
فراخوان تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی  
نوبت دومهمراه با ارزیابی کیفی )فشرده(

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اجرای 
پروژه ذیل اقدام نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت)ستاد(   به آدرس 
WWW.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/12/27 می باشد.
نوع تضمین شرکت در مناقصه:  ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 

مهلت زمانی دریافت اســناد: از ســاعت 08:30 روز شــنبه مورخ 
1401/12/27 تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 1402/01/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: تا ساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 
1402/01/29 در سامانه ستاد بارگزاری گردد.

تاریخ بازگشــایي پاکات هاي ارزیابی کیفي: پاکت ارزیابي کیفي 
مناقصه گران راس ســاعت 08:30 مورخ 1402/01/30 باز و توســط 

کمیته فنی بازرگانی مورد رسیدگي قرار خواهد گرفت.
محل و زمان افتتاح پیشنهاد ها: از ســاعت 12:30روز چهارشنبه 
مورخ 1402/01/30 در محل سالن جلسات اداره کل برگزار و در بستر 

سامانه ستادایران بازگشایی می گردد.
جهت کســب اطالعات بیشــتر متقاضیــان می توانند بــه پایگاه ملی 

اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir مراجعه 
و یا با شماره تلفن 7-37780426 025 تماس حاصل فرمایند.

ارائه پاکت الف به آدرس: قم- انتهای بلوار عمار یاســر – بلوار تعاون - 
مجتمع ادارات – اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 

شماره نمابر: 02537775583
مرکز تماس ســامانه ستادایران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

)شماره پشتیبانی سامانه: 1456 (
شناسه آگهی : 1469639      شناسه نوبت چاپ : 1665823

ف
مبلغ تضمینمبلغ برآورد )ریال(موضوعردی

 شرکت در مناقصه )ریال(

88,726,594,7204,436,400,000تکمیل راه دسترسی مجموعه سرمایه گذاری استان1

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1401/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد موسســه حسابرســی 
بیــات رایان به شــماره ملی 10100168482 بــه عنوان بازرس 
اصلی و موسســه حسابرســی آگاهان و همکاران به شماره ملی 
10100190284 بــه عنوان بازرس علی البــدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی منتهی به 1400/10/10 به تصویب رسید. 

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

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سومیتو موکور پوریشن ایران لیمیتد 
به شناسه ملی 10100544261 و به شماره ثبت 14566

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1401/04/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد آقای ســید مصطفی 
الوانکار به شماره ملی 0049600885 به سمت بازرس علی البدل و 
موسسه حسابرسی به بین محتوا به شناسه ملی 14006661682 
به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ترازنامه و حساب ســود و زیان برای سال مالی منتهی به 

1400/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 

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

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ساختمانی افق روشن باربد
به شناسه ملی 10320555318 و شماره ثبت 404860 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1401/05/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حساب ســود و زیان شرکت در ســال 1400 مورد تصویب 
قــرار گرفت. آقای ســید مهدی الجوردی به شــماره ملی 
0075253534 بــه ســمت بازرس اصلــی و آقای اصالن 
مردادی به شــماره ملی 0069956030 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پشتیبان صنعت البرز 
به شناسه ملی 10320816586 و به شماره ثبت 428827 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1401/03/01 و مجوز شماره 73386/75/3 مورخه 
1401/05/09 ســازمان راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تیموری به کدملی 
0700330100 به عنوان عضو هیئت عامل برای مدت دو 

سال تمدید گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
به شناسه ملی 10101237758 و شماره ثبت 78956 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
محمد عبدل به شماره ملی 0043031005 به 
سمت رئیس  هیئت مدیره، آقای علی عبدل به 
شماره ملی 0057702047 به سمت نایب رئیس  
هیئت مدیره و آقای یداهلل عبدل به شماره ملی 
0041914805 بــه ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره انتخاب گردیدنــد. کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق 
عادی و اداری با امضــای مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
سهامی خاص به شماره ثبت 2319 

و شناسه ملی 10103763936

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العــاده مــورخ 1400/11/21 تصمیمات ذیل 
اتخــاذ شــد: آقایان یــداهلل عبدل به شــماره ملی 
0041914805 و محمــد عبــدل به شــماره ملی 
0043031005 و علــی عبــدل به شــماره ملی 
0057702047 بــه عنوان اعضــای هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد. آقای رضا 
اسحقی به شــماره ملی 3257045549 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم اکرم الســادات مایلی به شماره 
ملی 0320151794 به عنــوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین گردید. 

آگهی تغییرات 
شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
سهامی خاص به شماره ثبت 2319 

و شناسه ملی 10103763936

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/02/01 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: برنداستفان اشمیتز به کد فراگیر 91709071
- ارســالن باالخانی هشت پر به شماره ملی 2630791912 - بریگیت 
مارگرت جینه وندیپــوت به کد فراگیر 91709204 به ســمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. هوبرت گرستر به کد 
فراگیر 91738138 به ســمت بازرس اصلی و سیگفرید اریچ اسکولر به 
کد فراگیر 91738310 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1399/10/11 

به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: صورتهای مالی ســال منتهی به 1399/12/30 مورد تصویب قرار 
گرفت. موسســه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 10100439645 به سمت 
بازرس اصلی و آقای ســید محمد علی شریفی الحسینی با کد ملی 0055839983 
به ســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند شرکت 
پرورش دا ده ها به شناســه ملی 10101147298 شرکت مهندسی پرسؤالکترونیک 
رادمهر به شناســه ملــی 10102025262 شــرکت صنعتی وبازرگانــی صنام به 
شناسه ملی 10102191894 شــرکت کارخانجات مخابراتی ایران به شناسه ملی 
10530004647 برای مدت 2 سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 477024 و شناسه ملی 14005140383

شرکت آب و فاضالب استان یزد در نظر دارد تامین مالی و عملیات 
اجرایی قطعه دوم خط انتقال آب از محل ایســتگاه پمپاژ شماره 4 تا 
مخــزن تعادلی m 1 بطول تقریبی 19 کیلومتر از طرح آبرســانی به 
مجتمع های روستایی شهرستان تفت با استفاده از تسهیالت ماده 56، 
)کد فراخوان در سامانه ستاد 2001005078000076( را از طریق 
رقابــت عمومي و با رعایت قوانین، مقــررات و آیین نامه هاي اجرایي 

مربوطه و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
کلیه متقاضیان با امکان تامین ســرمایه مورد نیاز و داشــتن سابقه 
مدیریتي، اجرایي و بهره برداري پروژه هاي مشــابه که داراي گواهي 
صالحیت در پایه حداقل 4 در رشته آب مي باشند ، مي توانند جهت 
دریافت اســناد و ارایه پیشنهاد قیمت از طریق درگاه سامانه تدارك 
الکترونیکي دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام 

فرمایند.
الف- مشخصات کلي پروژه:

 * موضوع اســتعالم: تامین مالی و عملیات اجرایــی قطعه دوم 
 خط انتقال آب از محل ایســتگاه پمپاژ شــماره 4 تا مخزن تعادلی

m 1 بــه  طول تقریبی 19 کیلومتر از طرح آبرســانی به مجتمع های 
روستایی شهرستان تفت طریق سازوکار ماده 56

* محل اجراي کار: استان یزد – شهرستان تفت
* مدت انجام پروژه: دوره احداث:18 ماه شمسی - دوره بازپرداخت: 

48 ماه شمسی پس از تحویل موقت
 * کارفرما و دســتگاه مناقصــه گزار: شــرکت آب و فاضالب

استان یزد
ب- برنامه زمانبندي:

 * تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه ستاد: از ســاعت 14:00 
مورخ   1401/12/25  

 * آخرین مهلت دریافت اســناد: از زمان انتشــار تا ســاعت14 
مورخ 1402/01/21  

* آخرین مهلت ارایه پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 1402/02/05
 جهــت دریافت اطالعــات بیشــتر شــماره تلفــن 31643155 

و 31643124-035 اعالم مي گردد.

شناسه آگهی: 1470635       شناسه نوبت چاپ: 1667112

 آگهي فراخوان تامین مالي و عملیات اجرایی قطعه دوم خط انتقال آب طرح آبرسانی 
به مجتمع های روستایی تفت با استفاده از تسهیالت ماده 56 – نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان یزد 
سهامي خاص

 شرکت آب و فاضالب
استان یزد

سپرده شرکت در مزایده مدت واگذاریقیمت پایه)ریال(آدرسنام مرکزردیف
)ریال(

27/000/000یک سال540/000/000خیابان حکم آباد، جنب بوستان ملتواگذاری زمین ورزشی اسکیت ملت1

21/000/000یک سال420/000/000بلوار شهید بهشتی جنب مجتمع ورزشی الغدیرواگذاری زمین ورزشی اسکیت سپهر2

96/000/000یک سال1/920/000/000بلوار شهید سردار سلیمانی، جنب بوستان هشت بهشتواگذاری سالن بدنسازی هشت بهشت3

6/000/000یک سال120/000/000ناحیه منفصل دانشواگذاری زمین فوتسال دانش4

225/000/000یک سال900/000/000خیابان طالقانی جنب مرکز خرید الغدیرواگذاری محل استقرار کانکس 5

45/000/000یک سال180/000/000چهار راه ولیعصر، ابتدای بوستان، جنب پل عابر پیادهواگذاری محل استقرار کانکس 6

45/000/000یک سال180/000/000خیابان شهید بابایی، بوستان الغدیرواگذاری غرفه کتاب بوستان الغدیر7

6/000/000یک سال120/000/000مینودر، میدان دهخدا، جنب مدرسه اندیشه سبزواگذاری محل استقرار کانکس 8

پرداخت هزینه کارشناسی و آگهی برعهده برندگان مزایده می باشد.
آدرس:  قزوین، بلوار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، جنب بوستان هشت بهشت، فرهنگسرای بانو حضرت زهرا)س(

حسین برجی- سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشیشناسه آگهی: 1470759 

آگهی مزایده عمومی)یک نوبته(
مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد، بهره برداری از هشت مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره، براساس شرایط مندرج در 
اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل، به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین 
شــرکت در مزایده، ارســال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت در مزایده، بازگشــایی فایل پاکات، اعالم به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطالعات 

پرداخت  ها در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir امکان پذیر می  باشد.
شــرکت کننده می  بایســت تا ساعت و تاریخ مشخص شده در اسناد پاکات »الف« و »ب« و پیشنهاد قیمت خود را در سامانه ثبت و بارگذاری و اصل پاکت »الف« را 
 نیز تا مهلت معین شده، به دبیرخانه سازمان تحویل نماید. عالقه مندان به شرکت در مزایده می  بایست جهت اطالع از نحوه ثبت  نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( 

به سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت  نام/ پروفایل مزایده  گر مراجعه و با تلفن 41934-021 داخلی 5 تماس حاصل نمایند.
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]صفحه 3[

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 10 و 4[

 دیــدار رهبــران حــزب اهلل و جهــاد اســالمی 
با محوریت تقویت مقاومت علیه رژیم صهیونیستی.

 آسوشــیتدپرس خبــر داد؛ افزایش آمادگی های 
 امنیتــی در آمریــکا به دنبــال تقویــت احتمال 

پیگرد قضایی ترامپ.

 وزیر خارجه ترکیه پس از 11 سال به مصر رفت.
 دبیــرکل ســازمان جهانی بهداشــت: امســال 

همه گیری کرونا پایان می یابد.
 دادگاه عالی پاکستان حکم بازداشت عمران خان را

به حالت تعلیق درآورد.

تشدید بحران داخلی در رژیم صهیونیستی

منزل نتانیاهو 
به محاصره نظامیان شورشی درآمد

 فــوت 125 نفــر در تصادفــات3 روز نخســت 
طرح نوروزی.

 رشد 11/6درصدی بخش صنعت در پاییز امسال.
 گمرك شفاف  سازی کند؛ خروج ارز با سوءاستفاده 

برخی واردکنندگان موبایل از رویه های رسمی.

 2 تــن از عاملین حادثه تروریســتی حرم مطهر 
شاهچراغ)ع( به اعدام محکوم شدند.

 اجرای حکم اعدام »محی الدین مالابراهیمی« به جرم 
وارد کردن عمده اسلحه؛ تروریستی که ضدانقالب او را 

کوله بر معرفی کرد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی:

الیحه قضایی مقابله با اخبار جعلی
به دولت ارسال شد

 ]صفحه 3[

در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان

رزمایش مرکب کمربند دریایی 2023 
با رژه ناوهای ایران، چین و روسیه پایان یافت

با حضور رئیس جمهور و شهردار تهران صورت گرفت 

برگزاری آیین افتتاح ۵ ایستگاه جدید مترو در تهران
۱۱ کیلومتر خط مترو در پایتخت به بهره برداری رسید

بهار در بهار
تالقی بهار قرآن و بهار طبیعت مبارک باد

 شبکه آمریکایی: این رزمایش توسط بزرگ ترین دشمنان آمریکا برگزار شد.
 در پایــان رزمایش مرکــب کمربند امنیــت دریایی 2023 ، کلیه شــناورهای شــرکت کننده از جمله

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی دریایی 
کشورهای چین و روسیه از مقابل ناوشکن جمهوری اسالمی ایران جماران رژه رفتند.

 رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2023 چهارمین رزمایش مشترك دریایی 3 کشور بود که پنجشنبه شب 
 با شعار »با هم برای برقراری صلح و امنیت« و حضور یگان های سطحی و پروازی نیروهای دریایی ایران، چین

و روسیه و ناظرانی از کشورهای قزاقستان و پاکستان در منطقه شمال اقیانوس هند آغاز شد.
 یگان های شناوری و پروازی ایران، چین و روسیه دیروز شنبه بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده عملیات آزاد سازی 

دو کشتی تجاری که در آب های بین المللی مورد ربایش دزدان دریایی قرار گرفته بودند را انجام دادند.

 ]صفحه[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

روایت سفارت روسیه
 درباره »برتری جهانی« 

توان موشکی ایران

مروری بر مواضع کیهان در سالی که گذشت

36۵ روز کیهان را 
در یک روز بخوانید

]صفحه 11[

 روزنامــه کیهــان بنا بر رســالت ذاتی و 
همچنین جایگاه و موقعیــت مهم و اثرگذار 
و  منطقه ای  داخلــی ،  رســانه های  در  خود 
بین المللی به فراخور این رویدادها و حوادث 
بین المللی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاســی، 
واکنش هایــی در تیتر یک خود داشــت که 
 برخی از آنها به شــکل ویژه تری مورد توجه 

قرار گرفت.
ایران و عربســتان برای   در پی توافــق 
با مذاکرات  روابط دیپلماتیک  از ســرگیری 
عزتمندانــه دولت ســیزدهم و میانجیگری 
چین و برخی کشورهای منطقه روزنامه کیهان 
در واکنــش به ایــن رویداد بســیار مهم 
و همچنیــن رفتــار هیســتریک و عصبی 
برخی  و  رژیــم صهیونیســتی  غربی هــا، 
»توافق  تیتر  اصالحات،  مدعی  رســانه های 
 ایران و عربســتان؛ ضربــه کاری به آمریکا 
و رژیم صهیونیستی« را به عنوان تیتر اصلی 

خود انتخاب کرد. 
  روزنامه کیهان همچنین در پی سانســور 
جریان  رسانه های  در  امیدآفرین  رویدادهای 
رویدادهای  »سانسور  تیتر  داخلی،  غربگرای 
امیدآفرین مأموریت کاســبان یأس و ترس« 
را انتخاب کرد و در گــزارش آن مواردی از 
ایران  رویدادهای مثبت و دستاوردهای ملت 
در ایام اخیر که شبکه روزنامه های زنجیره ای 
و وابســته به جریان های مدعی اصالحات به 

آنها نپرداخته اند را فهرست کرد.

 

پایان سال 1401
و آرزویی که دشمن به گور برد

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 سال 1401 ، اولین سال قرن جدید هم در حالی به آخر راه رسید که انبوهی از اتفاقات و رویدادهای شیرین و تلخ در دل خود داشت.
 از تالش ها و دستاوردهای ارزشمند دولت مردمی سیزدهم در گره گشایی از مشکالت کشور با افتتاح ده ها و صدها پروژه ملی عمرانی و زیربنایی 
و سیاســت خارجی عزتمندانه تا حوادث تلخ و ناگواری همچون ســیل امامزاده داود )ع( ، حادثه تروریستی حرم شاهچراغ )ع( و جنگ ترکیبی و 

همه جانبه دشمن در ایجاد اغتشاش و آشوب در کشور. 

صفحه ۳

روزی که فیضیه به خاک و خون 
کشیده شد

 شصتمین سالگرد هجوم وحشیانه رژیم شاه
به مدرسه فیضیه

صفحه ۴

۱86 بانک آمریکا 
در آستانه ورشکستگی

اقتصاددانان آمریکایی هشدار دادند

صفحه ۲

فرمانده سنتکام:
 پیشرفت توان نظامی ایران

 در ۴0 سال گذشته بی مانند است

صفحه آخر

دانشگاه های فرانسه 
به اشغال دانشجویان معترض درآمد

معترضان خواهان استعفای ماکرون شدند

طغیان سراسری مردم فرانسه 
علیه دیکتاتوری دولت ماکرون

صفحه ۲

این نامعادله را
 چه کسی حل می کند؟!

نکته

صفحه ۱۱

آغاز مسئولیت از بهار
مقاله وارده


