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شرکت توزیع نیروی برق استان یزد درنظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 96/1/19 لغایت 96/1/30 در ســاعات اداری در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ 200/000 ریال واریز شــده به 
حســاب ســپهر شماره 2195095906004 بانک صادرات شعبه مارکار یزد به نام تمرکز درآمدهای شــرکت توزیع نیروی برق استان یزد جهت دریافت مدارک مناقصه به امور 
تدارکات این شرکت واقع در یزد- بلوار شهید منتظر قائم مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس www.Tender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت 
توزیع نیروی برق استان یزد به آدرس www.yed.co.ir اقدام نمایند و پیشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر به دبیرخانه 

این شرکت تحویل نمایند. ضمنًا به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت، ترتیب اثر داده نخواهد شد. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

1- مدت اجرا: چهار ماه
2- تضمین شــرکت در مناقصه به مبلغ 160/000/000 ریال می باشد که به صورت 

تضمین بانکی، چک بانکی و یا مطالبات باید ارائه گردد.
3- هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.

4- به پیشــنهادات مشــروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از 
موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- در این مناقصه ســیم مسی برکناری تحویل به پیمانکار نمی گردد و باید به انبار 
کارفرما عودت گردد.

داوطلبــان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن: 
36248989-035 امــور تــدارکات و 36243111 امور مهندســی و نظارت تماس 

حاصل نمایند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 124/603
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)نوبت دوم(

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

  

شرکت آب و فاضالب استان قزوین )سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد مناقصه 
عمومــی یک مرحلــه ای خرید، بارگیــری، حمل، تخلیه، 
آزمایش و تحویل لوله ساده فوالدی ایرانی جدار چاه 
و لوله مشــبک فوالدی ایرانی جــدار چاه و لوله آبده 
فوالدی ایرانی مانیسمان بدون درز و الواتور 14 اینچ 
و بوشن فوالدی ایرانی به شماره 96/13/65 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم اســت مناقصه گران در صورت عــدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  1396/1/16 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 

روز دوشنبه تاریخ 1396/1/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1396/1/31

زمان بازگشــایی پاکت ها: ســاعت 11 روز یکشنبه تاریخ 
1396/2/3

اطالعات تماس با دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 

الف؛ آدرس: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، بلوار آیت ا... خامنه ای، 
کوچه  گلســتان پنجم، پالک 4، شــرکت آب و فاضالب استان 

قزوین. تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل 
021-27313131 تمــاس  مرکــز  ســامانه:  در  عضویــت 

دفترثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
- به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
- مهلــت اعتبار پیشــنهاد قیمت هــا از تاریخ آخریــن روز ارائه 
پیشــنهادات به مدت 3 ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار 

تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
- هزینه اجرای کارهای موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی 

شرکت آب و فاضالب استان قزوین تامین می گردد.

آگهی تجدید فراخوان )96/1(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

)نوبت دوم(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1395/4/5 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت بازرس 

اصلــی و آقای پرویــز رضائی کدملی 0073302902 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 

اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 

انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شده توسط 

متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می  باشد.

آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن مشبک فر فیلم سهامی خاص 
به شماره ثبت 237132  و شناسه ملی 10102780240

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/3/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مجید حســینعلی زاده خراسانی به کد ملی 1288727801 

به نمایندگی از شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز 

فام به شناسه ملی 10320848349 به سمت رئیس هیئت 

مدیره و مدیر عامل، لطــف اهلل فروزنده دهکردی به کد ملی 

4621401701 به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه بامداد 

به شناسه ملی 10320848577 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیــره و خضراله حیدرزاده به کــد ملی 6269730244 به 

نمایندگی از شــرکت توســعه عمران رهاد به شناســه ملی 

10320401904 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و 

بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شــرکت و سایر نامه های 

اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 

وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیــک شــخصیت حقوقی مرقــوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حســین رهاب به شــماره ملــی 0938446932 به عنوان 

بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502 

بــه عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. ســید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی 

2753410542 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ســید 

سعید وفائی به شــماره ملی 0450170586 به سمت مدیر 

عامل انتخــاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 

با امضــای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر اســت روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران، انتخاب 

بــازرس، تصویــب ترازنامــه و صورت های مالــی، انتخاب 

روزنامــه کثیراالنتشــار 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 ار اس اکسپرس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 26997 و شناسه ملی 10100724645

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع شرکت عبارات »ایجاد و تأسیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائــی و داروئی و 

واردات و صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی 

بهداشــتی و غذائی و داروئی و واردات و صادرات مواد 

اولیه یا محصول نهائی دارو، واکســن، مواد بیولوژیک 

و مکمل هــای دامپزشــکی، افزودنی، ســموم و مواد 

ضدعفونی کننــده و نیز ماشــین آالت صنعتی و کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های 

داخلی و خارجی و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای 

نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر 

ایــران و انجام کلیه معامالتی که به طور مســتقیم یا 

غیرمســتقیم بامضوع شــرکت ارتباط داشته باشد )در 

صورت ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهــای الزم(  الحــاق گردید و مــاده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه 

)الحاق به موضوع فعالیت( 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 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

سال هفتادو پنجم   شماره 215۹2   تکشماره 5000 ریال 12صفحهپنج شنبه 1۷ فروردین 13۹6  ۸ رجب 143۸   6 آوریل 201۷

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

زلزله 6/1 ریشتری در فریمان مشهد
یک کشته و 17 مجروح بر جای گذاشت

آقای آخوندی! وزیر باید یک جو هم
به حقوق شهروندی احترام بگذارد!

صفحه2

گزارش خبری کیهان

43 روز تا انتخابات
رئیس دولت دوازدهم کیست؟!

انیس نقاش در گفت و گو با کیهان:

تردید ندارم 
اسرائیل فرو می پاشد

یا با مقاومت یا از درون
صفحه6

* در داخل کشور تولیدکننده پوشاک بسیاری داریم اما 
از ترکیه کانتینر پوشــاک با مبلغی بالغ بر 225 میلیارد 

دالر وارد کشور می شود.
* دبیــر اتحادیه بنکداران مواد غذایی: رکود باعث شــده 

خرید مغازه داران از عمده فروشان 70 درصد کاهش یابد.

* رئیــس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان: 
رئیس کل بانک مرکزی مقصر اصلی تخلفات بانک سرمایه است.

* جبار کوچکی نــژاد: فردی که قصــد دارد جایگزین 
مدیرعامل بانک ســرمایه شــود خود یکی از بدهکاران 
صندوق بوده که جای تعجب دارد.                   صفحه۴

یک نماینده مجلس:  

واردات قاچاق
به مرز 35میلیارد دالر رسید

صفحه11

* رویترز: »بــاب کورکر« رئیس 
جمهوری خــواه کمیتــه روابــط 
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا 
گفت که طــرح تحریم های ایران 
که چندیــن نفر از ســناتورها از 
آن حمایــت می کننــد، در حال 
حاضر امکان مطرح شــدن نیافته

است.

با هدف حمایت از یک جریان خاص داخلی

آمریکا تصویب تحریم های جدید علیه ایران را 
به بعد از انتخابات موکول کرد!

اســتماع  جلســه  در  جمهوری خــواه  ســناتور   *
ســنا: خطــر عربســتان وهابــی را از یــاد برده ایــد،

 ایران دشمن تروریست هاست نه حامی آنها.
* 10 روز پــس از تشــییع، آل خلیفــه جمجمــه 
متالشی شده شهید بحرینی را برای خانواده اش فرستاد!

* شــکار 120 نظامی سعودی از ســوی تک تیراندازان 
انصاراهلل یمن طی 3 ماه گذشته.

* ســفیر اتحادیــه اروپــا در تل آویــو اســرائیل را 
»رژیم اشغالگر« خواند.

صفحه آخر

کیهان بررسی می کند  

موج سواری غرب و تکفیری ها
از انفجار انبار شیمیایی تروریست ها در ادلب

* در میــان اصولگرایان در روزهای آینده نامزد نهایی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اسالمی معرفی خواهد شد و در اردوگاه اصالح طلبان نیز با وجود حمایت 

از روحانی سخن از نامزدهای پوششی و ضربه گیر در رسانه ها مطرح است.
* در حالی که شورای سیاست گذاری اصالح طلبان اسفند گذشته از حمایت 
این جریان از روحانی در انتخابات خبر داد محمدرضا عارف رئیس این شورا 

از نامزد پوششی اصالحات در انتخابات خبر داده است.
* خاصیت نامزدهای پوششی و ضربه گیر از منظر اصالح طلبان آن است که 
در رقابت های انتخاباتی حضور یافته و در مناظره ها در مقابل انتقادات فراوان 
و بی شمار از عملکرد دولت در حوزه های گوناگون از روحانی حمایت و دست 

آخر نیز با پایان این رقابت ها به نفع رئیس جمهور یازدهم کنار بکشند.
* از حجت االســالم رئیســی ، مهرداد بذرپاش ،سعید جلیلی ، محمدباقر 
قالیباف، عــزت اهلل ضرغامی ، پرویز فتاح و... به عنوان نامزدهای اصولگرای 
انتخابات ریاست جمهوری یاد می شود که قرار است جبهه مردمی نیروهای 

انقالب اسالمی در روزهای جاری نامزد نهایی این جبهه را معرفی کند.
* روزنامه های زنجیره ای با حمله شدید به رئیسی نگرانی خود را از حضور 
وی در انتخابات بروز داده انــد و گزارش های زیادی در این روزنامه ها علیه 

رئیسی منتشر شده است.
* محمدباقر قالیباف شــهردار تهران با انتشار یک اطالعیه: همان طور که 
طی نامه ای اعالم کردم هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارم ولی 
تمام تالشم را در جهت کمک به پیروزی گزینه مطلوب در انتخابات ریاست 
جمهوری به کار خواهم گرفت.                                                            صفحه2

* تنهــا چند هفته پس از برخورد عجیب عباس آخوندی با یک شــهروند خانم در فرودگاه امام)ره( که انتقادات 
زیادی را برانگیخته بود، این بار نیز او در حاشیه هیئت دولت به یک خبرنگار بی حرمتی و توهین کرد.

* ماجــرا از ایــن قرار بود که خبرنگاری نظر آخوندی را درباره مرجوعی بــودن هواپیمای جدید )کلمبیایی بودن 
هواپیمای خریداری شــده( جویا شــد که وزیر دولت روحانی، میکروفن خبرنگار باشگاه خبرنگاران را با عصبانیت 
گرفته و با پرخاش می گوید؛ خبرنگار باید یک جو عقل داشته باشد.                                             صفحه3

* در روزهای گذشته، کیهان به این مسئله اشاره کرد که مقامات آمریکایی 
از تغییر وضع موجود در ایران نگران هستند و هدف آنان »حفظ روند فعلی 

در ایران« در انتخابات اردیبهشت ماه است.
* »کنت کاتزمن« مشاور سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا در جلسه استماع 
کمیتــه روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریــکا: اگر آمریکا تحریم های 
جدیدی علیه ایران وضع کند می تواند جایگاه میانه روها و اردوگاه روحانی را 
تضعیف کند.                                                                 صفحه3

عراق ،
شبانی گرگ

وحشت صهیونیست ها
از تعمیق نفوذ ایران پس از جنگ سوریه


