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1-  مهلت قبول پیشنهادها:
ظرف  تکمیل  از  پس  را  خود  پیشنهادهای  می بایست  شرکت کنندگان 
دوشنبه  روز   13 ساعت  تا  اسناد  دریافت  مهلت  آخرین  از  روز   10
مورخ 95/3/3 به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت )اداره حقوقی و 

قراردادها( تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- زمان بازگشایی:

زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 95/3/4 
در محل سالن جلسات شرکت آبفار می باشد.

3- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، ناقص و پیشنهادهایی 
که بعد از انقضاء موعد مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

5- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان در نظر دارد »اجرای پروژه احداث ساختمان جنبی مجتمع معجزات در شهرستان زنجان« را از 
طریق مناقصه به پیمانکار صالحیت دار واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم 
لغایت تا آخر وقت اداری مورخ 95/2/23 به آدرس: زنجان- جاده گاوازنگ- مجتمع ادارات- جنب بازار بورس منطقه ای زنجان- شرکت آب و فاضالب 

روستایی استان زنجان امور قراردادها مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای )95/1(

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

)نوبت دوم(

مبلغ برآورد خالصه عملیات ردیف
)بریال(

مبلغ تضمین 
)بریال(

مدت اجرا 
محل رشته)ماه(

اعتبار

احداث ساختمان جنبی مجتمع 1
عمرانی 94ابنیه3/484/011/836175/000/0004معجزات

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1393/6/11 و 

مجوز شــماره 94/22/8/1753 مورخ 94/11/13 بیمه کوثر 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید:

آقای امین اله امامی طباطبایــی با کد ملی 4489260229 

به نمایندگی از موسســه بنیاد تعاون ســپاه به شناسه ملی 

14003691943 به عنوان رئیس هیئت مدیره

آقــای جمال بابامــرادی با کــد ملــی 0036824240 به 

نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه سبز جهان با شناسه ملی 

10102853650 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره

آقای عیســی احمدنــژاد با کــد ملــی 1601901860 به 

نمایندگی از موسســه فرهنگی خدماتــی ثامن االئمه)ع( با 

شناسه ملی 10260135725 به عنوان عضو هیئت مدیره.

آقــای جهانگیر عســگری با کــد ملــی 214192760 به 

نمایندگی از شــرکت صنایع معدنی شهاب سنگ با شناسه 

ملی 10101278928 به عنوان عضو هیئت مدیره

آقای رســتم الوانی با کد ملی 1709730188 به نمایندگی 

از شــرکت جهاد خانه ســازی رزمندگان با شناســه ملی به 

10101394058 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و 

هرگونه اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای 

ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر است.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعییــن دارندگان حق امضاء 

تعییــن ســمت مدیران انتخاب شــده توســط متقاضی در 

سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آینده سازان فردای کوثر سهامی خاص
 به شماره ثبت 417081 و شناسه ملی 10320683865

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

بارکد 3918988

م الف316681

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1393/6/10 و مجوز شــماره 94/22/8/1753 مورخ 

94/11/13 بیمه کوثر تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو ســال انتخاب 

گردیدند:
آقای سیدامین ا... امامی طباطبایی با کدملی 4489260229 
به نمایندگی از موسســه بنیاد تعاون ســپاه به شناسه ملی 

14003691943
آقــای جمال  بابامــرادی با کــد ملــی 0036824240 به 
نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه سبز جهان با شناسه ملی 

10102853650
آقای عیســی احمدنــژاد با کــد ملــی 1601901860 به 
نمایندگی از موسســه فرهنگی خدماتــی ثامن االئمه)ع( با 
شناســه ملی 10260135725 آقای رستم الوانی با کد ملی 
1709730188 به نمایندگی از شــرکت جهاد خانه ســازی 

رزمندگان با شناسه ملی 10101394058
آقــای جهانگیر عســگری با کــد ملــی 2141927609 به 

نمایندگی از شــرکت صنایع معدنی شهاب سنگ با شناسه 
ملی 10101278928

آقای ســهراب تقــی  پورآهنگر با کد ملــی 2060701163 
به ســمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری با 
کدملی 0065164288 به ســمت بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به 92/12/29 به 

تصویب رسید.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های 
مالی انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آینده سازان فردای کوثر سهامی خاص
 به شماره ثبت 417081 و شناسه ملی 10320683865

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

بارکد 3918779

م الف316682

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/11/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

تعداد اعضاء هیئت مدیره به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه)کاهش/ افزایش 
تعداد اعضا هیئت مدیره( انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت شکوه داتیس ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت400569 و شناسه ملی 10320511597

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

بارکد 4258258

م الف316673

مرکز تحقیقات ابریشم کشور در نظر دارد جهت انجام عملیات نوغانداری به صورت 
قرارداد حجمــی در قالب بکارگیری نیروهای فصلی از طریق مناقصه یک مرحله ای با 
شــرکت های خدماتی مجاز، به منظور پرورش کرم ابریشم، تولید تخم نوغان، کاشت، 
داشت و برداشت توتستان در حجم مورد قرارداد تا پایان سال و با سپرده )ضمانت نامه 
بانکی( به مبلغ 175/000/000ریال اقدام نماید. لذا از کلیه عالقه مندان به شرکت در 
مناقصه دعوت می گردد جهت دریافت فرم شــرایط و سایر مشخصات و نمونه قرارداد 
حداکثر تا 10 روز پس از انتشار این آگهی به آدرس رشت- کیلومتر 7 جاده رشت به 
فومن- پســیخان- جاده راسته کنار- مرکز تحقیقات ابریشم کشور مراجعه و نسبت به 
تکمیل و تحویل مدارک اقدام نمایند. ضمنا زمان بازگشــایی پاکات روز دوشنبه مورخ 

1395/2/27 در محل این مرکز می باشد.  تلفن: 013-44661446

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مرکز تحقیقات ابریشم کشور

آگهی مناقصه عمومی 
نوبت دوم

مرکز تحقیقات ابریشم کشور

با اخذ سپرده
RHP-9523105001-T17 :درخواست شماره

موضوع آگهی:

خرید یک ست SHROUD مرحله اول مولد گازی
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت 

www.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه 
عمومی

روابط عمومی

نوبت اول

با اخذ سپرده
RHS-9446603-T20 :درخواست شماره

موضوع آگهی:

MARELLI خرید الکتروموتور
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت 

www.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه 
عمومی

روابط عمومی

نوبت اول

اداره کل راه آهن یزد درنظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات نســبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شــرایط جهت 

دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
1- موضوع مناقصه: سبک سازی ترانشه بین زرین- ریگ کیلومتر 93-85

2- مدت و محل اجرا: مدت اجرا نه/9 ماه و محل اجراء مابین ایستگاه زرین 
و ریگ می باشد.

3- برآورد مناقصه: 19/821/231/600 ریال )نوزده میلیارد و هشــتصد و 
بیست و یک میلیون و دویست و سی و یک هزار و ششصد ریال(

4- مهلت و محل دریافت اســناد ارزیابی کیفــی: متقاضیان می توانند 
حداکثر تا ســاعت 14 روز شــنبه مورخ 1395/2/25 با در دســت داشــتن 
معرفی نامه کتبی جهت دریافت اســناد ارزیابی به نشانی: یزد- میدان راه آهن- 

اداره کل راه آهن یزد- اداره تدارکات و پشتیبانی مراجعه نمایند.
5- مهلت و محل تحویل اســناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 14 روز 

یکشنبه مورخ 1395/3/9 به نشانی فوق
6- متقاضیــان می توانند جهت دریافت اســناد ارزیابی کیفی یک فقره فیش 
بانکی به مبلغ 200/000 ریال )دویست هزار ریال( به حساب سیبا بانک ملی 
راه آهن به شماره 2176405901009 جهت هزینه تهیه اسناد واریز و به اداره 

تدارکات و پشتیبانی این اداره کل به نشانی فوق مراجعه نمایند.
7- دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سایت http://iets.mporg.ir و 

http://www.setadiran.ir امکان پذیر می باشد.
8- تصویــر گواهینامــه یا تأیید صالحیــت از معاونــت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی حداقل رتبه 5 در رشته راه و باند الزامی می باشد.
9- هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پــس از ارزیابی کیفی، از مناقصه گران واجد شــرایط که حداقل امتیاز الزم را 
کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

آگهی دعوت به ارزیابی 
کیفی فراخوان عمومی دو مرحله ای 

مناقصه شماره 95/4/م
)نوبت اول(اداره کل راه آهن یزد

اداره کل راه آهن یزد- اداره تدارکات و پشتیبانی

سال هفتادو چهارم   شماره ۲1۳۳5   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 15 اردیبهشت 1۳95   ۲۶ رجب 14۳۷   4 مه ۲01۶

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

سالروز مبعث خاتم االنبیاء حرضت محمد مصطفی)ص( مبارک باد

سردار سلیمانی در کنگره 8 هزار شهید گیالن با حضور آیت اهلل نوری همدانی:

امروز خرمنی از آتش در اطراف ماست
 اما کشور ما دارای ثبات و امنیت است

* ریزش بورس در چهارمین ماه پس از برجام ادامه دارد.
* معــاون وزیر جهاد کشــاورزی: امســال گندم وارد 

نخواهیم کرد.
* با حضور معاون اول رئیس جمهور پتروشیمی لرستان 

افتتاح شد.

* تفاهم نامه ســاخت کنتور گاز بــا کره، علیرغم تولید 
داخلی.

* رئیس ســازمان امــور مالیاتی خبر داد: کشــف فرار 
مالیاتی 630 میلیارد تومانی از یک حساب مشکوک.

صفحات4و9

رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی: 

می توانیم واگن تولید کنیم
اما وارد می کنند!

* پایــگاه خبــری العهد: فشــار بی امــان مقاومت 
تکفیری ها را در حلب دچار جنون کرده است.

* داعــش: پیش از اســرائیل ما به نــوار غزه حمله 
خواهیم کرد !

* عبدالملک الحوثی: اســرائیل مستقیماً در تجاوز به 
یمن مشارکت دارد.

* کارگران اخراجی عربستان به 77 هزار نفر افزایش 
یافت.                                              صفحه آخر

پس از دریافت جدیدترین محموله تسلیحاتی از آل سعود 

تکفیری ها با موشک 800 کیلویی
بیمارستان حلب را منهدم کردند

صفحه2

همه راه ها به برجام ختم می شود !؟

روحانی: زندگی پسابرجام
با زندگی قبل از برجام کامالً متفاوت است!

* بیســت و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز گذشته با حضور رئیس جمهور در مجموعه نمایشگاهی 
شهر آفتاب افتتاح شد.

* روحانی: کتاب و فرهنگ، نماد قدرت نرم ایران اسالمی در جهان هستند.
* وزیر ارشاد: درهای نمایشگاه به روی هر کتابی باز نیست بلکه نظارت چند الیه وجود داشته است.

*  قالیباف: نمی توانیم در شهری باشیم که تعداد فروشگاه های لوازم آرایشی آن 8 هزار مغازه و تعداد کتابفروشی های 
آنها تنها 1200 باشد. گردش مالی سالیانه فروش لوازم آرایشی 15 هزار میلیارد تومان و گردش مالی فروش کتاب 
کمتر از هزار میلیارد تومان است.                                                                                       صفحه3 

با صدور بیانیه ای صورت گرفت

حمایت 190 نماینده از برخورد ناجا 
با ناهنجاری های اخالقی و اجتماعی

صفحه10

با حضور رئیس جمهور

بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران افتتاح شد

* سردار قاسم سلیمانی: امروز دفاع از نظام جمهوری 
اسالمی ایران، دفاع از دین مبین اسالم است.

*  اینکه یک کشور پاسپورت ما را قبول کند یا نکند 
در مقابل حفظ عزت و استقالل ما چه اهمیتی دارد؟

* این نظام به دلیل رهبری حکیم، خردمند، شجاع 
و ملت باوفای ایران توانست دشمن را به زانو درآورد.

* امــروز جوانان مــا خود را به نام شــهدا متبرک 
می کنند.

* 20 سال از دوران جنگ و دفاع مقدس می گذرد 
اما هنوز جامعه ما متاثر از آن روزهاست.

* آیت اهلل نوری همدانی: انقالب اسالمی به رهبری 
امام خمینی)ره( به مردم ایران خودباوری و شجاعت 

داد. 
* در پایان اجالســیه اصلی کنگره 8 هزار شــهید 
استان گیالن پیکر مطهر 2 تن از شهدای گمنام در 
رشت تشییع شد.                               صفحه3

* رئیس جمهور در مراســم افتتاح نمایشگاه بین المللی کتاب: 
باوجود اینکه از ابتدا در جریان مذاکرات هسته ای بوده ام می بینم 
که مقامات خارجی که از بیرون به ایــن صحنه نگاه می کردند 

زیبایی ها و ابعاد دقیقی را برداشت کرده اند.
* ایــن همه شــرکت ها و مقامات خارجی به ایــران می آیند و
 این همه اعتبارات بانکی خارجی به ســمت کشــور ســرازیر 

شده است.
نفــع  هســته ای  توافــق  از  کشــور   188 دنیــا  در   *

می برند.
* سخنگوی دولت: از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم

تا زمانــی که از ثمرات برجام اســتفاده کنیــم، فاصله وجود 
دارد.

* گویا در دولــت یازدهم همه راه ها به بن بســت برجام ختم 
می شود! 

صفحه2

چند ستایش دیگر باید قربانی شوند
تا دولت و وزارت ارتباطات به خود بیایند؟

...چه 
غلط ها !

*  برجام مقدس است هر کس تشکیک کرد با صهیونیست هاست!
* طلبکاری اصالح طلبان ورشکسته از الریجانی پس از روحانی!
* اصولگرایان به عنوان اکثریت مجلس به عارف رأی نمی دهند


