
آگهی مناقصه احداث فونداسیون اتصاالت 
وزارت نیرو63 کیلوولت پست مهرگان به شماره 119م/96

شرکت برق منطقه ای یزد

نوبت دوم

عمومی یک  مرحله اینوع مناقصه1

شرایط اولیه2

1- دارا بودن گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری با حداقل پایه 4 در رشته نیرو و داشتن ظرفیت کاری آزاد )مستند 
این بند در روز گشایش پاکت های مناقصه توسط مناقصه گزار از سایت ساجار اخذ خواهد شد.(

2- داشتن سابقه حداقل یک مورد اجرای کار مشابه )مستند این بند عبارت است از تصویر قرارداد مربوطه و تصویر 
صورتجلسه تحویل موقت آن(

از تاریخ 1391/01/01 به بعد  از معاون دستگاه مناقصه گزار برای مناقصه گرانی که  3- داشتن رضایتنامه، حداقل 
سابقه انجام کار برای مناقصه گزار داشته اند)مستند این بند عبارت است از تصویر رضایتنامه(

4- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری اخذ شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

از تاریخ 1396/11/24 لغایت 1396/12/02زمان دریافت اسناد3

نحوه دریافت اسناد4
 و ثبت نام در سامانه

واجدین  شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند. 
برای ثبت نام در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمایید.

450/000/000 ریالمبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار5

ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1396/12/14آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها6

ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1396/12/14زمان گشایش پیشنهادها7

از طریق تسلیم پیشنهادها8 پاکات  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارایه  تا  مناقصه  اسناد  از دریافت  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
سامانه ستاد انجام خواهد شد. 

نشانی و شماره تماس 9
دستگاه مناقصه گزار

امور تدارکات و قراردادها،  از پارک شادی، شرکت برق منطقه ای یزد،  بلوار دانشجو، بعد  امام حسین،  یزد، میدان 
035-38250344

سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، توضیحات10
فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دفتر روابط عمومی

شــرکت برق منطقه ای یزد درنظر دارد مناقصه فوق را براســاس اطالعات ذیل و ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره 
فراخوان 200961071000025 برگزار نماید.

آگهی مناقصه مرحله اول واگذاری امور نگهداری فضای سبز شهرداری بروجن
شهرداری بروجن براساس بند پنج - 35 صورتجلسه شورای اسالمی شهر در نظر 
دارد انجام امور نگهداری فضای ســبز را ازطریق مناقصه کتبی به صورت 2 ســاله به 
بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع و دریافت فرم 
شــرکت در مناقصه و تحویل اســناد تا آخر وقت اداری روز دوشنبه 96/12/07 به امور 

مالی شهرداری بروجن و یا به آدرس سایت shborujen.ir مراجعه نمایند.
علیرضا صادقی - شهردار بروجن

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، 
بســته بندی، واردات و صادرات و خدمات پــس از فروش کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی علی الخصوص بســته بندی حبوبات و فرآورده های غذایی،  
فرآورده های پروتئینی، غالت، خشکبار، چای وقند، و شکر و برنج همچنین 
انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی در بخش کشاورزی، به ویژه تهیه، 
توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات محصوالت و ابزار و ماشین آالت 
کشــاورزی،  انجام کلیه فعالیت های عمرانی و کشاورزی به ویژه کاشت، 
داشت، برداشت، آماده سازی زمین های کشاورزی زراعی، کشت و صنعت، 
خدمات آبخیزداری، ایجاد مجتمع های گلخانه ای، کشاورزی و دامپروری و 
تولید آبزیان، تهیه و تولید موادغذایی و مواد اولیه، طراحی، تجهیز، نگهداری 
و نظارت فنی و راه اندازی در امر پروژه های ســاخت پاالیشگاه های نفت و 
گاز و پتروشیمی، فعالیت های تجاری مجاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
احداث و ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی، مشارکت در سرمایه گذاری، 
اخذ و اعطای نمایندگی شــرکت های معتبر داخلــی و خارجی اخذ وام و 
تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی  از کلیه بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری داخلی و خارجی، گشــایش اعتبارات و ال سی برای شرکت  نزد 
بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در 
سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و 

خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل 
و خارج از کشــور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از 
دولتی و خصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.

 مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران شــهرتهران- 
خواجه نصیرطوسی- خیابان سپاه- کوچه شهید علی اصغر احمدنیا- پالک 
1 طبقه دوم- کدپســتی 1611748143 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 
100000000ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشــرکه شرکا: آقای 
محمدرضا وجدانی فخر به شــماره ملی 0381286509 دارنده 1000000 
ریال سهم الشــرکه آقای ســیدناصر طاهری موســوی به شــماره ملی 
0384854184 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای عصام حمزه به 
شــماره فراگیر 111759593 دارنده 98000000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران: آقای عصام حمزه به ســمت مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره 
آقــای محمدرضا وجدانی فخر نایب رئیس هیئت مدیره آقای ســیدناصر 

طاهری موسوی عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت با 
امضای آقای عصام حمزه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات 
نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه آگرو گسترش وصال در تاریخ 1396/07/19 
به شماره ثبت 516777 به شناسه ملی 14007122771 

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 

1395/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل 

کدخدازاده به شــماره ملــی 0052127710 به 

ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئت مدیــره - منا 

کدخدازاده به شماره ملی 0083937171 به سمت 

رئیس هیئت مدیره - ســمیرا لک به شــماره ملی 

0076588122 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 

برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. 

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل 

چک، ســفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی و 

اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پوشش فلزی ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 122444 

و شناسه ملی 10101659471 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )142088(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 

ســالیانه مورخ 1396/04/17 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: موسســه حسابرســی و خدمات 

مالــی ارقام نگر  آریا به شــماره شناســه ملی 

10100617632 بــه عنوان بــازرس اصلی 

شــرکت و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی 

0080178537 به عنــوان بازرس علی البدل 

شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 

جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. 

ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 

منتهی به 95/12/30 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت نگین اندیشه البرز 
سهامی خاص به شماره ثبت 389592 

و شناسه ملی 10320399471 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)142080(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/9/1 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: آقای مصطفی علیپور به شماره ملی 2279522632 به 

نمایندگی شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی 10320246446 

به عنوان رئیس هیئت مدیره به جای آقای محمدرضا حاتمی آقای 

عباس مولوی به شماره ملی 0065318854 به نمایندگی از شرکت 

افق توسعه پاســارگاد با شناســه ملی 10320230845 به عنوان 

نائب رئیس هیئــت مدیره به جای آقای مصطفــی علی پور آقای 

روح اله یدالهی نژاد به شــماره ملی 0322560837 به نمایندگی از 

شرکت توسعه بهســان بهرامن با شناسه ملی 10320744051 به 

عنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای سیدقاســم خلوصی آقای 

رضا رحیمی به شــماره ملی 0066773784 به نمایندگی از شرکت 

مهرگستر یمین پارس با شناســه ملی 10320224050 به عنوان 

عضو هیئت مدیره به جــای آقای لطف اله فروزنده دهکردی آقای 

ســعید سرشک به شماره ملی 0047701803 به نمایندگی شرکت 

شــمس ارتباطات پارس 10103984048 بــه عنوان عضو هیئت 

مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از 

قبیل چک ها، قراردادها، بروات، سفته ها با امضاء مدیرعامل و یکی 

از اعضای هیئت مدیره به همرا مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل 

با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت معتبر 

و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269489 
و شناسه ملی 10103045588 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )42083 1(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه سود و زیان ســال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 به تصویب رسید. مؤسسه 
حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی 14005653038 به سمت بازرس اصلی و خانم 
ســارا اکبری به کد ملی 0069752680 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 
مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت ایرسا سدید ویستا سهامی خاص 
به شماره ثبت 458779 و شناسه ملی 14004319936

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

نگهداری  راهبری،  به  مربوط  امور  دارد  نظر  در  یزد  دانشگاه 
به  را  خود  ساختمانهای  مکانیکی  و  برقی  تاسیسات  تعمیرات  و 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
1- نام مناقصه گزار: دانشگاه یزد به آدرس یزد - صفائیه- خیابان پژوهش - پردیس اصلی 

دانشگاه تلفن: 31233516-31233105
2- موضوع مناقصه:واگذاری امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی شامل:

- راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی پردیس اصلی دانشگاه با مبلغ 
برآورد 3/750/000/000 ریال.

مبلغ  با  دانشگاه  مکانیکی خوابگاههای  و  برقی  تاسیسات  تعمیرات  و  نگهداری  راهبری،   -
برآورد 3/000/000/000 ریال.

3- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 96/11/26 با مراجعه به سایت دانشگاه 
مناقصه  بخش  دانشگاه  عمومی  روابط   -http://www.yazd.ac.ir الکترونیکی  آدرس  به 

و مزایده.
4- زمان تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/12/09 - دبیرخانه 

مرکزی دانشگاه.
5- محل برگزاری مناقصه: دانشگاه یزد- سازمان مرکزی- حوزه معاونت اداری و مالی

6-زمان بازگشایی پاکت ها: پیشنهادات واصله ساعت 8:30 روز شنبه مورخ 96/12/12 با 
حضور اعضای کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، 
مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور 

پیشنهاددهندگان در جلسه با ارائه کارت شناسایی آزاد می باشد.
7- تضمین شرکت در مناقصه:

- راهبــری، نگهــداری و تعمیرات تاسیســات برقی و مکانیکــی پردیس اصلی دانشــگاه معادل 
187/500/000ریال

- راهبــری، نگهــداری و تعمیرات تاسیســات برقــی و مکانیکــی خوابگاههای دانشــگاه معادل 
150/000/000 ریال می باشــد که می بایســت به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک بانکی 
تضمین شــده و یا به شماره حساب 2007516641 بانک تجارت شــعبه دانشگاه یزد به نام حساب 
ســپرده دانشــگاه در وجه مناقصه گزار در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با ســایر پاکت ها تحویل 

مناقصه گزار گردد.
ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شــده یا سایر موارد )چک شــخصی، اوراق مشارکت و...( قابل قبول 

نمی باشد.
8- پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برندگان مناقصه می باشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
آدرس بــه  دانشــگاه  الکترونیکــی  ســایت  بــه  بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای   -10

 http://www.yazd.ac.ir و یا با شماره تلفن 03531233105 و 03531233516 
)امور قراردادهای دانشگاه یزد( تماس حاصل نمایید.

دانشگاه یزد

آگهی تجدید مناقصه

امور قراردادهای دانشگاه یزد
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يادداشت میهمان

صفحه2

خبر ويژه

مردم
 همین ها هستند!

زیاده گویی 
دوباره

رئیس جمهور 
بی  چشم و روی 

فرانسه

دالر به مرز 5000 تومان رسید!

انتقام تروریست های اقتصادی از مردم 
مراکز امنیتی و قضایی ورود کنند

جاسوسی در پوشش محیط زیست
بازخوانی هشدارهای 3 سال پیش کیهان

* بانک جهانی: شاخص های اقتصادی ایران پس از 

انقالب بسیار بهتر شده است.

* سایت جماران: خانواده خارج نشین جناب سیف، 

فشار گرانی ارز بر دوش مردم را نمی فهمند.

* واردات چای به کشور 12 برابر صادرات.

* ســؤال نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد درباره 

تعلل یک ســاله دولت در وصــول جریمه 3هزار 

میلیاردی شرکت کره ای.                      صفحه4

رانت 3 هزار میلیارد تومانی
در جیب واردکنندگان و دالالن خودرو

* حمله نیروهای آل خلیفه به تظاهرکنندگان بحرینی 

در هفتمین سالگرد انقالب بحرین.

* دفتر مدیریت بودجه کاخ ســفید: بدهی آمریکا در10 

سال آینده از 30 هزار میلیارد دالر هم عبور خواهد کرد.

* بازداشــت رئیس جمهوری سابق و تمام اعضای 

کابینه گواتماال به اتهام فساد.

* جنگنده های سعودی در یک روز 30 نوبت شهر 

یمنی را بمباران کردند!                      صفحه آخر

نماینده مجلس تونس پرچم رژیم صهیونیستی را
در صحن علنی تکه تکه کرد

* حدود 5 سال بعد از ادعاهای دولتمردان مبنی بر تکیه بر نظرات کارشناسان  
و 3 سال بعد از فتح الفتوح برجام دالر به مرز 5 هزار تومان رسید و ثروت مردم 

به صورت لحظه ای آب می رود!
* رئیس جمهور همچنان معتقد اســت تورم حدود 8 درصد است و بر درستی 
مسیر اقتصادی دولت تاکید دارد! در حالی که تورم واقعی بیش از 40 درصد بوده 

و قیمت دالر حدود 40 درصد رشد کرده است.
* با اینکه دولت، آشفته بازار ارز را به حال خودش رها کرده اما بازهم برخی وزرا 

از وجود سامانه های نظارتی ناراحت و عصبانی هستند!

* عباس آخوندی  وزیر راه و مسکن ، از وجود ابزارهای نظارتی و »داغ و درفش« 
گالیه کرده و آنها را مانع شکل گیری اقتصاد آزاد دانسته است! 

* از حــدود یک ســال قبــل ، بســیاری از کارشناســان  مــوج اخیــر 
گرانــی ارز را پیش بینــی و دربــاره شــکل گیری یــک رژیــم  جدید در 
 مناســبات ارزی علیه ایــران در منطقه خلیــج فارس هشــدار هایی داده 

بودند.
* در مقابل ، مســئوالن دولتی مدعی بودند در اثر برجام، همه چیز بر وفق مراد 

است و همه دالرهای ناشی از فروش نفت به کشور باز می گردد!

* البته وزیر نفت می گوید ما هیچ حساب بلوکه شده ای در خارج نداریم و پول 
نفت آزادانه به آن حســاب ها می رود، فقط نمی توانیم آن را به راحتی به ایران 

منتقل کنیم! 
* ما در یک نبرد تمام نشــدنی با دشمن هستیم و اکنون در جنگ ارزی،آنها از مردم 
انتقام می گیرند. تروریست های اقتصادی با همه توان در کار اخالل در زندگی مردمند.
* اینکه شبکه ای رخنه کرده در شریان های کلیدی و مهم کشور بتواند در یک 
پروسه مرموز و حساب شده، ارزش پول ملی را تا این حد کاهش دهد چیز کمی 
نیست و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.                                             صفحه2

ضرورت بررسی نقض های مکرر برجام نافرجام 

ابهامات درآمد نفتی
 و دستاوردهای پسابرجامی

صفحه5

*بخش هایی از گزارش 12 اســفندماه 93 کیهان با عنوان »مجوز شــکار حیوانات یا 
جمع آوری اطالعات«:

✔ موسســه »حیات وحش پارسیان« از ارتباطات بسیار جدی با سازمان محیط زیست کشور و 
 NGO شــخص معصومه ابتکار برخوردار است به نحوی که می توان مدعی شد مهم ترین کالن

همکار سازمان محیط زیست، حیات وحش پارسیاِن »مراد طاهبازِ« مشهور است!
✔ همین موسسه بود که طرح تبدیل تصویر یوزپلنگ ایرانی به نماد محیط زیستی ایران را ارائه 

کرد و مورد تقدیر ویژه دفتر عمران سازمان ملل و معصومه ابتکار قرار گرفت.
 ✔ با توجه به اســناد قابل بررسی افشا شــده درخصوص همکاری ویژه مجموعه ایران سافاری

)به مدیریت دیوید لیلین( و موسسه حیات وحش ایران در موضوع شکار خارجی ها در زیستگاه های 
حفاظت شــده کشورمان عالوه بر اهمیت نقش سازمان محیط زیست در این ماجرا و بی توجهی 
به سابقه ضد امنیتی دیوید لیلین و مراد طاهباز، مهم است که بدانیم که هدف از همکاری های 

ویژه چنین افرادی در برنامه های محیط زیستی کشورمان چیست؟

✔ آیا طبیعی اســت که فرض کنیم تاجری همچون مراد طاهباز پول هنگفتی را به امر حفاظت از 
گونه های نایاب حیات وحش ایران اختصاص داده و در عین دلسوزی برای آینده محیط زیست ایران 

به تجارت کالن با مهم ترین دشمن ایران نیز می پردازد؟
✔ بخشی از ســازمان های به اصطالح مردم نهاد فعال در عرصه محیط زیست هم اکنون با مجوز سازمان 
محیط زیســت در مناطق حفاظت شــده و جای جای کشور اقدام به راه اندازی دفتر و بنا ساختن برجک و 
مراکز نظارتی نموده اند و با توجه به ارتباطات کنترل نشــده مســتقیم با سازمان های جهانی و واسطه های 
قدیمی همچون دیوید لیلین می توانند بهترین منابع برای ثبت و ضبط اطالعات منطقه ای باشند.    صفحه3

دستگیری دالالن ارز 
و برخورد با صرافی های متخلف

* در پی افزایش چشمگیر قیمت دالر در روزهای اخیر، چندین حساب مربوط به دالالن مسدود و چند صرافی هم 
با پلمپ و اخطار مواجه شدند. 

* یک مقام آگاه: در ادامه برخوردهای قانونی با ســوداگری مخرب در بازار ارز 755 حســاب دالالن ارزی بلوکه و 
مسدود شد که مجموع گردش مالی این حساب ها نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان بوده است.

 * حســین رحیمی، رئیس پلیس تهران:10 صرافی پلمب شــدند و 16 صرافی نیز اخطار پلمب دریافت کردند. 
تا االن 90 دالل دستگیر شدند که تعدادی از آنها جزو سرشاخه اصلی بازار غیرمجاز مبادله ارز هستند.     صفحه4

* نابســامانی بازار ارز محصول 
سیاست های اقتصادی دولت

صفحه2


