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شرکت آب و فاضالب شیراز در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، 
خرید، نصب و راه اندازی سیستم 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 اســناد مناقصه و تســلیم پیشــنهادات: شــیراز - خیابان ساحلی 
شــرقی - پــل حــر - اداره مرکــزی شــرکت آب و فاضالب شــیراز - دبیرخانه شــرکت 

تلفن  0713-2281156-8
4- برآورد اولیه: اعالم نمی گردد.

5- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: مورخ 98/2/23
6- تاریخ نهایی فروش اسناد مناقصه: ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 98/2/29

7- تاریخ نهایی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر: ساعت 16 
روز یکشنبه مورخ 98/3/12

8- تاریخ بازگشایی پاکات: راس ســاعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/3/13 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: 0713-2281156-8
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- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 715/000/000 ریال

13- قیمت اسناد: 1/000/000 )یک میلیون ریال( واریز به حساب شماره 0105699022004 
بانک ملی مرکزی به نام شرکت آب و فاضالب شیراز.

14- 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.
15- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

16- این آگهی دو نوبت در روزنامه کیهان منتشر می شود.
متقاضیان می توانند قبل از خرید اســناد و شرکت در مناقصه از طریق سایت های زیر اطالعات 
مناقصه را دریافت نموده و اقدام به خود ارزیابی نموده و چنانچه امتیاز مناســبی در خود ارزیابی 

کسب می نمایند، اسناد را خریداری کنند.
،WWW.NWW.IR,abfa-shiraz.ir,iets.mporg.ir وبســایت جهت اطالعات بیشــتر آگهی مناقصــه *

 می باشد.
* بــا توجه به الزام ثبــت اطالعات مناقصــات در پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کلیه 
شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت در پایگاه مذکور به آدرس ذیــل ثبت نام و کدکاربری 

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

شرکت آب و فاضالب شیراز

گهی مناقصه عمومی آ
 دو مرحله ای به شماره 414/4957 

مورخ 98/2/21
نوبت دوم

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

شرکت آب منطقه ای مازندران از مزایده گران واجد شرایط دعوت بعمل 
می آورد تا پیشنهاد خود را به صورت مهر و موم شده ارائه نمایند.

1. موضوع مزایده شامل:
- واگــذاری حق ســرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت هــای تفریحی و 

توریستی سد انحرافی سردآبرود 
- واگــذاری حق ســرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت هــای تفریحی و 

توریستی سد انحرافی چالوس
2. مدت بهره برداری از تاریخ شروع به مدت 20 )بیست( سال می باشد.

3. عالقمندان واجد شرایط می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر و بررسی 
اسناد مزایده به شرکت آب منطقه ای مازندران واقع در نشانی مندرج در ذیل، 

از ساعت 9 الی 14 مراجعه فرمایند.
4. عالقمندان به شــرکت در مزایده می توانند با ارائه درخواست کتبی خود به 
نشانی ذیل در قبال پرداخت مبلغ غیرقابل استرداد 600/000 ریال به حساب 
شماره 2165085004009 بانک کشاورزی شعبه منابع طبیعی ساری بنام آب 

منطقه ای مازندران: اسناد مزایده دریافت دارند.
5. مزایده به روش یک مرحله ای می باشد.

6. طرح پایه: ندارد.
7. پیشــنهادها باید تا ســاعت 9 صبح مورخ 98/4/1 به نشانی ذکر شده در 
ذیل تحویل گردد. تمامی پیشــنهادها باید به همراه تضمین شرکت در مزایده 
به مبلغ 1/500/000/000 ریال ارائه شــوند. پیشــنهادهایی که پس از زمان 
فــوق ارائه گردند قابل قبــول نخواهد بود. پیشــنهادها در حضور نمایندگان 
مزایده گرانی که مایل به حضور در جلسه بازگشایی در ساعت و تاریخ و مکان 
تعیین شده در دعوت نامه تسلیم پیشــنهاد می باشند، گشوده خواهد شد. تنها 
نماینده مزایده گرانی که معرفی نامه معتبر ارائه نموده اند، می توانند در جلســه 

گشایش پاکات پیشنهاد قیمت شرکت نمایند.
8. بعد از آگهی نوبت دوم اسناد مزایده به مدت 7 روز به فروش می رسد.

ساری- کیلومتر 3 جاده ساری به قائم شهر- شرکت آب منطقه ای مازندران- 
تلفن 33341023 فاکس 33341022

9. پیشــنهادهای مزایده گــران به مــدت 170 روز پس از تاریخ گشــایش 
پیشنهادها به شرح فوق الذکر معتبر باقی خواهد ماند.

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری
نوبت دوم از ظرفیت های تفریحی و توریستی سد انحرافی سردآبرود و چالوس

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای مازندران

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضــوع: برگــزاری دوره هــای آمــوزش عمومــی قرآن 
کریــم برای آحــاد جامعه. برگزاری نشســت ها، محافل و 
جشــنواره های قرآنی. برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و 
قرآنی از طریق مبادله خدمات و کاالهای علمی، آموزشی و 
پژوهشــی در حوزه علوم و معارف قرآنی. عرضه محصوالت 
فرهنگی- قرآنی متناســب با فعالیتها و اهداف مؤسســه. 
تالش به منظور تأمین بودجه مؤسسه از طریق درآمدهای 
ناشــی از فعالیتهای مؤسسه و نیز از طریق جلب کمکها و 
هدایای دولتی و مردمــی، دریافت وام یا موقوفه ها. اجرای 
روش های شــاد و فاخر بــه منظور انتقال بهتــر مفاهیم 
دینی. به کارگیری روش هــا و ابزارآالت نوین نرم افزاری و 
ســخت افزاری در راســتای اهداف و برنامه های مؤسسه به 
موجب مجوز به شماره 97002/1143 د مورخ 97/11/23 
سازمان دارالقرآن الکریم با امضای آقای مهدی قره شیخلو 
آگهــی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 

تهران، شــهرک ولی عصر شمالی، خیابان شریعتی، کوچه 
شهید حسن حیدری )میالن 20(، پالک 21، طبقه همکف 
کد پســتی 1373867451 ســرمایه شــخصیت حقوقی 
50/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: اولین مدیران: خانــم زینب عقلی خسروشــاهی 
به شــماره ملی 0014891972 و به ســمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 3 ســال آقای خسرو عقلی خسروشاهی به 
شــماره ملی 0050671170 و به ســمت مدیرعامل و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین 
مهرعلی به شــماره ملی 0081017367 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال دارندگان حق امضا: 
کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل 
چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و مهر 
مؤسسه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای 

مدیرعامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

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

تاسیس مؤسسه غیرتجاری فرهنگی قرآن و عترت نوگالن مکتب المهدی 
در تاریخ 1398/02/02 به شماره ثبت 46989 به شناسه ملی 14008284067

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/5/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هادی محمدخانی 
با شــماره ملی 0078942251 به نمایندگی از شــرکت 
بهداشــت کودک با شناســنامه ملی 10101187336 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و امیرهوشــنگ خلیلی اقدم با 
شماره ملی 0067036848 به نمایندگی از شرکت آرمان 
بهداشت ایرانیان با شناسه ملی 10102710823 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی مستقیمی با شماره 
ملی 2295929407 به نمایندگی از شــرکت آینده سازان 

نیک فرجام با شناســنامه ملی 10320732492 به عنوان 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. محمدرضا طاعتی به شماره ملی 2595821180 
به سمت بازرس اصلی و رویا صالح نیا سماک به شماره ملی 
2649565845 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک هزار بازار سهامی خاص به شماره ثبت 463130 
و شناسه ملی 14004528041

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1396/9/15 و 
مجــوز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان تهران به شــماره 
1/54319 1 مورخ 96/9/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شرکت از 
مبلغ 50/000/000/000 ریال به مبلغ 400/000/000/000 ریال منقسم به 
800/000/000 ســهم 500 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش 
یافت و ماده مربوطه اساســنامه اصالح گردید. ذیــل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان 
سهامی خاص به شماره ثبت 81273 

و شناسه ملی 10101259330

سال هفتادو هفتم   شماره 22185   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (سه شنبه 24 اردیبهشت 1398   8 رمضان 1440    14 مه 2019

ویلیام برنز و ریچارد هاس
 در میزگرد شبکه سی ان ان: 

ایران تسلیم فشار 
نمی شود

 و گزینه های 
زیادی دارد

2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

انفجارهای فجیره
خواب از سر شیوخ مرتجع  پراند

ابراز نگرانی اروپا
از پایان امتیازدهی یک طرفه ایران

يادداشت میهمان

سر دشمن را درون کشور 
به سنگ بکوبید

خبر ویژه

اسکات ریتر: ناو لینکلن
از عهده موشک های ایران برنمی آید

صفحه2 صفحه2

نخست وزیر سوریه آغاز عملیات آزادسازی ادلب را
رسما اعالم کرد

قیمت نفت صعود کرد، بورس های حاشیه خلیج فارس سقوط

 * مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی: بازار شــکر 
تا 10 روز آینده متعادل می شود.

* یک مسئول در وزارت صنعت: کاغذهای وارداتی 
با ارز دولتی در گمرک  دپو شده است.

* سقوط دالر و رشد بورس ایران در پی انفجار بندر 
نفتی امارات.

* نایب  رئیس  کنفدراسیون صادرات ایران: صادرات 
فلزات اساســی ایران از تحریم هــای آمریکا عبور 

می کند.
 * وعده وزیــر صمت برای کنتــرل قیمت خودرو

 تا 3 ماه آینده.
صفحه۴

سال گذشته10هزار شرکت دولتی
 ارز 4200 تومانی گرفتند 

* دیدار مخفیانه ژنرال حفتر با مقامات پنتاگون 

در قاهره.

* آغــاز بزرگ تریــن رزمایش دریایــی ترکیه با 

مشارکت 131 ناو جنگی، 57 هواپیما و 33 بالگرد.

* گزارشی از هزاره پاکستان، جایی که شیعیان 

را مثل آب خوردن می کشند!

* المیادیــن: جــان بولتون تهدیــدی برای 

آمریکاست نه ایران.                    صفحه آخر

اعتراف بی سابقه رژیم صهیونیستی 
به خسارت های سنگین موشک های مقاومت در جنگ اخیر

رئیس قوه قضائیه: 

همه قوا و مسئوالن 
اختیار کافی و قانونی 
برای انجام 
وظایف خود دارند

۳

ضربه دیگری از سربازان گمنام 
امام زمان)عج( به روباه پیر 

جاسوس انگلیس 
به 10 سال حبس 
محکوم شد
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*  انفجار نفتکش های ســعودی و اماراتی در بندر الفجیره )بین 
7 تا 10 نفتکش غول پیکر( هراس شیخ نشین های خلیج فارس را 

به همراه داشته و بازار بورس آنها را حسابی به هم ریخته است.
*  این خبر بســیار مهم به شدت از سوی رســانه های غربی و 
مرتجعین عرب سانســور شــده بود اما اماراتی ها پس از سه بار 
تکذیب و پس از 16 ساعت، مجبور به تایید آن به روش خود شدند!

* المیادین با اعالم اسامی و مشخصات کامل لیست نفتکش های 
منفجر شده، دولت امارات را وادار به اعتراف کرد. 

* وزارت خارجه امارات گفتــه »اقدامات خرابکارانه علیه چهار 
کشتی تجاری در بندر الفجیره رخ داده و اوضاع در کنترل است« 
اما واکنش بازار جهانی نفت و بورس کشورهای عربی چیز دیگری 

می گویند.
* پس از قطعی شــدن صحت خبر انفجارهای الفجیره، شاخص 
بورس های تمام کشــورهای عربی حاشیه  خلیج فارس به شدت 
سقوط کرده و موجب ملتهب شدن بازار در این کشورها شده است.

* وزیر انرژی عربستان: دو کشــتی متعلق به عربستان نیز در 
الفجیره مورد حمله قرار گرفتند. 

* رسانه های اماراتی در اوج حادثه اقدام به پوشش پیروزی تیم 
منچستر ســیتی در انگلیس کرده و اخبار الفجیره را سانســور 

کردند.
* دلیل سانســور شــدید حوادث الفجیره، هراس از پیامدهای 

سیاسی، اقتصادی، امنیتی این انفجارها عنوان شده است.
* فاصله الفجیره با تنگه هرمز موجب شده تا حاکمان شیخ نشین 
امارات برای دور زدن تنگه هرمز و صادرات نفت خام خود به این 

بندر تکیه داشته باشند.

* بندر الفجیره، تنها بندر نفتی و صنعتی کشور امارات و یکی از 
بنادر استراتژیک جهان در حاشیه دریای عمان است. 

* اداره امور دریایی آمریکا به کشــتیران ها درخصوص تردد در 
دریای عمان هشــدار داده و از آنها خواست تا به هنگام عبور از 

بندر »الفجیره«، نهایت احتیاط را به کار گیرند.

* سی ان ان: حادثه الفجیره می تواند به مناطق دیگر سرایت کند.
* ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به هرگونه دسیســه از سوی بدخواهان جهت برهم زدن ثبات و 

امنیت در منطقه هشدار داد.         
                              صفحه آخر

* وزرای خارجه انگلیس، فرانســه و آلمان به همراه فدریکا موگرینی روز دوشــنبه در بروکسل یک 
نشست اضطراری درباره اعالمیه روز چهارشنبه ایران برگزار کردند.

* »ناتالی توچی« مشــاور »فدریکا موگرینی«: حداقل 120 روز زمان نیاز است تا اروپا بتواند حسن 
نیت خود درباره پایبندی به تعهدات برجامی اش را به ایران نشان دهد.

* وزیر خارجه آلمان: چون به ایران بی اعتماد هستیم، به برجام نیاز داریم!
* وزیر خارجه فرانسه: اروپا همچنان بر باقی ماندن ایران در برجام اصرار دارد.                    صفحه۲

 * »عماد خمیس« : عملیات آزادســازی استان »ادلب« از دســت گروه های تروریستی آغاز شده و 
به زودی در این استان نیز امنیت و آرامش برقرار خواهد شد.

* برخی مناطق شــرقی کشــور هم که از کنترل دولت خارج هستند، به زودی تحت سیطره ارتش 
سوریه در می آیند.

* تاکنون کسی نمی دانست هدف اصلی عملیات کنونی ارتش سوریه، که از 16 اردیبهشت آغاز شده 
بود، آزاد سازی شهر و استان ادلب است.

* هفت ماه قبل آمریکا و متحدانش با راه انداختن جار وجنجال، مانع آزاد سازی ادلب شده بودند.
* گفته می شود که هم اکنون 146 هزار تروریست که شمار زیادی از آنها ملیت 60 کشور جهان را 
دارند، در استان ادلب ، شمال حماه و غرب حلب به سر می برند.                              صفحه آخر

در دانشگاه تهران صورت گرفت 

تجمع 
دانشجویان انقالبی
در اعتراض

 به تحرکات 
ضد فرهنگی
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