
عنوان مناقصه: خرید گل و گیاه
1- نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت شهرک های صنعتی اســتان قزوین واقع در قزوین، بلوار 
آیت اهلل شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره 166، تلفن تماس: 33354590-028، سایت 

www.qazviniec.ir :اینترنتی
2- نــوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای 3- کیفیت و کمیت خدمات: عبارت اســت از تهیه 
و حمل و تحویل گل و گیاه در محل شــهرکهای صنعتی تابعه شــامل انواع درخت و درختچه های 
زینتی و گیاهان پوششــی و گلدار که با شــرایط آب و هوایی منطقه سازگاری دارند، طبق شرایط 
مندرج در اســناد مناقصــه. 4- نوع تضمین شرکت در مناقصه: طبق بند الف ماده  6آیین نامه 

تضمین معامالت دولتی و به شرح ذیل:
الف: ضمانت نامه بانکی و ضمانت نامه های صادرشده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای 
مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اســالمی هستند با مدت اعتبار سه ماهه   ب: پرداخت 
نقدی به حساب سپرده کارفرما به شماره  5556688764بانک ملت شعبه آزادی شهرستان قزوین  
ج: ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز برای فعالیت و صدور ضمانت نامه توسط 
بیمه مرکزی ایران  د: اوراق مشــارکت بی نام تضمین شــده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل 
از سررســید ه:  وثیقه ملکی معادل 85٪ ارزش کارشناســی رسمی آن و: ضمانت نامه صادره توسط 
صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 95/000/000 ریال )نود و پنج میلیون ریال( و دارا بودن 
اعتبار سه ماهه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات 6- محل خرید اسناد و تسلیم پیشنهادات: 
دبیرخانه شــرکت، واریز مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب 5556686330 حساب جام بانک 
ملت )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است( 7- مهلت خرید اسناد: از روز چهارشنبه 
مورخ 95/7/7 تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 95/7/14  8- جلسه توضیح و تشریح اسناد: 
در ســاعت 15 روز شنبه مورخ 95/7/17 در دفتر معاونت فنی 9- مهلت تسلیم پیشنهادات: تا 
ســاعت 15 روز سه شنبه مورخ 95/7/27  10- تاریخ و محل گشایش پاکات:  دفتر معاونت فنی 
در ســاعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 95/7/27  11- مبلغ برآورد: 1/887/640/000 ریال است 
که براساس نرخ روز محاسبه گردیده است. 12- مدت قرارداد: 12 ماه 13- محل اجرای پروژه: 
شــهرکها و نواحی صنعتی تابعه  14- شرایط شرکت کنندگان: دارا بودن جواز کسب در تولید و 
فروش گل و گیاه و ارائه حداقل یک صورتجلســه تحویل گل و گیاه با مقادیر قابل قیاس با موضوع 
مناقصه از نظر حجم عملیات و یا از نظر ریالی که فروشــنده در مدت 5 ســال گذشته منعقد و به 

اتمام رسانیده باشد به همراه رضایتنامه قرارداد مذکور.
تبصره: پیمانکاران دارای سابقه همکاری با این شرکت در صورت اخذ رضایت نامه مجاز به شرکت 

در مناقصه می باشند.

آگهی مناقصه عمومی
شماره 9/95/ش 

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
)نوبت دوم(

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

محســن ســروش با کد ملــی 0569770424 بــه نمایندگی 
شــرکت ایجاد محیط با شناسه ملی 10101318872 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و بهزاد عباســی با کد ملی 3199881051 
بــه نمایندگی شــرکت تولیــدی خانه گســتر با شناســه ملی 
10100591316 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و روزبه ولی پور 
کلتی با کد ملی 1376600978 به نمایندگی شرکت نوسازی و 
عمران اکباتان با شناســه ملی 10101337982 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضای کلیه قراردادها، اســناد و اوراق تجاری و تعهدآور از قبیل 
چک، سفته، برات و غیره و همچنین افتتاح حساب های بانکی و 
پرداخت از حســاب های مذکور، بستن آنها و کلیه عملیات پولی، 
مالی و اعتباری شــرکت با امضای مدیرعامــل و یکی از اعضای 
هیئــت مدیره بــه همراه مهر شــرکت خواهد بــود و در غیاب 
مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و 
اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین 
سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

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

بارکد 0645450

م الف 392657

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/5/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

بــه موضوع شــرکت عبــارات »ایجــاد و تأســیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائی و داروئــی و واردات و 

صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی بهداشتی و غذائی 

و داروئی و واردات و صــادرات مواد اولیه یا محصول نهائی دارو، 

واکسن، مواد بیولوژیک و مکمل های دامپزشکی، افزودنی، سموم 

و مواد ضدعفونی کننده و نیز ماشین آالت صنعتی و کلیه کاالهای 

مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجی 

و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص 

حقیقی و حقوقی در سراســر ایران و انجام کلیه معامالتی که به 

طور مســتقیم یا غیرمستقیم بامضوع شرکت ارتباط داشته باشد 

)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای 

الزم(  الحاق گردید و ماده مربوطه در اساســنامه شــرکت اصالح 

گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات اصالح ماده اساســنامه )الحاق 

به موضوع فعالیت( انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 

الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک
 سهامی خاص به شماره ثبت 88464

 و شناسه ملی 10101328708

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

بارکد 0660758

م الف392659   

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایــان محمــد حســین ذوالفقــاری طهرانی به شــماره ملی 

0043216031 احمد بیدآبادی به شماره ملی 0041638158 

و عبدالحســین بیدآبادی به شــماره ملی 0043821121 برای 

مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب 

رسید.

مؤسســه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به 

شناسه ملی 10320852352 بعنوان بازرس اصلی و آقای جعفر 

قارونی جعفری به شــماره ملــی 0043433324 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 

مدیره، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخــاب بازرس، تصویب 

ترازنامــه و صورت های مالی انتخاب شــده توســط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر صبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792

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

بارکد 0577362

م الف 392635

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/11/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

- سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید:
آذر فتحی قراملکی به شماره ملی 1373675071: بعنوان نایب رئیس 

هیئت مدیره
حسین راضی قراملکی به شماره ملی: 1373754648 بعنوان مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره
- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین ســمت مدیران، تعیین دارندگان 
حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مبین فوالد سبالن 
تبریز سهامی خاص به شماره ثبت 470542 

و شناسه ملی 10200351432

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

بارکد 9605783

م الف 392654

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/4/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم و محسن نوبهاری به 
کد ملی 0053099011 به ســمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. 
نشــانی محل تصفیه تهران: بلوار مرزداران، جنب درب شــمالی 
شهرک آزمایش، ســاختمان حکمت، بلوک امید، طبقه 10، کد 

پستی 1464757161 می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی انحالل شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
ژئو آزما سهامی خاص به شماره ثبت 392779 

و شناسه ملی 10320436385

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

بارکد 0689903

م الف392655

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

بارکد 0659258

م الف 392660

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه  ملی
10100643383 به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی 
علمداری به شــماره ملی5059610322 را به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار،تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی مدیران 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی10101236094

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

بارکد 0540746

م الف 392639

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۴5۳   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه ۸ مهر۱۳95   ۲۷ ذیحجه ۱۴۳۷   ۲9 سپتامبر ۲0۱۶

جالد قانا و معمار فتنه سبز به جهنم رفت

تعهدات آمریکا 
برخالف ایران

راستی آزمایی نمی شود 
و ضمانت ندارد

رهبر انقالب در دانشگاه شهید ستاری ارتش تاکید کردند

جوانان مؤمن ثروت واقعی کشور
فردا درخشان تر از امروز است

* حسن روحانی: کشور در این مدت بدون دغدغه اداره شده است اما متأسفانه عده ای شکر نعمت نمی کنند و روزنامه ها و صداوسیما 
واقعیت های ایران در یک سال گذشته را علی رغم شرایط سختی که وجود داشته است به مردم نمی گویند.                  صفحه3

* اعتراف بی سابقه وزیر خارجه فرانسه: غرب 

تروریست ها را به خوب و بد تقسیم کرده است.

* نماینده طالب نیجریه در ایران: شیخ زکزاکی 

مجروح است اما اجازه درمان ندارد.

* اعتــراض به سیاســت های ریاضتی آل ســعود؛ 

کارکنان یک بیمارستان، خیابان های شهر را بستند.

افغانســتان  در  آمریکایــی  پهپادهــای   *

13غیرنظامی را کشتند.                 صفحه آخر

ارتش سوریه
 به قلب حلب رسید

* آمارها نشــان می دهد رشــد مصرف بنزین 
در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، 6/6 درصد افزایش داشته است.
* بانک مرکزی: اجاره مسکن امسال نزدیک به 

10 درصد افزایش یافته است.

* سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
از فروش 15میلیارد دالر کاالی قاچاق از سوی 

واحدهای صنفی خبرداد.
* شــرایط پرداخــت وام 3 میلیون تومانی به 
بازنشستگان اعالم شد.                       صفحه4

مصرف بنزین بعد از حذف کارت سوخت
افزایش یافت

خبر ويژهيادداشت روز رئیس جمهور در قزوین مطرح کرد 

رشد اقتصادی بیش از 5 درصد 
وعده دولت تا پایان سال 

گزارش کیهان از وعده هایی که آب رفت

روحانی: برجام آفتاب تابان است
ظریف: وعده خورشید و ماه ندادیم

* فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز در مراســم دانش آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشــی دانشــجویان 
دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه علوم هوایی شهید ستاری حضور یافتند.

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: امروز ملت ایران به دلیل پافشاری بر اسالم، استقالل، ارزش های واالی خود 
و اعتقاد به حاکمیت دین خدا، با جبهه  وسیعی از دشمنان مواجه است.

* نیروهای مسلح باید همواره آماده  ایفای نقش خود - در صورت نیاز- باشند.
* نیروهای جوان، مؤمن و کارآمد ثروت بزرگ و واقعی کشور هستند.

* جنگ تحمیلی 8  ســاله در واقع یک جنگ بین المللی و تهاجم همه جانبه  قدرت های بزرگ و دنباله روهای 
جهانی و منطقه ای آنها به مرزها، هویت، ارزش ها، نظام اسالمی و انقالب ملت ایران بود.

* در این قیامت کبرا و معرکه  عظیم، ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح با اتکا به نیروی ایمان و مقاومت و اعتماد 
به خدا و متکی به روح اهلل، قیاِم هلل کردند و توانستند بر همه  قدرت ها غلبه کنند.

* امروز همه  دنیا اعم از دوســت و دشمن، بر زبان و در دل خود به عظمت، هوشمندی، شجاعت و اقتدار ملت 
ایران و نظام اسالمی معترف هستند.                                                                                                       صفحه3

صفحه10

* دولتمردان که پیش از این برجام را آفتاب تابان و فتح الفتوح و حالل همه مشکالت کشور از جمله آب خوردن مردم می نامیدند حاال مدعی هستند وعده خورشید و ماه به مردم نداده اند!
* پس از آنکه دولت بدون دریافت تضمین محکم و قابل قبول از طرف مقابل، به ســرعت- به گونه ای که تعجب رســانه ها و مقامات غربی را برانگیخت- تعهدات بازگشت ناپذیر خود را به 

صورت یکطرفه انجام داد، بدعهدی 1+5 و علی الخصوص آمریکا وارد فاز جدیدی شد.
* منتقدان و دلسوزان نظام در طول مذاکرات هسته ای به دفعات نسبت به سابقه عهدشکنی طرف مقابل و لزوم تعیین زیرساخت های الزم برای عدم تکرار این رفتار هشدار دادند اما واکنش 
دولت چیزی فراتر از اتهام زنی نبود.                                                                                                                                                                              صفحه2

صفحه2 صفحه2

صالح 
نمی دانند 

بفهمند !
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