
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/4/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای حســین 
عابدینی به شــماره ملی 2539856136 به سمت عضو هیئت 
مدیره عضو اصلی و مدیرعامل )خارج از شرکا( - آقای مهدی 
معتمدی سده به شــماره ملی 1171110731 به سمت عضو 
هیئت مدیره عضو اصلی و رئیــس هیئت مدیره- خانم مریم 
جمشیدی نائینی به شماره ملی 0063595982 به سمت عضو 
هیئت مدیره عضو اصلی و نائب رئیس هیئت مدیره- خانم الناز 
صفرپور قادی به شــماره ملی 2110219467 به سمت عضو 
هیئت مدیره عضو اصلی )خارج از شرکا(- آقای داود موسی وند 
به شماره ملی 0490506429 به سمت عضو هیئت مدیره عضو 
اصلی )خارج از شرکا(- آقای مهرداد احمدی ارفع به شماره ملی  

3873525569به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی )خارج 
از شــرکا(- آقای علی فتحی به شماره ملی 0061512028 به 
ســمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی )خارج از شرکا( و آقای 
محمود خواجه عنایتی به شــماره ملی 0045851931 به سمت 
عضو هیئت مدیره عضو اصلی )خارج از شرکا( انتخاب گردید. 
کلیه اوراق و اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شــرکت و کلیه اوراق 
عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت اسپادانا زرین استحکام با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 484358 و شناسه ملی 14005481381 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1397/4/31 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29 مورد 

تصویــب قرار گرفــت. - اعضای هیئت مدیره بــرای مدت دو 

ســال به شرح ذیل انتخاب شــدند: آقای حمیدرضا ریاضی به 

شماره ملی 2410892418 - آقای مهدی مقصودی به شماره 

ملی 0059620692 - شــرکت بهپوش ســمند آریا به شماره 

شناســه ملی 10103872672 )به نمایندگی آقای امیرابراهیم 

نژاد به شــماره ملی 0054137373(- مؤسســه حسابرسی و 

خدمات مالی گوشــا منش به شناســه ملی 10100434110 

بعنوان بــازرس اصلی و آقــای اکبر پاکدامن به شــماره ملی 

5479574124 بعنوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی 

انتخاب شدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 368048 

و شناسه ملی 10320174724

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/9/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس: اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- جمالزاده-  کوچه صهبا- خیابان اسکندری شمالی-پالک 
33- طبقه ســوم- واحد 301 کد پستی 1419953119  تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران)2724۹7( 

آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی کردان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62372 

و شناسه ملی 10101073۹16 

اداره کل نوسازی مدارس اســتان قزوین در نظــر دارد کاال با مشخصات به شرح ذیل را از 
طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شــرکت های واجد شرایط و دارای تشخیص صالحیت معتبر از 
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پروانه 
کار و عالمت استاندارد جهت محصول ذیل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید. انتشار آگهی در سامانه مورخ 97/7/28 می باشد.

موضوع ردیف
مناقصه

محل 
اجرا

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

تاریخ بازگشایی 
پاکات

مدت 
اجرا

1

خرید تجهیزات 
گرمایشی مدارس سطح 
استان قزوین )بخاری 
گازسوز دودکش دار 

راندمان باالی هوشمند 
)هرمتیک( 

دارای برچسب انرژی 
رده A دارای قابلیت 

تنظیم برنامه
 تقویم آموزشی(

استان 
3 ماه10/000/000/00097/8/12ریالقزوین

جهت کسب اطالع بیشتر به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه فرمائید. 
نوبت اول: 97/7/28  و نوبت دوم: 97/7/29

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

آگهی دعوت به مناقصه عمومی 
)دو مرحله ای( )نوبت دوم(

آگهی 
مناقصه عمومی

اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان قزوین در نظر دارد نسبت به 
خرید بخاری گازی )کاالی ایرانی( براســاس مشخصات فنی و سایر شرایط 
ذکر شــده در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای اقدام 
نماید. بدینوسیله از فروشندگان معتبر جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید:

تضمین شرکت در مناقصهتعدادنام کاال
بخاری گازی 9000 مدل سام 

270/000/000 ریال1250سپهر الکتریک

ارائه تضمین شــرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا 
واریز نقدی به حساب شــماره 0101410785005 نزد بانک ملی 
شــعبه قزوین به نام کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان قزوین 
مورد تاکید می باشــد. مهلت دریافت اسناد مناقصه و دریافت پاکت 
پیشنهادات به مدت 7 روز از یکشنبه مورخه 1397/7/29 
لغایت شنبه 1397/8/5 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
می باشــد. در صورت وجود   )www.setadiran.ir(دولــت
هرگونه ابهام و مشاوره با شــماره تلفن 33373410-028 اداره 
پشتیبانی اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 

قزوین تماس حاصل گردد.

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/3/1 و 
مجوز شماره 2300/6522 مورخ 97/6/12 ریاست محترم 
ســازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: شرکت تولیدی صوتی و تصویری سروش 
به شناســه ملــی 10101119910 بــا نمایندگی آقای 
مجید معینی به شــماره ملی 0056260229 به ســمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، ســازمان صدا و ســیما به 
شناســه ملی 14000261209 با نمایندگی آقای محسن 
مرتضوی به شــماره ملی 0558976591 به ســمت عضو 
و نایب رئیس هیئت مدیره و صندوق بازنشســتگی صدا و 
ســیما به شناسه ملی 14003699653 با نمایندگی آقای 
مجید شعبانپور به شــماره ملی 0055597130 به سمت 
عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت 
مدیره تعیین شــدند. کلیه چکهــا و اوراق تجاری با امضاء 
مدیرعامل یا یکی از اعضــای هیئت مدیره از یک طرف و 
امضاء مدیر امور مالی )ذیحســاب( یا جانشین وی یا عامل 
ذیحســاب از طرف دیگر با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اســناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت 
مدیره و مهر شــرکت معتبر خواهد بود. اختیارات ذیل به 
مدیرعامل شــرکت مذکور تفویض گردید: 1- انجام کلیه 
امور تجاری شــرکت. 2- انجام هرگونه داد و ســتد اموال 
منقول. 3- انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت 
وجه و هر نــوع مطالبات و پرداخت وجــوه. 4- مذاکره و 
دریافت وام از بانک ها، موسسات تجاری، بنگاه ها و اشخاص 
مطابــق مصوبه هیئت مدیره. 5- تنظیم مفاصا حســاب و 

تصفیه حساب ها. 6- شور و مذاکره و سازش و حل و فصل 
دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت. 7- تنظیم 
بودجه شــرکت. 8- انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و 
شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده در چارچوب آئین نامه 
معامالت شرکت. 9- انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره 
با حق فسخ و با ادعای خســارت یا بدون آن. 10- افتتاح 
حســاب در بانک ها و در موسسات مالی و اعتباری و سایر 
موسســات تجاری دارای مجوز از بانک مرکزی و انتقال و 
محدود کردن حســاب های مزبور. 11- اعطاء تحصیل وام 
و اعتبار به کارکنان طبــق آئین نامه. 12- امضاء چک ها و 
دریافت وجوه. 13- صدور بروات و حوالجات. 14- مبادرت 
به ظهرنویسی و تضمینات تجاری. 15- افتتاح حساب های 
جاری و حساب های سپرده ثابت در موسسات و بانک های 
دارای مجوز از بانک  مرکزی جهت وجوه ذخیره مســدود 
کردن حساب های مزبور و همچنین سرمایه گذاری دارایی 
نقدی شرکت. 16- نصب و عزل عاملین و وکال و نمایندگان 
و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله 
و پــاداش آن ها. 17- واگــذاری نمایندگــی و عاملیت و 
شــرکت در نمایندگی دیگران 18- تفویض اختیارات الزم 
برای انجام امور فنی و اداری شــرکت به اشخاص حقیقی 
و حقوقی و هر تصمیمی را که مدیرعامل جهت پیشــرفت 

شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع چوب فلز پالستیک و الکترونیک سیما 
چوب سهامی خاص به شماره ثبت 86486 و شناسه ملی 1010130۹256 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )2724۹8(

آگهی مناقصه 
خرید سیم محافظ حاوی 

فیبر نوری خطوط 63
به شماره 106م/۹7 وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای یزد

ت اول
نوب

دفتر روابط عمومی

شرکت برق منطقه ای یزد درنظر دارد مناقصه فوق را براساس اطالعات 
ذیل و ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 

200971071000010 برگزار نماید.
1- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2- شرایط اولیه: 1- کلیه تولیدکنندگان داخلی که دارای گواهینامه تایپ 
تســت از آزمایشگاه معتبر برای تولید ســیم محافظ حاوی فیبر نوری 10/5 
باشند. 2- سابقه تولید حداقل 100 کیلومتر فیبر نوری را دارا باشند. )مستند 

این بند عبارت است از تصویر قراردادهای مربوطه(
3- زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1397/07/29 لغایت 1397/08/06

4- نحوه دریافت اسناد: واجدین شــرایط می توانند اسناد را به صورت 
رایگان از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 600/000/000 ریال.

6- آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادها: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 
1397/08/21

7- زمان گشــایش پیشــنهادها: ســاعت 11 روز دوشــنبه مورخ 
1397/08/21

8- تسلیم پیشــنهادها: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات ازطریق سامانه ستاد 

انجام خواهد شد.
9- نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار: یزد، میدان امام 
حسین، بلوار دانشــجو، بعد از پارک شادی، شرکت برق منطقه ای یزد، امور 

تدارکات و قراردادها. 035-38250344
10- توضیحات: سایر مشــخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در 
ضمن به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی 

که غیر از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره ۹7/7/ق دو مرحله ای 

)چاپ نوبت اول(
شرح مناقصه: »تهیه و نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل 48 سلول باتری 2V/3000AH سیلد به 
همراه 2 ســری جایگاه ضد زلزله و متعلقات مربوطه جهت مرکز شهید رجایی قزوین به انضمام جمع آوری 
و تحویل به انبار 2 سری باتری های قدیم و جایگاه های مربوطه مرکز فوق« براساس شرایط و مشخصات 

اعالم شده در اسناد مناقصه و طرح قرارداد.
مدارک مورد نیاز برای دریافت اســناد: ارائه آدرس دقیق مکاتباتی با ذکر کد پستی و شماره تلفن 
تماس به همراه ارائه نســخه صاحب حســاب فیش بانکی واریزی مبلغ 239/800 ریال به حســاب جاری 

0105988843006 نزد بانک ملی مرکزی قزوین
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1397/7/29 لغایت 1397/8/9
مهلت ارائه پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 1397/8/20

میزان تضمین شرکت در مناقصه: به مبلغ 102/720/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش 
نقدی واریزی به حساب جاری 0105988843006 نزد بانک ملی شعبه مرکزی قزوین

- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر 
آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل دریافت اســناد مناقصه و تحویل پاکت های پیشــنهادی: قزوین انتهــای بلوار امام 
خمینی)نوروزیان(- شرق ساختمان صدا و سیمای قزوین- ساختمان ستادی مخابرات منطقه قزوین- طبقه 

نخست- واحد خرید و قراردادها
تاریخ بازگشــایی پاکت ها: پاکتهای الف و ب مناقصه گران در ســاعت 14 مورخ 1397/8/21 
بازگشائی می گردد. ضمناً حضور نمایندگان رسمی شرکت های مناقصه گر با داشتن معرفی نامه کتبی و کارت 

ملی در کمیسیون مناقصه بالمانع است.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این فراخوان 

واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه قزوین
WWW.TC-QAZVIN.ir سایت اینترنتی

شرکت مخابرات ایران 
)سهامی عام(

مدیریت منطقه قزوین

اقدام اداره تدارکات و پشتیبانی- واحد خرید و قراردادها 02833652711 و 02833659882 و 33651066 و 
33652080 و فاکس 02833651796
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عضو هیئت رئیسه مجلس تشریح کرد: 

مجازات »حبس« 
در انتظار مدیران 
بازنشسته ای

 که ترک پست 
نکنند

۱۱

گزارش کیهان از شروط FATF برای ایرانصدها هزار شیفته اهل بیت)ع( از شهرهای مختلف عراق راهی کربال شدند

حق تحفظ پذیرفته نیست
ایران باید به تمام دستورات FATF عمل کند

* FATF در بیانیه ای از ایران خواسته 
تا 9 بند را در فرصــت 4 ماه اجرایی 
کند. منتفی دانستن حق شرط ایران، 
الزامی بودن  اجرای خودتحریمــی و 
ارائه تراکنش های بانکی کشورمان به 
FATF از جمله بندهای مذکور است.
 * بنــد 1 بیانیــه FATF: ایران باید

بــه نحــو مناســبی تامیــن مالــی 
تروریســت ها را جــرم انگاشــته و از 
شده  تحریم  گروه های  معافیت  جمله 
را کــه »در تالش بــرای پایان دادن 
به اشــغالگری خارجی، نژادپرستی و 

استعمار هستند« حذف کند.

* بند 4 بیانیه FATF: ایران باید استقالل کامل واحد اطالعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت های مشکوک 
مربوط به تراکنش های مربوطه را الزامی کند.

 FATF اکثر موارد فنی مورد درخواست :FATF بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه اخیر *
به صورت کامل اجرا شده...بنابراین انتظار می رفت که اجالس FATF به این واقعیات توجه کرده و از به کارگیری برخی 

عبارات منفی در بیانیه خودداری کند.
* سفارت انگلیس در تهران: ما از تصمیمFATF  استقبال می کنیم تا ایران زمان بیشتری برای تکمیل برنامه عملیاتی اش داشته باشد.

* معاون وزیر خزانه داری آمریکا در بخش حمایت مالی از تروریسم: از ایران انتظار داریم به سرعت تعهداتی که مدت ها 
پیش در سطح باالیی تقبل کرده بود را اجرا کند.                                                                               صفحه۲

فیش حقوقی 37 میلیون تومانی
مدیرعامل شرکت نفت پس از بازنشستگی!

صفحه۲

یادداشت میهمانخبر ویژه
اربعین

 مشق حضور
صفحه۲

خطاب به رئیس جمهور

پس از 5 سال خسارت
آخوندی: نمی توانم با دولت شما کار کنم!

توهین آمریکا و عربستان به شعور مردم جهان  

آل سعود قتل خاشقجی را پذیرفت، مسئولیت را گردن نگرفت
ترامپ: توضیح ریاض معتبر است!

* ایهــود باراک: ظرف 3 دقیقه 300 فلســطینی را 
کشتم!

* 275 فلســطینی دیگر در غزه به ضرب گلوله های 
نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

* آمریکایی ها با بمباران مساجد دیرالزور 62 نفر را 
کشتند، ده ها نفر را زخمی کردند.

* آل خلیفه در صدر مشــتریان دستگاه های شنود و 
جاسوسی اسرائیل.                             صفحه آخر

بانک مرکزی اعالم کرد   

فروش 100 هزار دینار به زائران اربعین 
با نرخ دولتی

* یک کارشــناس اقتصادی: اروپا در حال باج گیری 
امنیتی از ایران است.

* امسال 90 هزار تن زیتون در کشور تولید شده است.

* تصمیم جدید وزارت نفت درباره داوطلبان آزمون استخدامی.

* راه اندازی دامداری  های خرد صنعتی در دستور کار 
بنیاد مستضعفان است.

* والدیمیر پوتیــن: حذف دالر از اقتصاد روســیه 
موضوع امنیت ملی است.                         صفحه۴

* در شرایطی که 5 سال از حضور خسارت بار عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی می گذرد، 
وی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور اعالم کرده نمی تواند با دولت کار کند! 

* براساس آنچه آخوندی در کانال تلگرامی اش منتشر کرده، تاریخ استعفای وی 10 شهریور بوده 
که تاکنون نزدیک به 50 روز از مسکوت نگه داشتن آن توسط دولتمردان می گذرد. 

* در حال حاضر این سؤال وجود دارد که آیا دولت به قدری منفعل شده که حتی بعد از 50 روز، 
توان تصمیم گیری درباره کابینه را هم ندارد؟

* معلوم نیست چرا رئیس جمهور که خود در مراسم دفاع از وزرا، اقدام به انتقاد از آخوندی می کند، 
حاضر است باز هم با آخوندی همکاری کرده و حتی واکنشی نسبت به استعفای او اتخاذ نکند. 

* رئیس جمهور سال 9۲ : اصل ساخت مســکن ارزان و مسکن مهر یک ایده خوب بود... هیچ 
چاره ای نیست تا  اشکاالت )طرح مسکن مهر( در دولت آینده رفع شود.

برانداز«،   * با ایــن حال، آخوندی طی 5 ســال اخیر از عباراتــی مانند »مزخرف«، »شــهر
»مسجد ضرار« و... برای مسکن مهر استفاده کرده است! 

* وزیر راه که قرار بود مسکن اجتماعی را جایگزین مسکن مهر کند، نه اقدامی برای آغاز مسکن 
اجتماعی کرد و نه حرکتی برای اتمام مسکن مهر. 

* هم اکنون با وجود فرصت سوزی های پنج ســاله آخوندی، وی اعالم کرده با دیدگاه موجود در 
دولت نمی تواند کار کند!                                                                                                      صفحه۴

صفحه آخر

بانوی آمریکایی: 
کودکان گرسنه 
یمنی!

من به جای دولتم 
از شما معذرت 
می خواهم

۱۲

فوکویاما، لیبرال دموکراسی را
که سینه چاک آن بود، به چالش کشید

ترامپ
 از ادعای شورش 
هر روزه در ایران

 به شورش 
در آخر هفته ها 
رسید

۲

پاسخ کد خدایی و امیرآبادی
 به فرافکنی وزیر راه 

آقای آخوندی! 
اشکال کار 
بیراهه رفتن بود

۱۱

* فرانسیس فوکویاما: لیبرال دموکرات ها حتی تالش نمی کنند که آنچه یک زندگی خوب تلقی می شود 
را تعریف کنند و این امر بر عهده افراد گذاشــته می شــود و به همین خاطر آنها احساس غریب افتادن و 

بی هدفی می کنند.
* در شــرایط فعلی به نظرم می رســد برخی چیزهایی که مارکس)در مورد شــکاف طبقاتی و ظلم به 

کارگران( گفته، درست از آب در آمده است. 
* فوکویاما ضمن عقب نشینی کامل از اندیشه های قبلی خود، به لیبرال ها هشدار می دهد که فکر نکنند 
لیبرال دموکراسی پایان تاریخ است.                                                                          صفحه 3


