
آگهيمناقصهعموميیکمرحلهاي
شركت آب و فاضالب استان يزد در نظر دارد اقالم ذيل را از محل اعتبارات داخلي و تحت نظارت كميسيون فني خريد خود،

 از توليدكنندگان واجد شرايط و از طريق برگزاري مناقصه عمومي  توأم با ارزيابی كيفی خريداري نمايد.

روش برگزاری موضوع مناقصهرديف
تضمين شركت مدت تحويلمناقصه

در مناقصه )ريال(

2720.000.000 ماهدو مرحله ایخريد 3000 عدد كنتور آب در اقطار 1/2 اينچ1

خريد4000عدد شيرقطع و وصل )محفظه( برنزي قطر1/2، اينچ ، 4200عدد 2
21.026.000.000 ماهيک مرحله ایشير خودكار برنزی قطر 1/2و3/4 اينچ و4500 عدد شير شبکه قطر 1/2 و 3/4 اينچ

خريد350 تن آب ژاول جهت پساب تصفيه خانه فاضالب ، 200 تن آب 3
6602.500.000 ماهيک مرحله ایژاول خوراكی)جهت آب شرب( و  20 تن پودر پركلرين

3390.000.000 ماهدو مرحله ایخريد 6 تن پلی الکتروليت جهت تصفيه خانه فاضالب4

450.000.000يک ماهيک مرحله ایخريد5000 عدد حوضچه پلی اتيلن كنتور 40*560

3240.000.000 ماهيک مرحله ایخريد 400 تن نمک بدون يد با درجه خلوص باالی 99.5 درصد6

 از كليه شركت هاي توليدكننده دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي پس از ثبت نام در پايگاه اين شركت به نشاني www.abfayazd.ir  و واريز 
وجه به مبلغ 500/000 ريال به صورت اينترنتي نســبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند. تصريح مي گردد مستندسازي در پايگاه اطالع رساني 
مناقصات به نشاني iets.mporg.ir  قابل مشاهده مي باشد. متقاضيان مي تواند ضمانت نامه شركت در مناقصه را به يکي از صورت هاي پيش بيني 
شــده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي كه در اســناد مناقصه درج شده است، ارايه نمايند. مهلت ارايه پيشنهادات به دبيرخانه اين شركت 
تا ســاعت 14:00 روز شــنبه مورخ 99/11/18 می باشــد. پس از ارزيابي كيفي پاكت های مناقصه واجدين شرايط در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 

99/11/21 بازگشايی خواهد شد.
شركت آب و فاضالب استان يزد سهامي خاصشماره تلفن تماس 155و3164124-035 مي باشد.

شركت آب و فاضالب استان يزد

نوبت دوم

مجله کیهان ورزشی، امروز )شــنبه 4 بهمن 1399( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه کیهان ورزشی، حاوی 
آخریــن اخبار ورزش ایران و جهان اســت و آخرین اخبار فوتبال ایران و جهــان را می توانید در هفته نامه کیهان 
ورزشی مطالعه کنید. کیهان ورزشی در تازه ترین شماره خود پرونده ای درباره انتخابات فدراسیون فوتبال و المپیک 

2021 توکیو به خوانندگان گرامی تقدیم کرده است. در شماره 3312 کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- سالم سازی فضای فوتبال )چشم انداز(

- سر مردم را با برد و باخت های گذرا گرم می کنند )تکاپو(
- امیدوار به آینده )نگاه چند بعدی(

- اتفاق مهم اسفند )زیر ذره بین(
- المپیک در محاق )پرونده خارجی(

- ... و آخرین اخبار ورزش شهرســتان ها و رشته هایی چون کشتی، بسکتبال، والیبال، دو و میدانی، هندبال، کاراته، 
جودو، بوکس، پینگ پنگ، شنا،  فوتسال، شطرنج، سوارکاری و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

بــه اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مورخ 
1399/06/31 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقای علی 
آقاسردار به شــماره ملی 0054886031 به سمت 
رئيس هيئت مديره و آقای محمدحسين شيرگيری 
بشــماره ملی 0045260524 به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره و آقای محمود شــيرگيری به شماره 
ملی 0045614040 به ســمت عضو هيئت مديره 
و آقای اميرحســين يک كالم الری به شــماره ملی 
0054606901 خــارج از اعضاء هيئــت مديره به 
عنوان مديرعامل انتخاب گرديدند. امضاء كليه اوراق 
و اســناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته و 
برات و كليه عقود اسالمی طبق ماده 44 اساسنامه 
با امضاء متفــق رئيس هيئت مديــره و مديرعامل 
همراه با مهر شركت و اوراق عادی و مراسالت اداری 
بــا امضاء رئيس هيئت مديره يا مدير عامل همراه با 

مهر شركت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29996

 و شناسه ملی 10100754556 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت حساب سود و زیان ســال مالی 1398 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی به 
عنوان بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی 1399 انتخاب 
گردید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشرآگهی شرکت 

انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت پایندان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 20990 و شناسه ملی 10100665370 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1399/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان ســال مالی 98 به 
تصویب رســید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه 
ملی 10861836531 به عنوان بازرس اصلی برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی مرکزی صبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 429793 و شناسه ملی 10320823592 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد شــرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم و آقای فتح اهلل شاه حســینی شــماره 
ملــی4609662078 به عنوان مدیر تصفیــه تعیین گردید . 
آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: استان تهران شهرستان 
ری خیابان شــهید بیات )24 متری( خیابان شــهید کریمی 
شیرازی )استخر( کوچه 7 متری ســوم شرقی ساختمان 13 

کدپستی 1873666345 می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت بسته بندی محبت تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 90450 و شناسه ملی 10101348010 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســاليانه 
مورخ 1399/02/21 تصميمات ذيل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و صورت حســاب ســود و زيان دوره عملکرد سال مالی 
1398 تصويــب گرديد. آقای جهانشــاه ناظميان به كد 
ملــی 0039582434 به ســمت رئيــس هيئت مديره 
و خانــم نينا ناظميــان به كد ملــی 0070760561 به 
ســمت نايب رئيس هيئت مديره و خانــم پريناز پناهی 
به كد ملی 0039166368 به ســمت مديرعامل و عضو 
هيئت مديره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. آقای 
غالمرضا ســليمانزاده فرد به كد ملــی 0320228223 
به ســمت بازرس اصلــی و خانم ورنيــکا ملک داودی به 
كدملی 1815328576 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت يک ســال مالی انتخاب شــدند كليه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبيل چک ســفته بروات و عقوداسالمی و كال 
با امضا رئيس هيئت مديره همراه با مهر شــركت معتبر 
می باشــد.- روزنامه كيهان جهت درج آگهی های شركت 

تعيين گرديد.

آگهی تغییرات شرکت ورنکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 20380 

و شناسه ملی 10100659286

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مــورخ 1398/07/30 تصميمات ذيل اتخاذ 
شــد: آقای داور رياحی به شماره ملی 1380778107 
به ســمت رئيس هيئت مديره آقای عليرضا طهماسبی 
حميــد به شــماره ملــی 0491130287 به ســمت 
مديرعامل و نائــب رئيس هيئت مديره آقای حميدرضا 
علی خانی به شماره ملی 0491085044 به سمت عضو 
هيئت مديره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند كليه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل- چک- 
ســفته- برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری بــا امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا 

همراه با مهر شركت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاوش پسند نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 177920 

و شناسه ملی 10102202337 

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

 ثبــت و امضــا ذيل دفاتر تکميــل گرديده كــه خالصه آن به 
شــرح زير جهت اطالع عموم آگهی می گــردد. موضوع فعاليت: 
انجام كليه امور در زمينه طراحی، محاســبه، مشــاوره، نظارت 
فنی، توليد، توزيع، مونتاژ، بســته بندی، خدمات پس از فروش، 
صــادرات و واردات، خريد و فروش كليــه قطعات و تجهيزات و 
سيســتم های الکترونيکی، مکانيکی، صنعتی، عمومی و پزشکی 
مجاز و مشــتقات وابســته و به طور كلی كليــه كاالهای مجاز 
بازرگانی اخذ و اعطای نمايندگی داخلی و خارجی، شــركت در 
كليــه مناقصات و مزايدات و نمايشــگاه های دولتی و خصوصی 
داخلی و خارجی اخذ وام و تســهيالت و اعتبارات ريالی و ارزی 
از كليه بانک ها و موسســات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی 
داخلــی و خارجی- در صورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجــع ذی ربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مركز اصلی: اســتان تهران- منطقه 15، شهرستان تهران، بخش 
مركزی، شهر تهران، محله عباس آباد- انديشه، خيابان دكتر علی 
شريعتی، بن بست رخسانا، پالک 1، طبقه دوم، واحد 6 كدپستی 
1567615371 ســرمايه شخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ 
100000000 ريال نقدی منقســم به 1000 ســهم 100000 
ريالی تعداد 1000 ســهم آن با نام عــادی مبلغ 35000000 
ريال توســط موسســين طی گواهی بانکی شــماره 3616/49 
مورخ 1399/03/29 نزد بانک صادرات شــعبه شهيد هادی پور 

بــا كد 3616 پرداخت گرديده اســت و الباقی در تعهد صاحبان 
ســهام می باشد اعضا هيئت مديره آقای محمد آقاجانی فشاركی 
به شــماره ملی 0042149312 و به ســمت نايب رئيس هيئت 
مديره به مدت 2 ســال آقای مسيح آقاجانی فشاركی به شماره 
ملی 0068443218 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 
سال خانم بهاره افشار به شماره ملی 0440048931 و به سمت 
مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شركت از قبيل چک، ســفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی با 
امضاء دو نفــر از اعضای هيئت مديره همراه با مهر شــركت، و 
همچنين كليه نامه های عادی و اداری با امضاء يک نفر از اعضای 
هيئت مديره همراه با مهر شــركت معتبر می باشــد. اختيارات 
مديرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مريم نقی زاده به شماره 
ملی 1581262051 به ســمت بازرس اصلی به مدت يک سال 
مالی خانم عطيه اسدی به شماره ملی 4900173126 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت يک ســال مالی روزنامه كثيراالنتشار 
كيهان جهت درج آگهی های شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع 

فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد.

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

تاسیس شرکت سهامی خاص آریا سوران تک در تاریخ 1399/04/30 
به شماره ثبت 561850 به شناسه ملی 14009302892
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و 10[

 ابراز نگرانی شديد اتحاديه اروپا از شيوع ويروس 
انگليسی در اين قاره.

 تظاهرات ميليونی در پاكستان عليه عادی سازی 
روابط اعراب با اسرائيل.

 افزايش تلفات واكسن فايزر در فرانسه.

 مدير يک مركز حقوق بشری خطاب به بن سلمان: 
در دادگاه می بينمت!

 اعتراض 260 ســازمان بين المللی به تروريستی 
اعالم شدن انصاراهلل يمن.

شهادت تمام اعضای یک خانواده
در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به سوریه

 دستور فوری رئيس  سازمان بهزيستی برای كمک 
به افراد بی سرپناه در معرض آسيب و سرمازدگی.

 بی توجهی به رعايت مســائل بهداشتی در بازار 
و خطر رسيدن به موج چهارم كرونا!

 تشــريح وضعيــت ســالمت 21 تزريق كننده 
واكسن ايرانی كرونا.

 وزيــر راه و شهرســازی عنــوان كــرد؛ حضور 
شركت های ايرانی در عراق و سوريه معطل اقدامات 

بانک مركزی است.
 جانبازان شيميايی و باالی 50 درصد، در اولويت 

دريافت واكسن كرونا.

افزایش غیرقانونی قیمت نان
 با استفاده از بند هرج و مرج ساز

 ]صفحه 2[

مقاله مشترک كاترين اشتون و چاک هيگل:

ایرانیکهترامپراشکستداد
تسلیمبایدننمیشود

با حضور تصويری رئيس جمهور صورت گرفت

افتتاح پاالیشگاه بیدبلند، اَبَرپروژه گاز خاورمیانه

 روحانی: با افتتاح اين طرح عظيم، امروز 60 درصد از گاز های فلر ديگر سوزانده نمی شود.
 وزيــر نفــت در بهبهان: بيدبلند يک ابرپروژه و مبدا صنعت گاز ايران اســت، بــا راه اندازی اين پروژه 
 ظرفيــت 25 ميليــون متــر مکعــب در روز و بهره برداری از خط لوله سراســری اول در ســال 1350 

شکل گرفت. 

 اشــتون طی يادداشتی مشترک با چاک هيگل، وزير دفاع اســبق آمريکا تاكيد كرد كه بازگشت آمريکا
 به برجام مســتلزم رفع تمامی تحريم های جديداً وضع شده يا تحريم های احياشده به بهانه برنامه هسته ای 

و از ميان برداشتن محدوديت های پيچيده روان شناختی و حقوقی برای بانک ها و شركت ها خواهد بود.
 »ميخائيل اوليانوف« نماينده روسيه در سازمان های بين المللی مستقر در وين فرصت بازگشت آمريکا به 
برجام را تا ماه فوريه اعالم كرد چرا كه طبق قانونی كه اخيرا در مجلس ايران تصويب شده، اگر تا 21 فوريه 
پيشرفتی حاصل نشود، تهران اجرای پروتکل الحاقی و توافق پادمانی را كه با آژانس بين المللی انرژی اتمی 

امضا كرده، لغو می كند.

 ]صفحه 3[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

حقوق های
60 میلیون تومانی

در شرکت های دولتی زیان ده!

كيهان بررسی می كند

انفجارهایانتحاریدربغداد
فرجامتضعیفحشدالشعبی

]صفحه آخر[

]صفحه آخر[

 

تحلیف بایدن 
نمادی از فروپاشی آمریکا 

یادداشت میهمان

] صفحه۲ [

 آمريکا پس از زمينه  ســازی چند ماهه، حمالت تروريستی 
خيابانی در عراق را بــا انفجارهای خونين در بغداد و قتل 32 

غيرنظامی، آغاز كرده است. 
 مقاومت عراق، حــزب اهلل لبنان و انصاراهلل يمن، انفجارهای 

بغداد را كار آمريکا و عربستان دانستند.
 در صورت بی توجهی مسئوالن عراقی به هشدارهای مقاومت 
و كارشناسان در مورد توطئه جديد آمريکا، حمالت خونين در 

عراق احتماالً ادامه می يابد. 

 كارشناسان اخيرا با اشــاره به انتقال تکفيری های داعش 
از زندان های استان »حسکه« ســوريه به اردوگاه آمريکايی 
»التنف«، هشدار داده بودند كه اتفاقات خطرناكی در راه است.

 توطئه جديد آمريکا در عــراق ، از ماه ها پيش و با حمالت 
رسانه ای هدفمند عليه حشد الشعبی، كليد خورده بود.

 برخی از روی خوشــبينی و يا غرض ورزی، ادعا می كردند 
كه روند انتقال قدرت در آمريکا، همه چيز را به نفع ملت های 

منطقه غرب آسيا عوض می كند. 

 ارتش اشغالگر آمريکا بی توجه به انتقال قدرت در اين كشور، 
توطئه های خودش را در عراق ادامه داد و اين نشان می دهد كه 
رئيس جمهور جديد آمريکا سياست های ظالمانه را پی می گيرد. 
 همان طور كه دونالد ترامپ، هيالری كلينتون و شخص جو بايدن 

گفته اند، داعش مولود دموكرات های حاكم بر آمريکا بوده است.
 حاال همين داعش با دستور جديد، در بغداد دست به حمله 
تروريســتی  زده و اين دقيقا همان چيزی اســت كه بايدن از 

داعش انتظار دارد.

قاليباف:

چراازعزممجلسبرای
اصالحبودجهبهنفعمردم

عصبانیشدهاید؟
۱۱

يک پايگاه خبری-تحليلی 
آمريکايی: 

شکستسیاستفشار
حداکثریعلیهایرانرا

نمیتوانکتمانکرد

۱۱

در پی اظهارات ناشايست 
يک كارشناس عليه رئيس جمهور

برخورددوگانه
دولتوحامیانش

درمواجههباتوهین

۱۱

پوسترسایترهبرانقالب
دربارهانتقام

ازقاتالنسردارسلیمانی
بازتابجهانییافت

۳

نگاهی به ديروزنامه های زنجيره ای

تحریفموافقترهبرانقالب
FATFبابررسیمجدد

درروزنامهمدعیاصالحات
۱۱

 24 ساعت قبل از آغاز به كار رسمی دولت بايدن، 
آنتونــی بلينکن، نامزد معرفی شــده برای تصدی 
پســت وزارت خارجه در جلســه بررسی صالحيت 
خود در برابر كميته روابط خارجی سنا سياست های 
دولت بايدن در قبال برجام را تشريح و بار ديگر به 
صورت رســمی و واضح زياده خواهی آمريکا و ادامه 

سياست های ترامپ در مورد ايران را اعالم كرد.
 اعــالم رويکــرد دولت بايدن در قبــال برجام با 
واكنش های متفاوتی مواجه شد كه شايد مهم ترين 
آن اظهــارات مســئول اســبق سياســت خارجی 
اتحاديه اروپا بود. اشــتون خطــاب به بايدن تاكيد 
كرد كه »ايران بعد از چشــيدن طعم پيروزی بابت 
مقاومت در برابر اقدامات ترامپ اكنون تسليم فشار 

حداكثری بيشتر نخواهد شد«.

ساعاتی پس از مراسم تحليف اتفاق افتاد

تظاهراتدرایالتهایمختلفآمریکا
باشعار»بایدنرانمیخواهیم«


