
عمومی یک مرحله اینوع مناقصه1

شرایط اولیه2

1- ارائه گواهی تأیید صالحیت دارای اعتبار از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در مورد خدمات عمومی

2- ارائــه گواهینامه صالحیت ایمنی کار از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی

3- دارابودن سابقه اجرای حداقل 2 کار مشابه با به کارگیری 
حداقل 10 نفر نیرو در هر کار، در استان یزد طی پنج سال 
گذشــته )مستندات این بند عبارت است از تصویر برابر با 
اصل قرارداد این کارهای اجرا شــده، تصویر برابر با اصل 
رضایت نامه باالترین مقام کارفرما برای انجام این کارها با 

ذکر شماره و  موضوع قرارداد(
4- شرکت در جلسه توجیهی مطابق زمان اعالم شده در 

بند 22 دستورالعمل شرکت در مناقصه

از تاریخ 1398/05/30 لغایت 1398/06/05زمان دریافت اسناد3

واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه نحوه دریافت اسناد4
ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.

مبلغ تضمین شرکت 5
922/500/000 ریالدر فرایند ارجاع کار

آخرین مهلت 6
ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/06/16تسلیم پیشنهادها

زمان7
ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1398/06/17 گشایش پیشنهادها

تسلیم پیشنهادها8
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران، ارزیابی کیفی و بازگشایی پاکات 

از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.

نشانی و شماره تماس 9
دستگاه مناقصه گزار

یزد، میدان امام حسین، بلوار دانشجو، بعد از پارک شادی، 
شــرکت برق منطقه ای یزد، امور تــدارکات و قراردادها، 

035-38250344

توضیحات10

سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن 
به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و 
پیشــنهادهایی که غیر از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.

دفتر روابط عمومی

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای یزد

نوبت دومآگهی مناقصه

شرکت برق منطقه ای یزد درنظر دارد مناقصه فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 2098001071000012 برگزار نماید.

واگذاری خدمات تنظیف، آبدارخانه، فضای سبز، 
خانه داری و انبارداری به شماره 112م/98 

متن آگهی: آگهی تاســیس شــرکت کشــاورزی و صنعتی ایران 
)ســهامی خاص( نظر به ماده یکصد و نــود و هفت قانون تجارت 
و ماده شــش آئین نامه همان قانون خالصه اظهارنامه و اساسنامه 
شــرکت در این اداره ثبت و در تاریخ 1354/3/14 از لحاظ امضاء 
ذیل ثبــت تکمیل گردیده برای اطالع عموم در روزنامه رســمی 
کشور و روزنامه کثیراالنتشار کیهان آگهی می گردد. 1- نام و نوع 
شرکت: شرکت کشاورزی و صنعتی ایران سهامی خاص 2- موضوع 
شرکت: کشاورزی- دامداری- ورود ماشین آالت کشاورزی و ورود 
کود شــیمیایی و بذر و صادرات مواد کشــاورزی 3- مرکز اصلی 
شرکت: تهران خیابان عباس آباد شماره 164، 4- مدت شرکت: از 
تاریخ 1354/3/6 بمدت نامحدود 5- تابعیت شرکت: ایرانی است 
6- ســرمایه شرکت:مبلغ نود وهشــت میلیون ریال منقسم به نه 
هزار و هشتصد ســهم ده هزار ریالی با نام تمام پرداخت گردیده 
است.7- میزان ســرمایه پرداختی و شماره فیش بانک مربوطه و 
مبلغی که تعهد شده است توضیح اینکه مبلغ نود و هشت میلیون 
ریال به موجب گواهی شــماره 23/1583 مورخ 1354/3/14 به 
حساب شــماره 7878 بانک تهران شعبه تخت جمشید پرداخت 
گردیده است.8-موسسین شرکت آقایان بهاء میرمحمد صادقی و 
عالء میرمحمد صادقی و محمدعلی میر محمد صادقی- بانو بدری 
مدرس- بانو عصمت فرهنگ اصفهانی و حبیب اله شفیق و دکتر 
رضا مدرس و قاسم تبریزیان و عده دیگر9- اولین مدیران شرکت 

آقای بهاء میرمحمد صادقی رئیس هیئت مدیره و عالء میرمحمد 
صادقــی نایب رئیــس هیئت مدیره آقــای محمدعلی میرمحمد 
صادقی عضو هیئت مدیره-آقای حبیب اله شــفیق هیئت مدیره و 
مدیرعامل- آقای قاســم تبریزیان عضو هیئت مدیره اصلی هیئت 
مدیــره  و بانو فخری ملک پور عضو علی البدل مدت خدمت اعضاء 
هیئت مدیره دو سال می باشد.10- اختیارات مدیرعامل: حق امضاء 
مکاتبات  اداری و حق اســتخدام و عــزل کارمندان با مدیرعامل 
می باشــد.11- روزنامه کثیراالنتشار که برای دعوت ها تعیین شده 
است: کیهان 12- دارندگان حق امضاء در شرکت: حق امضاء کلیه 
اوراق بهادار) چک-سفته- برات( و اسناد رسمی و تنظیم قراردادها 
و به طور کلی اوراق مالی و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت  مدیره 
یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل 
هریــک از آقایان )رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره( باتفاق یکی 
دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
13- اولین بازرســان اصلی و علی البدل شــرکت: آقای دکتر رضا 
مدرس بازرس اصلی- آقای حســین میرمحمــد صادقی بازرس 
علی البدل برای مدت یکســال می باشد.14- انحالل شرکت: طبق 

ماده 199 قانون جدید تجارت.

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

آگهی المثنی این آگهی در تاریخ 1354/3/14 به شماره 6/7834 صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی 
و طی تقاضای مورخ 1398/4/10 مجددا جهت اعالم به روزنامه رسمی آگهی می گردد

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1398/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای عیسی کریمی به 

کدملی 3801800921 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 

2- خانم ســمانه قاســمی به کدملی 0010700269 به سمت عضو 

هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 3- آقای محمدباقر مظفری نیا به کدملی 

4321865859 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 4- 

آقای مجیــد غمامی به کدملی 0032780672 به ســمت عضو هیئت 

مدیره )خارج از شــرکاء( 5- آقای وحید حصاری عراقی نژاد به کدملی 

0041717570 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره )خارج از 

شرکاء( 6- آقای حامد حســینی به کدملی 0055865011 به سمت 

عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 7- خانــم میترا اکبر به کدملی 

0052820238 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 8- 

آقای مسعود سادات موسوی به شماره ملی 0041078942 به سمت 

رئیس و عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 9- آقای شهرام مختاری 

به کدملی 0452554438 به ســمت عضو هیئــت مدیره 10- آقای 

امیرعباس فتحــی به کدملی 0064101355 به ســمت عضو هیئت 

مدیره 11- آقای فرهاد حصاری عراقی نژاد به کدملی 0080004644 

به ســمت عضو هیئت مدیره 12- آقای فرشــید قــادری به کدملی 

2120543321 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

حق امضای کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای 

شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا با مهر شــرکت معتبر اســت و نیز امضای کلیــه اوراق عادی و 

مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره 

به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 510107 و شناسه ملی 14006801616

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 
96 به تصویب رسید. آقای عباس رنجبری با کد ملی 0050207059 و خانم 
فاطمه امیری با کد ملی 0055059155 برای مدت دو سال به سمت اعضاء 
هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای مهدی محمدی با کد ملی 0069084939 
و آقای یوســف مهندســان با کد ملی 0049572644 بــه ترتیب به عنوان 
بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش الستیک قزوین ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95332 

و شناسه ملی 10101393952

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1394/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 93 به 
تصویب رسید. آقای عباس رنجبری با کد ملی 0050207059 و خانم فاطمه 
امیری با کد ملی 0055059155 برای مدت دو ســال به سمت اعضاء هیئت 
مدیره انتخاب شدند. آقای مهدی محمدی با کد ملی 0069084939 و آقای 
یوسف مهندسان با کد ملی 0049572644 به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی 
و علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش الستیک قزوین ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95332 

و شناسه ملی 10101393952

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/4/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 
94 به تصویب رســید. 2- آقای عباس رنجبــری با کد ملی 0050207059 
و خانــم فاطمه امیری با کــد ملی 0055059155 برای مدت دو ســال به 
ســمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب شــدند. آقای مهدی محمدی با کد ملی 
0069084939 و آقای یوسف مهندسان با کد ملی 0049572644 به ترتیب 
به عنوان بازرســان اصلی و علی البدل برای سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش الستیک قزوین ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95332 

و شناسه ملی 10101393952 

به اســتناد صورت جلســه هیئت مدیره مورخ 1398/01/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه اوراق بهادار، اسناد و مدارک 

تعهدآور، چک ها و برداشــت از کلیه حساب های بانکی شرکت 

اعم از جاری، پس انداز و ســپرده های کوتاه مدت و بلندمدت و 

نیز افتتاح حســاب های بانکی، به تنهایی با امضاء آقای حمید 

برکــت طهرانی با کد ملــی 0040478734 و ممهور به مهر 

شــرکت قابل انجام و معتبر می باشــد. کلیــه مکاتبات اداری 

شــرکت، با امضاء هر یک از آقایــان همایون برکت طهرانی با 

کد ملــی 0040373355 و حمید برکت طهرانی به تنهایی و 

ممهور به مهر شرکت قابل انجام و معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت برادران برکت
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5172 

و شناسه ملی 10100266605

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

اداره کل راه و شهرســازی اســتان زنجان در نظر دارد مناقصه 
عمومــی یک مرحله ای پروژه اقتصاد مقاومتی »تکمیل عملیات بهســازی 
بانــد دوم محور زنجان - بیجار از کیلومتر 500+28 الی 300+34 به طول 
5 کیلومتر )بهســازی نوع 2(« را با مبلغ بــرآورد 76/578/000/000 ریال 
)بر اساس فهرســت بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 
1398( از طریق انجام ارزیابی کیفی مابین پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 

و باالتر رشته راه و ترابری برگزار نماید.
کلیــه مراحل ارزیابی کیفــی از دریافت و تحویل اســناد ارزیابی کیفی تا 
تهیه لیست شــرکت های دارای صالحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکــی دولت )ســتاد( بــه آدرس  www.setadiran.ir انجام 
خواهد شــد. الزم است شــرکت کنندگان در ارزیابی کیفی، در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.
مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه مورخ 1398/6/2 الی روز چهارشنبه 

1398/6/6
آخرین مهلت ارسال اسناد: ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1398/6/21

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار، زنجان اراضی پائین کوه نبش میالد 
21 اداره کل راه و شهرســازی اســتان زنجان، تلفن تماس: 33037249 و 

33037247-024 شماره فاکس: 33445230
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 

تماس: 02141934
پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه و سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه 

خواهد بود.
شناسه آ گهی: 570431 شناسه نوبت چاپ: 611348

متن آگهی: تجدید
جمهوریاسالمیایران ارزیابی کیفی مناقصه

وزارتراهوشهرسازی
ادارهکلراهوشهرسازیاستانزنجان

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

سال هفتادو هشتم   شماره 22264   تکشماره 20000 ریال12صفحه پنج شنبه 31 مرداد 1398   20 ذی الحجه 1440    22 آگوست 2019

جستاری 
در چرایی
 حجاب ستیزی
 نظام سلطه

۷

توصیه های مهم رهبر انقالب به رئیس جمهور و هیئت دولت؛

اولویت کشور اقتصاد و فرهنگ است
دولت از حواشی فاصله بگیرد

عربستان 90 هزار نظامی را
از یمن عقب کشید

يادداشت روز

یمن، نبرد سرنوشت 
در جنوب

خبر ویژه

 تسهیالت 2700 میلیاردی گرفتند
 اما اجحاف و گران فروشی کردند

صفحه2صفحه2

شمخانی گفت امضای برجام اشتباه بود
نشریات زنجیره ای سانسور کردند

عرضه 
محصوالت کشاورزی 
در بورس کاال 
سبب حذف دالالن 
می شود

۴

بازرس مجمع عالی نمایندگان 
کارگران کشور: 

کاهش 
قدرت خرید کارگران 
به دلیل سوءمدیریت 
دولت است

۴

تولیدکنندگانرزمندگانجنگاقتصادیهستند
* حضــرت آیت اهلل العظمــی  خامنــه ای: 
می توانیم با اســتفاده از اندیشــمندان و 
صنعتگران، عالوه بر فرآورده های فعلی نظیر 
گاز و بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات 
دیگری دست یابیم که ارزش صادراتی آنها 

چندین برابر نفت خام باشد.
باید به بخش های پیشران نظیر مسکن،   *
کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و همچنین 

اقتصاد دانش بنیان توجه ویژه کرد.
* در موضوع فرهنــگ با حمله همه جانبه 
و جبهه وســیع بیگانگان مواجه هستیم و 
همه مسئوالنی که با مسائل فرهنگ مرتبط 
هســتند، باید به این موضوع توجه جدی 

داشته باشند.
* ما معتقد به بستن فضای فرهنگی کشور 
نیســتیم اما با ولنگاری فرهنگی به شدت 

مخالفیم. 
* برخی اوقات ســخنانی را می شنوم که 
از دشمن است، در  بودن  بیمناک  نشــانه 

حالی که از دشمن، واقعاًً نباید  ترسید.
* انتظار و توقع از دولت هند این اســت 
که سیاستی منصفانه در قبال مردم نجیب 
کشمیر در پیش بگیرد و به مردم مسلمان 
این منطقه زور گفته نشود.               صفحه۳

* نشــریات زنجیره ای اظهارنظر دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه »برجام اشتباه بوده و 
نباید آن را امضا می کردیم « را سانسور کردند.

* این اقدام تأمل برانگیز رســانه های زنجیره ای البته مسبوق به سابقه است. هرگاه مقامات ارشد دولت 
به بی دستاوردی و خسارت بار بودن برجام اذعان می کنند، توسط رسانه های زنجیره ای سانسور می شود.

* برای نمونه روحانی پیش از این گفته بود: »آمریکایی ها به بعضی از کشــورهای شــرق آسیا پیغام 
می دهند که با ما مذاکره کن، این کشورها مگر دیوانه شده اند که با شما مذاکره کنند. شما علناً مذاکره 
دیروز را زیرپا می گذارید و به مذاکره امضا شــده ای که به تأیید شــورای امنیت سازمان ملل رسیده 
بی اعتنا هستید«. اما این اظهارات رئیس جمهور هم در رسانه های زنجیره ای سانسور شد.      صفحه۲

میالدمسعود
اسوهمقاومت

حضرت
امامموسیکاظم)ع(

مبارکباد

* اندیشکده رند:کره شمالی این توانایی را دارد 
که تا ســال آینده100 کالهک اتمی داشــته 

باشد.
 * ادامه حمالت مشکوک به حشدالشعبی عراق؛

آیا پای رژیم صهیونیستی در میان است؟

* مرکز مطالعات آمریکا: چین در ایندوپاسیفیک
می تواند آمریکا را شکست دهد.

* آشفتگی سیاسی در ایتالیا؛ نخست وزیر این 
کشور کناره گیری کرد.

صفحه آخر

غذاودارودرکشمیرکمیابشد
اوضاعاینایالتهمچنانبحرانیاست

* انهدام پهپاد پیشرفته، شوک انصاراهلل یمن به آمریکا.
* پدافند هوایی ارتش یمن پهپاد 16 میلیون دالری آمریکا را در استان »ذمار« سرنگون کرد. 

 * هدف قرار دادن این پهپاد پس از ســاقط شــدن پهپاد فوق مدرن آمریکا توســط ایران در تیرماه یک 
»شوک بزرگ« دیگر به واشنگتن است.                                                                              صفحه آخر

الریجانی: 

کشور نیازمند کاهش
 وابستگی اقتصادی
 به خارج است

۱۱


