
شرکت آب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت جهت ایجاد 
تأسیســات یک حلقه چاه آب آشامیدنی )شماره 5 شرق( به مساحت 397 متر مربع در محدوده 

شــرق شهر قزوین واقع در کنار لوله خط نفت ری رشت، قسمتی از اراضی شهر قزوین را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون 
تشــکیل شرکتهای آب و فاضالب و الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک دولت مصوب شورای انقالب تملک نماید. علیهذا از کلیه مالکین و 
ذینفعان اراضی فوق دعوت می شــود از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق در میزان بهاء و تعیین کارشناس اختصاصی و مرضی الطرفین به 
واحد حقوقی شــرکت آب و فاضالب استان قزوین واقع در میدان ولیعصر بلوار آیت اهلل خامنه ای- گلستان پنجم- پالک 4 مراجعه 

نمائید. شایان ذکر است عدم مراجعه هر یک از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.

»آگهی خرید و تملک اراضی« 
شرکت آب و فاضالب استان قزوین

)سهامی خاص(

)نوبت دوم(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

مجله کیهان ورزشــی، امروز 
اردیبهشــت   15 )شــنبه 
1397( در سراســر کشــور 
منتشر شــد. جلد هفته  نامه 
کیهان ورزشــی در شــماره 
3185 خود به حضور پرشور 
تماشــاگران تیــم نســاجی 
دارد  اختصــاص  مازنــدران 
و در صفحــات تکاپو نیز به 
حضور تماشاگران این تیم و 
نفت مسجد سلیمان بر روی 
ســکوها پرداخته شده است، 

در آخرین شماره کیهان ورزشی مطالب زیر را می خوانید:
- ثروت فوتبال ایران )چشم انداز(

- »دلخوش« به سکوها )تکاپو(
ـ معمای شماره یک )پرونده(

- گفت وگــو با علیرضا جهانبخش بازیکن تیــم آلکمار هلند )نگاه چند 
بعدی( 

- ...و آخرین اخبار از فوتبال ایران و جهان و رشــته هایی چون والیبال، 
سوارکاری، اتومبیلرانی، کاراته، جودو، پینگ پنگ، تنیس، شطرنج و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به اســتناد صورتجلســه  هیئت امنا مــورخ 1396/05/16  مجوز 

شــماره 593 مورخ 1396/07/24 ســازمان اقتصاد اسالمی ایران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

95 به تصویب رسید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 

جهت درج آگهی هــا انتخاب گردید. اعضای علی البدل هیئت مدیره 

به شــرح ذیل برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. سیداحمد ابن 

الرضا به شــماره ملی 093833321 احمد جواهریان به شماره ملی 

0038072866 اعضــای اصلی هیئت مدیره به شــرح ذیل برای 

مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. سیدمنصور ابن الرضا به شماره ملی 

0938309307 محمدحســین سرخه به شماره ملی 0039674266 

محمودرضا غفوری سرشت به شــماره ملی 0043757804 حسن 

شریفی مرام به شماره ملی 0043547222  محمدحسین میرهادی 

به شــماره ملی 0043725058 محسن لبانی مطلق به شماره ملی 

0034409874عزت اله ســلطانی به شــماره ملی 1140962086 

حسن ناصحی فر به شــماره ملی 0038337185 قاسم پارساپور به 

شماره ملی 0038930676 سیدمحمدرضا ابن الرضا به شماره ملی 

0040210278 رضا سلطانی شیرازی به شماره ملی 0380613921 

آقای مجتبــی گودرزی مقدم به شــماره ملــی 0042296031 به 

ســمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین اصفهانیها به شماره ملی 

0059472340 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 

مالی انتخاب گردیدند.

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

رجوع به صفحه ۵

پیرو آگهی به شماره مکانیزه: 139630400901102565 

مورخ 1396/9/21 و نامه شماره 962/15/278756 مورخ 

1396/9/22 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

تهران در متن آگهی تصویب صورت های مالی سال 1394 

از قلم افتاده که بدینوسیله اصالح می شود.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
سامانه گستر به شماره ثبت 82881 

و شناسه ملی 10101275053

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

مناقصه گزار: واحد اجرایی موسســه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتی و 
صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: ساخت ساختمان ایستگاه برق ترمینال گوگرد
مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/2/15 لغایت 1397/2/23 )نه روز(.

تاریخ تحویل پاکت: 1397/2/24 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/2/26.
مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 260/000/000 ریال )دویســت و 
شصت میلیون ریال(. 

به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان روبه روی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای(

مناقصه گزار: واحد اجرایی موسســه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتی و 
صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: اجاره 10 دستگاه ژنراتور 
مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/02/15 لغایت 1397/02/23 )نه روز( 

تاریخ تحویل پاکت: 1397/02/24 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/02/26
مدت قرارداد: چهارده ماه شمسی از شروع قرارداد

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 270/000/000 ریال )دویســت و 
هفتاد میلیون ریال( 

بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توسط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد(. و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرســتان کنگان- روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژي 
پارس- موسســه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک امور 

قراردادها آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547- 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع(- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

تمدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

مناقصه گزار: واحد اجرایی موسســه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتی و 
صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: عملیات متفرقه جوشکاری و برشکاری، فیت آپ، مونتاژ
مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/2/15 لغایت 397/2/23 1 )نه روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1397/2/24 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/2/26
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 450/000/000 ریال )چهارصدوپنجاه 
میلیون ریال(

بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توسط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد(، و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر - شهرستان کنگان - روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس - موسسه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک امور 

قراردادها - آقای مهندس علوی - آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09171041836

تهران - تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

تمدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

آگهی مزایده نوبت اول:

صدیقه میری- شهردار گتوند

شهرداری گتوند به استناد مجوز شماره 47/ش/الف/گ مورخ 96/11/21 شورای 
اســالمی شهر گتوند و براساس آئین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد یک دستگاه 
لودرL90- رنو تک کابین- رنو دوکابین- بنز تک کمپرســی- ولو ده چرخ- تراکتور 
رومانی باالبر- کاویان شاســی- مینی بوس هیوندا- نیســان آمبوالنس- نیســان 

آتش نشانی- مزدا 1600- پژو 405- مزدا دو کابین از طریق مزایده حضوری با وضعیت موجود به فروش برساند. 
شرایط شرکت در مزایده

1- شرکت کنندگان در مزایده می توانند از روز شنبه مورخ 97/2/22 لغایت 97/2/29 به انبار شهرداری واقع در جاده 
اصلی جنب کالنتری جهت بازدید مراجعه نمایند.

2- متقاضیان شــرکت در مزایده جهت الف- لودر L90 ولو مبلغ پایه 1/250/000/000 ریال، سپرده 62/500/000 
ریــال. ب- رنــو تک کابین مبلغ قیمت پایه 1/150/000/000 ریال ســپرده 5/750/000 ریــال. ه - رنو دو کابین 
1/150/000/000 ریال ســپرده 5/750/000 ریال. خ- بنز تک کمپرســی مبلغ پایه 350/000/000 ریال  ســپرده 
17/500/000 ریال. ج- ولو ده چرخ مبلغ قیمت پایه 450/000/000 ریال، ســپرده 22/500/000 ریال. ل- تراکتور 
رومانی باالبر مبلغ قیمت پایه 200/000/000 ریال، ســپرده 100/000/000 ریال. م- کاویان شاســی مبلغ قیمت 
پایــه 250/000/000 ریال، ســپرده 12/500/000 ریال. ش- مینی بوس هیوندا مبلــغ قیمت پایه700/000/000، 
ریال ســپرده 35/000/000 ریال. س- نیســان آمبوالنس مبلغ قیمت پایه 35/000/000 ریال، سپرده 1/750/000 
ریال. ن- نیســان آتش نشــانی مبلغ قیمت پایه 10/000/000 ریال، سپرده 1/000/000 ریال. د- مزدا 1600 مبلغ 
قیمت پایه 30/000/000 ریال. ســپرده 1/500/000 ریال. ذ- پژو 405 مبلغ قیمت پایه 90/000/000 ریال، سپرده 
4/500/000 ریــال-ر- مزدا دو کابین مبلــغ قیمت پایه 60/000/000 ریال، ســپرده 3/000/000 ریال. به عنوان 

سپرده شرکت در مزایده را به حساب 0105749738000 نزد بانک ملی گتوند بنام شهرداری گتوند واریز نمایند.
3- پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ 97/2/29 به هیچ  وجه ترتیب االثری داده نخواهد شد و در مورخ 97/2/30 جلسه 

مزایده حضوری در محل شهرداری برگزار می گردد.
4- کلیــه هزینه های مربوط از جمله هزینه درج آگهــی، هرگونه عوارض و مالیات، حق الثبت و غیره به عهده برنده 

مزایده خواهد بود.
5- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

6- برندگان نفر اول تا ســوم دســتگاه به ترتیب هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد.

7- شــروع جلسه مزایده حضوری در ســاعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/2/30 با حضور اعضاء کمیسیون عالی 
معامالت در محل ساختمان مرکزی شهرداری برگزار خواهد شد.

سال هفتادو ششم   شماره 218۹7   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 15 اردیبهشت 13۹7   18 شعبان 143۹    5 مه 2018

خبر ويژهيادداشت روز

جنگ با ایران!
بزک برجام با سفیریالف گزاف ترامپ و نتانیاهو

که ارز قاچاق می کرد

به بهانه حفظ برجام

اروپا از جیب ملت ایران
به آمریکا پیشنهاد باج داد!

صفحه2 صفحه2

روزنامه نیویورک تایمز:

اظهارات نتانیاهو درباره ایران
حقه بازی بود

صفحه2

برگزاری نخستین کنگره ملی شهدای جوان مدافع حرم در قم

ظریف: سر و صدا کردن و تهدید برای آمریکا توافق جدیدی نمی آورد

* کارشناسان فرانســوی و آمریکایی: تلگرام 

بستر اقدامات تروریستی و قابل نفوذ است.

* رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی: کمبود 

و احتکار مواد غذایی نداریم.

* شــورای جهانی طال: ایرانی ها در زمســتان 

سال قبل 9 تن طال خریدند.

* اختصاص فضای 70 درصــدی بازار بزرگ 

ایران برای ارائه خدمات فرهنگی.  صفحات۴و۳

فایننشال تایمز: صنعت انرژی ایران
هدف اصلی تحریم های احتمالی آمریکاست

* جاسوسی امارات از سومالی، یمن و غزه در 

پوشش پروژه های خیریه!

* تاریخ مصرف »کاله ســفیدها« تمام شــد 

تعلیق کمک های مالی آمریکا تا اطالع  ثانوی.

* هشــدارها درباره تجزیه یمن درســت بود 

امارات جزایر »سقطری« را اشغال کرد.

* جزئیات تــازه از ماجرای یــورش ماموران 

اف.بی.آی به خانه وکیل ترامپ.       صفحه آخر

یورش ماموران آل خلیفه
به جشن نیمه شعبان در شمال بحرین

صفحه۳

* معترضــان فلســطینی در ششــمین راهپیمایــی 
بازگشت، 300 بادبادک آتشــین را در خطوط مرزی 

تحمیلی صهیونیست ها به هوا فرستادند.
* نظامیان صهیونیســت کــه از این اقــدام ابتکاری 
فلســطینی ها غافلگیــر و مضطــرب شــده بودند، از 

ضدهوایی برای نابودی بادبادک ها استفاده کردند.

* علی رغم این اقدامــات، تعدادی از بادبادک ها مزارع 
صهیونیستی نزدیک مرزهای شمال نوار غزه را به آتش 

کشیدند.
* به گفته منابع صهیونیستی، مقامات این رژیم قصد 
دارند برای نابودی بادبادک ها در آســمان، از پهپادها و 
دیگر جنگ افزارهای مدرن استفاده کنند.  صفحه آخر

* حســین شــریعتمداری: آمریکا با زیرپا گذاشــتن 
تعهدات خود مدت هاســت که برجــام را نابود کرده و 
مسئوالن هسته ای کشورمان هنوز در این تردید به سر 

می برند که از برجام خارج بشوند یا نشوند؟! 
* اساس مذاکرات که برجام حاصل و خروجی آن است 
برای لغو تحریم ها بود که نه فقط لغو نشده بلکه ده ها 
تحریم دیگر هم به آن اضافه شده است بنابراین معلوم 
نیســت آقایان انتظار دارند چه اتفاق دیگری بیفتد که 

برجام را از بین رفته بدانند؟!

* ترامپ در پی آن است که محدودسازی برنامه موشکی 
کشورمان و دست کشیدن از حضورمان در منطقه را نیز 
بــه برجام اضافه کند و نه اینکــه برجام را کنار بگذارد! 
زیرا برجام به همان اندازه که برای ما فاجعه بوده، برای 

آمریکا یک دستاورد طالئی و پر سود است.
* آنچه ترامپ می خواهد و اروپا در نقش پلیس خوب! برای 
او پادویــی می کنــد، در یک کلمه آن اســت که جمهوری 
اسالمی دست به خودکشی بزند! چرا که توان موشکی ما سد 
مستحکمی در مقابل کینه توزی دشمنان است.       صفحه2

مدیرمسئول کیهان در گفت و گو با فارس:

مگر برجامی باقی مانده
که برای خروج از آن استخاره می کنند؟!

* در پرده دیگری از تئاتر پسابرجامی غرب قرار است اروپا در نقش 
منجی برجام! بسته ای را به عنوان مکمل به ترامپ پیشنهاد داده و 
ســپس به ایران بگوید که با زحمت فراوان توانسته نظر آمریکا را 
برای ماندن در این توافق به شرط پذیرش این مکمل از سوی ایران 

کسب کند! 
*6 منبع آگاه در گفت وگو با خبرگزاری رویترز گفته اند فرانســه، 
انگلیس و آلمان به دنبال توافق سیاســی جداگانه با کاخ سفید در 

خصوص اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران هستند.
* منظور از این توافق سیاسی جداگانه همان بسته مکملی است که 
اروپا آن را تهیه کرده تا به واسطه آن اصالحات مورد  نظر آمریکا را 

در برجام اعمال کنند و امتیازات جدیدی از ایران بگیرند.
* منابــع آگاه به مذاکــرات آمریکا-اروپا در خصــوص برجام به 
فایننشال تایمز گفته اند مقام های دو طرف با تحریم ایران به عنوان 

بخشی از پیش نویس »توافق مکمل« برجام توافق کرده اند. 
* نماینــده دائــم ایران در ژنــو: عضویت در ان پی تــی، اجرای 
موافقتنامه هــای پادمان آژانس بین المللــی اتمی، اعمال پروتکل 
الحاقی و در برخی موارد پذیرش نظارت و محدودیت های بیشــتر 

هیچ مزایایی ندارد.
 * رئیس جمهور فرانســه: برای ایده یک توافق وسیع تر با ترامپ
 گفت وگو کرد که با استقبال خیلی گرم او روبرو شد.                   صفحه۱۰

بادبادک های وحشت برفراز سرزمین های اشغالی
جوانان فلسطینی صهیونیست ها را غافلگیر کردند


