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»بیایید با صرفه جویی در مصرف برق از هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری کنیم«

آگهی مزایده عمومی
 )شماره01-95/11م( نوبت دوم

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی

1-ناممزایدهگزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی )نیروگاه شهید رجایی(
2-موضوعمزایده: فروش یک دستگاه خودرو پژوGLXI 405 به شرح مشخصات ذیل:

3-نوعمزایده:عمومی-یکمرحلهای
4-محلدریافتاسنادمزایده:کیلومتر 25 اتوبان قزوین- کرج، امور قراردادها و توسعه 

بازار، اداره قراردادها، تلفن 3-88796681-021 و 33562311-028- داخلی 6074
5-میزانســپردهشرکتدرمزایده:به شرح درصد جدول فوق الذکر به صورت ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی یا 
واریز به حساب جام 6804466081 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کدشعبه 2109/7 به نام مزایده گزار(.
6-تاریخفروشاسنادمزایده:به مدت هفت روز از تاریخ درج و چاپ آگهی نوبت دوم

7-تاریختحویلاسنادمزایدهبهدبیرخانهنیروگاه:تا ساعت 16 عصر روز سه شنبه مورخ 1395/12/24
8-مبلغفروشاســنادمزایده: مبلغ 218/000 ریال با احتســاب 9٪ ارزش افزوده به صورت واریز وجه به 
حساب جام 6804465837 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7( به نام مزایده گزار.

9-زمانومحلقرائتپیشنهاداتمزایده: زمان بازگشائی پاکات روز چهارشنبه مورخ 
1395/12/25 رأس ساعت 10 صبح در محل مزایده گزار انجام خواهد شد.

10-زمانبازدید:دوروزفقطروزهای18و21اسفندماهسال1395ساعت
10صبح)بازدیددرغیرازایامفوقالذکرامکانپذیرنخواهدبود.(

بدیهی اســت مزایده گزار اسناد و مدارک واصله را در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی و از برنده مزایده جهت 
واگذاری موضوع مزایده دعوت به عمل خواهد آمد و این آگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir:سایتملیاطالعرسانی
http://tender.tavanir.org.ir:سایتمعامالتتوانیر
http://www.rpgm.ir:سایتنیروگاهشهیدرجایی

شرکت مدیریت تولید برق 
شهید رجایی

ف
شرح و مشخصات ردی

خودرو
سال 
کیلومتر شماره پالکتولید

کارکرد
مبلغ تضمین 

شرکت در مزایده

خودرو سواری پژو1
405 GLXI 13886710٪ مبلغ 370/000ایران 79-745ج

پیشنهاد شده

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/3/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای مهدی دینی هارونیه به شماره ملی 6239575569 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای ابراهیم فروزان به شماره ملی 1671369424 
بــه عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین 

گردید.
اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به قــرار ذیل انتخاب 

گردیدند:
آقــای وحید احمدیه به شــماره ملی 3251430394 به ســمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
آقای کورش احمدیه به شماره ملی 0011969857 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره

آقای منصور اخالقی به شماره ملی 3256561292 به سمت عضو 

هیئت مدیره

خانم فریبا انسان دوســت به شماره ملی 0053579860 به سمت 

عضو هیئت مدیره.

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب 

بــازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب و تعیین ســمت 

هیئت مدیره انتخاب شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی اتیژ سهامی خاص
 به شماره ثبت 84523 و شناسه ملی 10101290102

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/2/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای حامد کاشانی ش ملی 3932639855 به نمایندگی از 
شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی 10320246446 
به عنوان نایب رئیس هیئــت مدیره برای باقی مانده مدت 

تصدی انتخاب گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمــات تغییر نماینده شــخص 
حقوقــی هیئت مدیره انتخاب شــده توســط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت سالمت پردیس 
سهامی خاص به شماره ثبت 433435 

و شناسه ملی 10320840930

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 94/12/29 به 
تصویب رسید.

آقای محمد شمشــکی به کد ملی 0453173004 به ســمت بازرس 
اصلی و آقای عین اله رجب بلوکات به کد ملی 0453139574 به سمت 

بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی، 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربند سر 
سهامی خاص به شماره ثبت 36621 

و شناسه ملی 10100820439

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

آگهی تجدید 
)نوبت دوم(مناقصه 95/18

وزارت نیرو

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی

حمید روشن روان- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

شــرکتآبوفاضالبروستاییاستانخراسانشمالی درنظر دارد کیت های انشعاب آب مورد نیاز روستاهای سطح استان 
خراســان شمالی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید لذا عالقه مندان به شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
به ســایت این شرکت به نشــانی اینترنتی www.abfarnkh.ir یا پایگاه ملی مناقصات مراجعه نمایند و یا به نشانی بجنورد میدان 

فردوسی خیابان رضا امامی کوچه خاور دفتر امور حقوقی و قراردادها تلفن 05832236701مراجعه فرمایند.

توضیحاتضروری:
1- اطالعات فنی مورد نیاز از قبیل نوع، مقدار، استانداردها و... در 

اسناد مناقصه قابل دسترس است.
2- مهلت دریافت اسناد: 95/12/10

3- مهلــت تحویــل اســناد بــه دبیرخانه شــرکت آبفار 
95/12/21

4- بازگشایی پاکت ها: 95/12/22 ساعت 9 صبح ستاد شرکت 
آبفار خراسان شمالی

مدت اجرامبلغ برآورد به ریالعنوانشماره تجدید مناقصه
1 سال6/000/000/000خرید کیت انشعاب آب95-18

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/1 و نامه شماره 
45/412991 مورخ 1395/10/20 بیمه دانا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا 
صالحی با کد ملی 6189240501 بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
خانــم آزاده نزهتی با کد ملی 0069436886 بســمت رئیس هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد. امضای کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
از قبیل چک و ســفته و بروات و قراردادها و عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل 
بتنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. آقای شهاب حمزه زاده نخجوانی با 
کد ملی 0010560513 و خانم ندا خسروانی با کد ملی 0082887691 به ترتیب 

به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای پوشش آتیه نگر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 205082 

و شناسه ملی 10102467384 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  تهران )26859(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شعب شرکت به شرح ذیل تأسیس گردید: هرمزگان بندرعباس- آزادگان- نبش 
کوچه 28 ســاختمان میالد 2ط 8 واحد 22 کدپستی 7919951436 با مدیریت 
آقای شــعیب مهیمی دارنده شــماره ملی 339197273 بوشــهر، بوشهر- بلوار 
دهقان- ساختمان شــریف پور- طبقه اول- واحد 6 کدپستی 7513869649 با 
مدیریت آقای ســعید قدسی شماره ملی 3873247151 تهران، گمرک شهریار- 
جاده قدیم کرج- خیابان خلیج- پنجره اقتصادی گمرک- دفتر نمایندگی شرکت 
بازرســی نوآوران کیفیت پارس کدپستی 1379656411 با مدیریت آقای پدرام 
ســعیدی دارای شــماره ملی 0070919348 البرز، کرج- بلوار امام زاده حسن- 
نرســیده به سه راه مصباح- ســاختمان پزشــکی اداری کمال- بلوک A ط5 
واحد 31  کدپســتی 3134615497 با مدیریت آقای پیمان تبریزی شماره ملی 
0067285708 مازندران، نوشهر- ده نو- الله 3- پ91 کدپستی 4651776473 
با مدیریت آقای ایمان اســالمی بین شــماره ملی 21900586 اردبیل، جنب پل 
کارشناســان- مهندسین مشاور هفت تن کدپســتی 5617874268 با مدیریت 
آقــای محمدعلی نیکخو شــماره ملی 1465937153 قم، منطقه ویژه اقتصادی 
ســلفچگان- میدان امام خمینی- مجتمع تجاری امیــن- طبقه 2- واحد 35 با 

مدیریت آقای سیدمهدی جزائری پور دزفولی شماره ملی 0386528462 

آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و مهندسی
 نوآوران کیفیت پارس شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت254538 و شناسه ملی 10861831746 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )26862(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مــورخ 1395/7/20 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت ســود و زیان ســال مالــی منتهی به 

1394/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع روغن نباتی گل بهار پارسیان 
سهامی خاص به شماره  ثبت 150207 و شناسه ملی10101930298 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )26858(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/9/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل 
شــرکت از تهران به آدرس استان البرز، شهرســتان کرج، شهر کرج، خیابان مطهری، 
بلوار نبوت، بلوار مالصدرا، برج پارسه، طبقه 3، کد پستی 3149937895 تغییر یافت. 

آگهی تغییرات شرکت سپاهان گستر توسعه جاوید سهامی خاص
 به شماره ثبت 466118 و شناسه ملی 14004657697

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )26861(

آیتاهللجنابآقایحاجسیدهاشمرسولیمحالتیدامتتوفیقاته

محمدی گلپایگانی

درگذشــت داماد مکرم، فاضل ارجمند حجت االســام والمســلمین
 حاج شیخ محمدحسن قرهی که از همکاران برجسته دفتر مقام معظم 
رهبــری در قــم بودند، از طرف خود و ســایر همکاران به جنابعالی و همســر 
بزرگوارشــان و ســایر فرزندان و بازماندگان محترم آن مرحوم تسلیت می گویم 
و برای آن فقید ســعید رحمت و رضوان  الهی و برای خاندان مصاب، اجر و صبر 

مسألت می نمایم.

سال هفتادو پنجم   شماره ۲15۷۳   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 9 اسفند 1۳95  ۲9جمادی االول 14۳8   ۲۷ فوریه ۲01۷

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

در جلسه استماع کنگره آمریکا ارائه شد

7 راهکار سازمان سیا برای مقابله با ثبات ایران

پای حرف های کارگردانی که
در خط مقدم نبرد با داعش فیلم ساخت

جای خالی امنیت در اروپا

حمالت وحشیانه فاشیست ها به مردم در انگلیس
زد و خورد پلیس با معترضان در فرانسه

* مردم بحرین در شب محاکمه شیخ عیسی قاسم برای 
دفاع از مرجعیت شیعه پیمان بستند.

* فلسطینی ها تصاویر ترامپ را »کفش باران« کردند.
* تازه ترین جنایت افشا شده داعش؛ کشف گور جمعی 

در اتوبان بغداد- موصل با 4000 جسد!

* پایگاه خبری واشنگتن بالگز: آمریکا و انگلیس 70 سال 
است برای براندازی حکومت های سوریه تالش می کنند.

* وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی از همکاری کشورهای 
مرتجع عربی با اسرائیل علیه ایران و حزب اهلل خبر داد.

صفحه آخر

کیهان بررسی می کند

راز سفر ناگهانی عادل الجبیر 
به عراق

* معاون وزیر نفت ،یکسال پس از اجرای برجام : آماده  

بازگشت تحریم ها باشیم.

* عضــو اتحادیه صادرکنندگان پوشــاک و نســاجی: 

60درصد کارخانه های نساجی نیمه تعطیل شدند.

* مدیرکل بازرســی ســازمان حمایت خبــر داد؛ آغاز 

نظارت بر بازار شب عید.

* رئیس هیئت مدیره رجا در گفت وگو با کیهان: دولت هیچ کمکی 

برای خرید ناوگان ریلی به شرکت ها نکرده است.           صفحه4

مدیرعامل اسبق یک بانک:

عده ای از بدهکاران بانکی جزو 
ثروتمندترین افراد کشور شده اند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تریبونهاییکطرفه
وپاسخدولتبهپرسشهایخودساخته

صفحه8صفحه2

صفحه2

دیروز در دادگاه مطبوعات

مدیرمسئولکیهانازاتهامات
نشراکاذیب،توهینوانتشارسندمحرمانهتبرئهشد

* روحانی: مــا اگر از تعامل با جهان بگوییم بعضی ها بدشــان 
می آید، نمی دانم چرا بعضی ها در تعامل با جهان حساسیت دارند.

* بعضی ها حافظه شان نمی دانم چگونه است، ما آلزایمر سیاسی 
هم داریم!

* بسیاری از ســخنان رئیس جمهور محترم، در اصل پاسخ به 
شبهاتی است که اساسا وجود خارجی ندارد! 

* رئیس جمهور محترم به یاد دارند کــه دولت یازدهم، صدها 
تعهد به دیگر دولت هــا داد و آنها را تمام و کمال هم اجرا کرد، 
اما دولت های دیگر، هیچ تعهدی ندادند و پای هیچ قول و قراری 
نماندند! اگر کسی به این رویه اعتراض کند،اصل تعامل را قبول 

ندارد یا منش و روش نادرست دولت یازدهم را!؟
* منتقــدان دولت به این روش های بــه اصطالح تعاملی دولت 
یازدهم معترضند. به اینکه دولتمردان ما در منزل سفیر سوئد، در 
مهمانی مختلط و... حاضر شوند و حرمت مردم را نادیده بگیرند.

* دولت در حالی از آلزایمر سیاسی سخن می گوید که وعده حل 
تمام مشکالت با حصول توافق هسته ای را فراموش کرده است!

      صفحه3

* برخی کشــورهای بزرگ اروپایی همچنان شــاهد درگیری و ناآرامی هستند. در فرانسه پلیس با معترضان 
ضد فساد و نژادپرستی  درگیر شده و در انگلیس فاشیست ها به طرفداران مهاجرین یورش برده اند.     صفحه آخر

چنین گفت
آقای ایکس!

طرح بازداشت سؤال کنندگان
کودک سر راهی که کسی مسئولیتش را نمی پذیرد!

* حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که دیروز در پی 7 فقره شکایت به دادگاه مطبوعات رفته بود از اتهام 
نشر اکاذیب، توهین و انتشار اسناد محرمانه که موضوع شش فقره از شکایات مطرح شده بود، تبرئه شد.

* هیئت منصفه مطبوعات با اکثریت آراء شریعتمداری را در خصوص شکایت میراث فرهنگی که موضوع آن درج خبری در 
کیهان به نقل از یک روزنامه دیگر بود، مجرم دانست ولی به اتفاق آراء مدیر مسئول کیهان را شایسته تخفیف معرفی کرد.
* شاکیان مدیر مسئول کیهان در دادگاه دیروز، عبارت بودند از نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، دانشگاه 

آزاد اسالمی، وزارت ارشاد، جهاد دانشگاهی مشهد، خانم فاطمه راکعی و سازمان میراث فرهنگی.
* شکایت نهاد ریاست جمهوری مربوط به مصاحبه شریعتمداری با خبرگزاری فارس بود که از عدم اطالع رئیس جمهور 

درباره تفاوت رفراندم تقنینی و رفراندم اساسی ابراز تأسف کرده بود.
* کیهان در روزهای آینده متن کامل این دســته از شــکایات و دفاعیات مدیرمسئول روزنامه کیهان را همراه با برخی از 
حواشی دادگاه، در چند شماره پیاپی به چاپ خواهد رساند.                                                                  صفحه3 

* هشدار روزنامه های اصالح طلب درباره سیر صعودی تورم
* نمره روزنامه اصالح طلب به دولت 20 از 100!


