ناقص آن شدند.      صفحه2 جلیلی: 

طرح جامعی را 
به سران قوا داده بودیم 
که با مصوبه بنزینی اخیر 
متفاوت بود
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رئیس قوه قضائیه: 

خط قرمز ما 
در مبارزه با فساد

 اتهام زنی و ادعای 
بی سند است

۳


