
ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری یزد در نظر دارد باستناد 
نامه شــماره 991701512 مورخ 99/04/04 نســبت بــه اجرای عملیات 
لوله گذاری جهــت انتقال آب چاه به کارخانه کمپوســت به طول تقریبی 
11 کیلومتر از طریق بخش خصوصی اقدام نماید، لذا اشــخاص حقوقی 
واجد شــرایط می توانند ضمن هماهنگی جهت بازدید از محل انجام پروژه، 
از تاریخ درج آگهی حداکثر تا 10 روز کاری جهت اخذ اســناد شرکت در 
 مناقصه به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند یا سایت شهرداری به آدرس

www.yazd.ir مراجعــه و تا پایان وقت اداری روز پنجشــنبه مورخ 
99/04/26 پیشــنهادات خود را طی ســه پاکت سربســته شامل: پاکت 
 الف: ســپرده تضمینی- پاکت ب: اسناد مناقصه و سوابق و رزومه کاری 
و پاکت ج: جدول پیشــنهاد قیمت، به دبیرخانه محرمانه اداره حراســت 
شهرداری واقع در میدان آزادی- ســاختمان اصلی شهرداری- طبقه دوم 

تسلیم نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

* شــرکت کنندگان می بایست دارای صالحیت الزم و رتبه کاری مرتبط با 
موضوع مناقصه باشند.

* پیشنهاددهندگان می بایست مبلغ 300/000/000 ریال به عنوان سپرده 
شــرکت در مناقصه نقدا به حساب جاری 2023052337 نزد بانک تجارت 
در وجه شــهرداری یزد پرداخت یــا به صورت ضمانتنامــه بانکی)ذینفع 

شهرداری یزد( در پاکت الف ارائه نمایند.
* سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی می ماند، 
چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابر ماده 20 آیین نامه 

مالی شهرداریها سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
* به پیشــنهادات مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده یا کمتر از 
میزان مقرر، چک شــخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که پس از 

مهلت مقرر در آگهی ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

* کلیــه هزینه ها اعم از چاپ آگهی، مالیــات، عوارض و کلیه هزینه های 
مترتب به عهده برنده مناقصه می باشد.

* برنده مناقصه مکلف اســت ترتیبی اتخــاذ نماید تا ظرف مدت 7 روز از 
زمان ابالغ قرارداد نســبت به شروع عملیات اجرایی موضوع مناقصه اقدام 
نماید. بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر در صورت عدم هرگونه اقدامی 

سپرده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
* پیشــنهادات واصله راس ســاعت 10 روز شــنبه مــورخ 99/04/28 با 
حضور اعضای کمیســیون مناقصات در دفتر کار رئیس ســازمان مفتوح و 

تصمیم گیری خواهد شد.
* سایر شرایط در اسناد مناقصه و قرارداد ذکر خواهد شد.

متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفنهای 
36246346-36232334-035 ســازمان مدیریــت پســماند 

شهرداری یزد تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه
سازمان مدیریت  عمومی

پسماند شهرداری یزد

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضای هیئت 
مدیره شــرکت مرکب از پنج نفر می باشــد و ماده مربوطه در 
اساســنامه اصالح گردید ارزش اسمی ســهام شرکت از مبلغ 
1000000 ریالــی به مبلغ 1000 ریال تغییــر کرد و در نتیجه 
ســرمایه شــرکت مبلــغ 354000000000 ریال منقســم به 
354000000 ســهم با نام 1000 ریالی می باشد و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فن آوری کک سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 172714 و شناسه ملی 10102151410 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/12/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بطحایی به کد ملی 
0051617641 و آقای جعفر اسدزاده بیگدیلو 
 بــه 5048858964 و آقــای کیومرث بهجو به
کد ملی 0047451815 و آقای محمد وحیدی 
بــه کــد ملــی 2594389226 و خانم کبری 
اســفندی به کد ملی 1581975112 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شــدند موسسه حسابرســی فریوران راهبرد به 
شناسه ملی 10861873119 به عنوان بازرس 
اصلی و موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت 
صدر به شماره شناســه ملی 10100360469 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت 
فن آوری کک سبز سهامی خاص 

به شماره ثبت 172714 
و شناسه ملی 10102151410

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیئت امنا مورخ 
1398/08/11 و مجوز شــماره 2257 مورخ 1398/11/02 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
 و صورت های مالی منتهی به سال مالی 1397 به تصویب رسید. 
آقــای محمد قاســمپور به شــماره ملــی 0439669057 
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و  آقــای ناصــر عابدینــی به 
بــازرس  عنــوان  بــه   0439556716 ملــی  شــماره 
 علی البــدل برای مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند.
آقایان منصور قاســمی به شــماره ملــی 0439647029 و 
حســین حاجی اســدالهی به شــماره ملی 0439543886 
و قاســم کوچکی به شــماره ملی 0439559324 و کاظم 
دیهیم به شــماره ملــی 0439659566 و مصطفی نصیری 
به شــماره ملــی 0439553407 و علی مالئی به شــماره 
ملی 0439809843 و حســن محمدزالی به شــماره ملی 

0439553245 بــه عنــوان اعضای هیئت مدیــره و آقایان 
داود صفری به شــماره ملی 0439564506 و سید غالمرضا 
نوربخش به شماره ملی 0439686377 و علی اصغر موحد به 
شماره ملی 0439444111 و مرتضی نصیری به شماره ملی 
0439675448 و علی نجاری به شماره ملی 5059603083 
به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخــاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 

آگهی های موسسه تعیین گردید. 

حجت اله قلی تبار- سرپرست ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند 

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه قائم شهرستان دماوند 
به شماره ثبت 36 و شناسه ملی 10100008489

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مورخ 1398/08/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمد حسین ذوالفقاری طهرانی با شماره ملی 
0043216031 - آقای احمد بیدآبادی با شــماره ملی 
0041638158-آقای عبدالحســین بیدآبادی با شماره 
ملی 0043821121 و شــرکت بازرگانی شایق با شناسه 
ملی 10101043570 به نمایندگی آقای سید محمدعلی 
شریفی الحسینی با شماره ملی 0055839983 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند 
و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1397 
به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
مســتقل اندیشان پارس)حسابدار رسمی( به شناسه ملی 
10320852352 به عنوان بــازرس اصلی و آقای احمد 
حاج نوروزی به شــماره ملــی 0073214116 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب شدند.-
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/25 و 
مجوز شــماره11/57885 مورخــه 1397/10/10 اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل 
شرکت به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
سه راه تهرانپارس، بزرگراه بسیج مستضعفین، خیابان دماوند، پالک 19، 
ساختمان ترمینال شــرق، طبقه همکف به کدپستی 17459-95356 

انتقال یافت و ماده مذکور در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت شایستگان سفر ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت362229 

و شناسه ملی 10860445076 

شــرکت مخابرات ایران- منطقه فارس در نظر دارد، 
نسبت به خرید یک دســتگاه دیزل ژنراتور پرتابل محوردار به 
قدرت نامی 630 کیلو ولت آمپر بر اساس مشخصات موجود در 
اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام 
نماید. لذا از کلیه اشــخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت 

در مناقصه دعوت به عمل می آید.
 متقاضیــان جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه آدرس های 
 WWW.TCI.IR و  FARS.TCI.IR مراجعه نمایند.

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهی مناقصه شماره 99/18
) دو مرحله ای( شرکت مخابرات ایران

سهامی عام
 منطقه فارس

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان

به هنگام رانندگی؛ فراخوان مناقصات عمومی یک  مرحله ای
از خوردن و آشامیدن،

پرهیز کنیم...
نام مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان

نشانی: زنجان، بلوار شیخ  اشراق، خیابان راهدار

مبلغ تضمین شرکت مبنای برآوردمبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصات
در مناقصه )ریال(

مناقصه اول: خرید نمک مورد نیاز 
راهداری زمستانی سال 1399

1/071/000/000به صورت مقطوع21/420/000/000

مناقصه دوم )تجدید مناقصه(: 
لکه گیری و روکش آسفالت محور زنجان- 

دندی )حد فاصل کیلومتر 49 تا 60( و 
راه های منشعب و راه روستایی مرصع

41/572/985/627
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری 

سال 1399 )با تعدیل(

2/078/649/282

مناقصه سوم )تجدید مناقصه(: 
تهیه و نصب پایه گاردریل و متعلقات و 
تعمیرات گاردریل در سطح استان زنجان

26/538/159/0901/326/907/955

مناقصه چهارم: 
عملیات بهسازی و شن ریزی راه روستایی 
تازه کند )بخش چورزق؛ شهرستان طارم(

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه 4/856/502/945
242/825/148و زیرسازی راه آهن سال 1399 )با تعدیل(

صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.irنحوه دریافت

از روز یکشنبه مورخ 1399/04/15 لغایت روز شنبه مورخ 1399/04/21زمان دریافت

صالحیت مورد نیاز جهت شرکت 
پروانه بهره برداری دارای اعتبار از وزارت صنعت، معدن و تجارتدر مناقصه اول

صالحیت مورد نیاز جهت شرکت 
در مناقصه دوم تا چهارم

گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاری و دارای اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و همچنین گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تا ساعت 12:00 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1399/05/01 )به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان(مهلت و محل تحویل

 ساعت 9:00 صبح روز پنج شنبه مورخ 1399/05/02 در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجانزمان و محل گشایش پاکات پیشنهاد قیمت

شناسه آگهی:902279                      اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسن احمدی به شماره ملی 1285354001 به 
ســمت بازرس اصلی و علی باباخان به شماره ملی 0044513526 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - محمد معصومی به 
شماره ملی 0062491288 و عبدالحسین معصومی اصفهانی به شماره ملی 
1282184563 و علی معصومی به شــماره ملی 0062582879 به ســمت 

اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

آگهی تغییرات شرکت بسیم افرا سهامی خاص
به شماره ثبت 2015 و شناسه ملی 10102268777

سال هفتادو نهم   شماره 22504   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  یک شنبه 15 تیر 1399   13 ذی القعده 1441    5 جوالی 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۱۰[

 راهپیمایی شــیعیان نیجریه در ابوجا با شــعار 
»شیخ زکزاکی را آزاد کنید«.

 روزنامه آفریقای جنوبی فاش کرد: نقش پررنگ 
انگلیس در تجاوزات آل سعود به یمن.

 شرط کره شمالی برای از سرگیری مذاکره با آمریکا.

 ترکیه به دنبال درج نام بن ســلمان در لیســت 
قاتالن خاشقجی.

 چرخش امــارات به ســمت اســرائیل فراتر از 
عادی سازی و در حد ائتالف است.

عراق، اهانت آل سعود به مرجعیت را 
یکپارچه محکوم کرد

 معاون کل وزارت بهداشت: ارائه خدمات به افراد 
فاقد ماسک از امروز ممنوع است.

 طبق جدیدتریــن گزارش رســمی؛ 71 درصد 
سدهای کشور پر آب است.

 وزارت صنعت: مشکلی در تامین ماسک وجود ندارد.

 تــا اطالع ثانوی مدت آموزش ســربازی یک ماه 
است.

 چــراغ ســبز وزارت صمت بــه گرانــی دوباره 
قیمت خودرو.

اعترافات سیف درباره بی خاصیتی برجام
و آمارهای عجیب دولت

 ]صفحه 8[

پای درد دل جانباز 7۰درصد، محمود رجایی 

هنوزهممیجنگیم

در واکنش به سفر ترامپ به داکوتای جنوبی 

سرخپوستانآمریکایی:سرزمینمانرا
پسمیگیریم!

 رئیس جمهور: اگر کسی می خواهد وارد یک اداره یا جایی که شلوغ است بشود، باید از ماسک استفاده کند و 
اگر استفاده نکرد به او خدمات ندهند. این باید ابالغ شود که خدمات منوط به مراعات پروتکل های بهداشتی است.

 اگر کارمندی وارد اداره ای می شود که شلوغ است ولی بدون ماسک می آید،  باید برای او غیبت بزنند و 
بعد هم او را برگردانند. نسبت به ادارات دولتی و جاهایی که متعلق به دولت و شبه دولتی مثل بانک ها و 

شهرداری هاست باید الزام کنیم و قدم به قدم جلو بیاییم.
 نباید بگذاریم در مترو که شلوغ است، کسی بدون ماسک وارد شود و خدمات مترو و اتوبوس منوط به 
این باشد که فرد ماسک بزند. هم ضابطین قوه قضائیه و هم خود قوه قضائیه و در جاهایی که الزم است 

دادستان های محترم یاری کنند تا بتوانیم این مقطع را با کمک هم سپری کنیم.

 هــر چه بــه دوران دفاع مقدس نگاه می کنی، زیبائی اســت. هرچه نگاه می کنی ایثار و عشــق و عالقه 
و از خودگذشتگی است.

 قشر جانباز هنوز این جنگ را در وجودش احساس می کند، برای جانبازان هر ثانیه، جنگیدن با هوای نفس 
شده؛ دغدغه ای که آنها را رها نمی کند.

 ما می توانیم قرن ها از گنج دفاع مقدس بهره برداری کنیم.

 ]صفحه ۳[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

این سوءتدبیرها
چه ربطی به کرونا 

یا تحریم دارد؟!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بازاررادولتادارهمیکند
یابرجاموفضایمجازی؟!

]صفحه ۲[

]صفحه آخر[

 یک سؤال؛آیا فقط عوامل ناشناخته و دالر 
باعث گرانی اقالم هستند؟! پاسخ منفی است. 
برای نمونه در هفته گذشــته قیمت لبنیات 
حدود ۳۰ درصد افزایش یافت. در یک نمونه 
دیگــر، در روزهای گذشــته، مدیرکل دفتر 
صنایــع حمل ونقل وزارت صمت خواســتار 

افزایش دوباره قیمت خودرو شد. 
 در هفته ها و ماه های اخیر رسانه ها و فعالین 
اصالح طلــب همصدا با برخــی دولتمردان، 
 زمزمه »مذاکره با آمریکا« را مطرح کرده اند.
آن هم در شــرایطی که چک برگشتی برجام 
روی دست دولتمردان است. با این حال دولت 
تخم مرغ های  تمامی  همچنان  که  دارد  اصرار 

خود را در سبد برجام بچیند.
 در سال 97 همزمان با افزایش قیمت دالر 
تا آستانه ۲۰ هزارتومان، »سیف« رئیس وقت 
بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای 
اســالمی با ارائه توضیحاتی درباره بازار ارز 
گفت:»درخصوص نرخ ارز عوامل غیراقتصادی 
و عدم اطمینان نسبت به آینده موثر است...
التهابات بازار ارز محصول فضاهای تلگرامی و 

مجازی است.«
 افزایــش افسارگســیخته قیمــت دالر، 
 ناشــی از رویکــرد خســارت بار دولت در 
»چیدن همه تخم مرغ ها در ســبد برجام« و 
»جوالن تروریســت های اقتصادی در فضای 
مجازی  فضای  رهاشدگی  دلیل  به  مجازی«- 

توسط دولت- است.

 

داستان ونزوئال
و ُسنبه ُپر زور ما

یادداشت روز

] صفحه۲ [

نتیجه نظرسنجی صورت گرفته 
از شهروندان عراقی:

ایرانکماکان
درصدراولویتهای
سیاستخارجیعراق

۱۱

گزارش کیهان از چالش جدید کرونایی

منشأویروسکروناکجاست
چینیااسپانیا؟

۱۲

فارنپالیسی:
ایراندربرابر

فشارهایآمریکا
ایمنشدهاست

۲

آقایبورل!اگراروپا
بهحفظبرجاممصممبود

بهیکیازتعهداتش
عملمیکرد

۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

عذربدترازگناِه
تاجگردون

دردفاعازخود
۱۱

رئیس جمهور خبر داد

از امروز استفاده از ماسک 
در مکان های سرپوشیده جمعی الزامی است

 این روزها التهابات بازار ارز و ســکه در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته است. نکته قابل تأمل اینجاست که افزایش قیمت دالر حتی در روزهای 
تعطیل هم ادامه دارد. در روز جمعه گذشــته، قیمت دالر حدود ۲ هزارتومان افزایش یافت! این روند غیرمعمول بدان معنی است که این نوسانات 

عامل اقتصادی ندارد. 


