
آگهی مناقصه 
خرید سیم محافظ حاوی 

فیبر نوری خطوط 63
به شماره 106م/97 وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای یزد

نوبت دوم

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.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1397/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 
پیشــداد اندیشه مهرگان )حســابداران رسمی( به شناسه ملی 
14005639851 به عنوان بازرس اصلی و احمد ســلطانی کد 
ملی 4910974504 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند افــراد زیر به عنوان اعضای هیئت 
مدیره شــرکت برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند غالمرضا 
بیات با شــماره ملی 4910997520 و سیدرحیم فیروزآبادی 
با شــماره ملی 6649559148 و حمید اسالمی با شماره ملی 
2991307277 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل قراردادها و 
چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل 
به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد روزنامه کیهان 
به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های شــرکت 

انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی طینا 
سهامی خاص به شماره ثبت 43474 

و شناسه ملی 10100888355  به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/4/19 و 
مورخ   1714/02/03/02/1/516/4857/96/865794 شماره  مجوز 
1396/9/7 پلیــس اطالعــات و امنیت عمومی فاتــب- معاونت 
اطالعات تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب 
سود و زیان موسسه مربوط به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
-آقای ســیدمحمدتقی پورچواهریان به شماره ملی 0450949923 
و آقای احمد مقاره عابد به شــماره ملــی 12853112449 و آقای 
عزت اله پیری به شماره ملی 0380843791 و آقای احمد افشاری بقا 
به شماره ملی 0032854927 و آقای سیدتقی حسینی به شماره ملی 
4322611710 و آقای ابوالقاسم یمینی به شماره ملی 4284146440 
و آقای مســعود یزدانی به شــماره ملی 1652972315 همگی به 
عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 

-آقای مرتضی سلطانی بخش به شماره ملی 0043566881 و آقای 
محمدرضا سروری به شــماره ملی 0793221188 به عنوان عضو 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند. -آقای 
موسی زمردکار به شماره ملی 3874289648 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای بدرالمعالی موسوی میرکال به شماره ملی 0044122349 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. -کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضــای دو نفر از اعضای اصلی 
هیئــت مدیره)مدیرعامل و خزانه دار، رئیس یــا نایب رئیس هیئت 
مدیره و خزانه دار( به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. -روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

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

آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره)س( به شماره ثبت 10936 
و شناسه ملی 10100437151

ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید انواع 
دستگاه فرز دستی قابل حمل، تولید انواع فرز انگشتی قابل حمل، 
تولید انواع دســتگاه دریل دســتی قابل حمل، تولید انواع دستگاه 
چکش برقی دستی قابل حمل، تولید انواع ساب دستی قابل حمل، 
تولیــد انواع کنترل های جرثقیل صنعتی، تولیــد انواع کنترل های 
صنعتی، تولید ماشــین آالت و لوازم صنعتی و کمکی مصرفی خط 
تولید کارخانجات و معادن، واردات و صادرات ماشــین آالت و لوازم 
صنعتــی و کمکی مصرفی خط تولید کارخانجــات و معادن، ارائه 
خدمات گارانتــی و بعد از فروش ماشــین آالت و لوازم صنعتی و 
کمکی مصرفی خط تولید کارخانجات و معادن داخلی و خارجی، اخذ 
نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، طراحی و ساخت کارخانه 
صنعتــی و انتخاب تکنولوژی خط تولید و ماشــین آالت تولیدی و 
خدمات خرید و ورود تکنولوژی و ماشین آالت و تجهیزات و نصب، 
آمــوزش و راه اندازی کارخانه صنعتی، ارائه خدمات مشــاوره ای و 
تشکیل سمینار و کالس های آموزشــی و تولید، ساخت، مونتاژ و 
انواع ماشین آالت صنعتی و تجهیزات مربوطه و واردات و صادرات 
کلیه کاالهای مجــاز. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجــع ذیربط مــدت فعالیت: از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان ری- بخش فشاپویه- 
دهستان حسن آباد- روســتا شمس آباد- محله)شمس آباد(- کوچه 
فیروزه- بلوار امام خمینی- پالک 1391- پاســاژ حلوایی- طبقه 
همکف- واحد 11 کد پســتی 1834194488 ســرمایه شخصیت 

حقوقی عبارت است از مبلغ100/000/000 ریال نقدی منقسم به 
1000 ســهم 100/000 ریالی تعداد 1000 ســهم آن با نام عادی 
مبلغ 35/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
73/3663/48 مورخ 1397/6/17 نزد بانک صادرات شعبه سوهانک 
با کد 3663 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشــد. اعضا هیئت مدیره آقای مســعود بیگی به شماره ملی 
0051102633 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال 
آقای علیرضا قهاری به شماره ملی 0070563403 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای حسن قهاری به شماره 
ملی 0439840562 و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدمحسن میرمهدی به 
شماره ملی 0074717081 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی آقای احسان حضرتی به شماره ملی 1063969913 به 
ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

تاسیس شرکت سهامی خاص ابزار برشی گدار در تاریخ 1397/6/24 
به شماره ثبت 531438 به شناسه ملی 14007837509

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( - قرب نوح)ع( - موسسه عمران ساحل.

موضوع مناقصه: خرید غذای کارکنان - سری دوم در کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه معادل: 

مبلغ 2/600/000/000 ریال )دو میلیارد و ششصد میلیون ریال( تعیین می گردد.
تضمین مذکور به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشد.

این موسســه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط در 
اسناد مناقصه درج شده است.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: استان هرمزگان - شهرستان پارسیان - 
شهر کوشکنار - موسسه عمران ساحل - کارگاه احداث فاز اول بندرپارسیان - واحد 

امور قراردادها
تلفن تماس: 07644627046 - امور قراردادها - فاکس: 07644627051

آگهی مناقصه عمومی - تجدید
نوبت اول

شــرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه مرکزی در نظر دارد 
ســالن پذیرایی با عرصه و اعیانی به متراژ 16394 مترمربع با کاربری انبار 
واقع در جاده احمدآباد ساوه را از طریق برگزاری مزایده عمومی)به اشخاص 
حقوقی یا حقیقی واجد شــرایط( اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان شــرکت 
در مزایده دعوت می شــود با واریز مبلغ 100/000 ریال به شــماره حساب 
1660860892 نزد بانک ملت شعبه اراک با کد شناسه 3100080660127 
بنام شــرکت مخابرات منطقه مرکزی جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی 
ذیــل مراجعه و پس از تکمیل اســناد مذکور پاکتهای پیشــنهادی خود را 
حداکثر تا ســاعت 14 مورخ 1397/8/12 به واحد قراردادها تحویل نمایند. 
شرایط و اطالعات الزم در اسناد مناقصه و طرح قرارداد قید گردیده است.

)شرکت کنندگانی که اسناد را از طریق سایت دانلود می نمایند 
نیازی به پرداخت فیش ندارند(.

نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای 
حداقل ســه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات ایران- مدیریت 

منطقه مرکزی، چک تضمینی بانکی یا اوراق مشارکت.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 270/000/000 ریال

مکان دریافت اســناد مناقصه و ارائه پیشــنهادات)پاکتهای 
مزایده(: اراک خیابان دانشــگاه سه راه خانه ســازی قنات انتهای خیابان 

شقایق ساختمان شماره 1 مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها.
به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مخدوش، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت مخابرات در قبول و یا رد هر یک از یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده مندرج است.
تلفن تماس: 08632261003 واحد قراردادها

TCIMARKAZI.IR :آدرس سایت

آگهی مزایده عمومی 
شماره 2/م/97 شرکت مخابرات ایران

منطقه مرکزی

شرکت مخابرات ایران- منطقه مرکزی

1- نام و نشانی مزایده گذار: موسســه فرهنگی ورزشی و توانبخشی 
ایثار اســتان سیستان و بلوچستان به نشــانی زاهدان بلوار جمهوری روبروی 

مجتمع الدیز خیابان ایثار
2- نوع، کیفیت خدمات )موضوع مزایده(: واگذاری جهت بهره برداری 
از مجموعه ورزشی شامل )استخر، سالن ورزشی چند منظوره، سالن بدنسازی( 

به آدرس زاهدان بلوار جمهوری روبروی مجتمع الدیز خیابان ایثار
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین برای شرکت 
در مزایده اســتخر به میزان 360/000/000 ریال می باشــد که الزم است به 
صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شــرط با رسید واریز نقدی به حساب 
اشتیاق شــماره 0203388999005 نزد بانک دی، به نام موسسه ورزشی و 
توانبخشــی ایثار استان سیستان و بلوچستان بزرگ قابل واریز در کلیه شعب 

بانک دی ارائه گردد.

4- مهلــت و محل دریافت اســناد مزایده: از ســاعت 8 صبح روز 
چهارشــنبه مورخ 1397/8/2 تا ســاعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/8/9 

به آدرس فوق، واحد امور اداری تحویل می شود.
5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 
1397/8/7 به نشانی: شهرستان زاهدان خیابان آزادی اداره کل بنیاد شهید و 

امور ایثارگران )واحد حراست( می باشد.
6- تاریخ برگزاری جلســه بازگشــایی پاکت های پیشنهادی: 
ســاعت 11 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/8/10 درمحل دفتر موسسه ایثار 

به نشانی زاهدان بلوار جمهوری روبروی مجتمع الدیز خیابان ایثار
هزینه درج آگهی و دستمزد کارشناس به عهده برنده مزایده خواهد بود.

تلفن پاسخ گویی به سؤاالت 33491308
شناسه آگهی: 274931      شناسه نوبت چاپ: 299726

مدیریت موسسه فرهنگی ورزشی توانبخشی ایثار استان سیستان و بلوچستان

مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی شامل
 )استخر و سالن چندمنظوره و سالن بدنسازی(

)نوبت دوم( موسسه ایثار استان سیستان و بلوچستان

م الف: 1714

سال هفتادو هفتم   شماره 22033   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه  شنبه اول آبان 1397   13 صفر 1440    23 اکتبر 2018

رهبر انقالب ضمن مستثنی کردن موارد نظامی و امنیتی:

مسئوالن شفاف باشند
هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند

صفحه2

يادداشت روز

غرب، اصالحات زیبا
و اّره استخوان بُر!

خبر ويژه

ناصری: مردم نمی پذیرند
که جهانگیری اختیار ندارد

صفحه2

در ایام اربعین حسینی)ع( نگاه 45 سال پیش رهبر انقالب به پیاده روی اربعین

دولت عراق 
هزینه تماس
 با ایران را نصف 
و اینترنت را 
رایگان کرد

۱۱

جوابیه وزارت نفت درباره یک فیش نجومی
و پاسخ کیهان

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:   

هنوز منتظر مسکن اجتماعی
آخوندی هستیم!

* گروهی خارج از صنف کامیون داران به اعتراض ها 
دامن می زنند.

* دبیر اتحادیه نساجی و پوشاک: خبری از برخورد با 
قاچاق پوشاک نیست.

* یک کارشــناس: 70 درصد برنامه ریزی صادرات 
دست دولت است.

* قیمت نجومی بلیت پرواز اربعین در سایه ضعف نظارت!
* قیمت خودرو کاهش می یابد.                  صفحه4

پس از روایت مضحک آل سعود از چگونگی قتل خاشقجی   

فشارها علیه بن سلمان شدت گرفت
از تهدید به تحریم  نفتی تا تالش برای برکناری

* آل سعود هزار و نوزدهمین مسجد را هم در یمن بمباران 
کرد.

* توانایی موشکی حزب اهلل به روایت پدر موشکی اسرائیل.
* پاکستان، »مال برادر« نفر دوم طالبان را از زندان آزاد کرد.

* پادشاه اردن الحاقیه های جنجالی پیمان »وادی عربه« 
را تمدید نکرد.

* جبهه  النصره با ترکیه همکاری نکرد، توافق ادلب به خطر 
افتاد.                                                    صفحه آخر

* اخراج یک دیپلمات، خودداری از معرفی ســفیر، ایجاد محدودیت برای ســفر دیپلمات های ایرانی در 
پاریس، بخشــنامه رسمی وزارت خارجه فرانسه مبنی بر ممنوعیت ســفر دیپلمات ها و حتی کارگزاران 
رسمی به ایران و عدم صدور کارت شناسایی)اقامت( برای همسران و دختران دیپلمات های جدید ایرانی 

تا مادامی که کشف حجاب! نکنند، بخشی از اقدامات ضدایرانی فرانسه در ماه های اخیر است.
* از 29 مهر تا 3 آبان 97 نمایشگاه بین المللی مواد غذایی پاریس موسوم به SIAL برگزار می شود. نکته 
قابل تأمل اینجاست که فرانسه، پاویون ایران در نمایشگاه مذکور را بسته است و در ادامه این رفتار خصمانه، 

حضور بازرگانان و شرکت کنندگان ایرانی برای بازدید از این نمایشگاه را نیز ممنوع اعالم کرده است.
* ایران در جایگاه طلبکار اســت و فرانســه باید درخصوص اقدامات ضدایرانی خود جواب پس بدهد اما این 
کشور با فرار به جلو در جایگاه طلبکار نشسته و اقدامات خصمانه خود را روزبه روز گسترده تر می کند. صفحه2

فرانسه به ایران اجازه نداد در نمایشگاه غذایی شرکت کند! 

فهرست طوالنی خصومت های پاریس 
در سایه انفعال دیپلماسی تهران

* حضرت آیت اهلل  العظمــی خامنه ای در ابتدای 
جلسه   درس خارج فقه : در منطق حکومت علوی 
اگر کسی به خاطر مســئولیتش دارای امتیاز و 
احترامی شد، این موضوع نباید اخالق و رفتار او 

را با مردم تغییر بدهد و او را از مردم دور کند.
 * این شــفافیتی که حاال ســر زبان ها است که 
»آقا شّفاف، شّفاف«، در کالم امیرالمؤمنین است. 
بعضی ها عادت کرد ه اند هر چیز خوبی که در جامعه   

اسالمی است را نسبت بدهند به غربی ها.
* واقعاً انســان تعّجب می کنــد از کوته فکری 
بعضی ها! توّجه به مــردم، آراء مردم، اهتمام به 
مردم، می گویــد »ما از غربی ها یاد گرفتیم اینها 
نمی کنید،  منابع اسالمی  به  را«؛... وقتی مراجعه 
وقتی کلمات امیرالمؤمنین و رسول مکّرم اسالم 
را نمی خوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی ها 

باید یاد بگیرید.
* شــفافیت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می گوید 
حّق شــما بر من -یعنی حّقی که شما پیش من 
دارید- ]این است که[ هیچ رازی را از شما پنهان 
ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در 
جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف 

هستیم.
* در این مسائل حرب -حرب، اعّم از همین حرب 
به اصطالح نظامی و مانند اینها است- در مسائل 
امنیتی، در مســائل نظامی، در مسائل گوناگونی 
که جنگ داریم با دشمن، مقابله   با دشمن داریم، 
اینجا جای افشاگری نیست، جای شفافیت نیست.

* مسئوالن جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری 
که با دشــمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و 
هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.           صفحه۳

صفحه۳

* آقای کاردر با پاداش یک میلیارد تومانی بازنشسته شده و علی االصول باید با وی تسویه حساب مالی شده 
باشد. در ضمن وی حکم انفصال از خدمت داشته و فعالیت ایشان در وزارت نفت غیرقانونی بوده است.

* انتشــار فیش های حقوقی ایشان طی شش ماه گذشته راه حلی ساده و منطقی برای شفاف سازی است. 
کاری که دولت طبق قانون باید از ابتدای سال برای همه مدیران انجام می داد و تاکنون انجام نشده است.
* خســارت 14 میلیاردی ایران در پرونده کرســنت را علی جنتی وزیر وقت ارشاد دولت آقای روحانی و 
آقای هاشمی طبا نامزد اصالح طلب انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته عنوان کرده اند و مشخص نیست 
وزارت نفت چه چیزی را تکذیب می کند!                                                                      صفحه2

رئیس قوه قضائیه: 

دستگاه قضایی 
اجازه نمی دهد 
عده ای سودجو 
زندگی مردم را 
به بازی بگیرند

۱۱

حضور نیروهای 
حشدالشعبی
 در استان کربال

۱۱

توصیه های پلیس 
به زائران
 اربعین حسینی)ع(

۸

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور: 

مرزبانان 
ربوده شده 
در سالمت کاملند

۳


