FARS
چهارشنبه ۱۴بهمن 139۴

 ۲۳ربیعالثانی 143۷

تجلیل از
صفشکنان تحریم
و سازندگان
فاز  15و 16
پارس جنوبی

تعیین سرنوشت مردم آمریکا
با شیر یا خط!

تروریستی «احساء» را تشییع کردند.

خدمت گروههای تروریستی بوده است.

* بحــران نا امنــی در ترکیــه  1300هتل را به

* یونیســف :آل ســعود  ۱۰۰۰کــودک یمنی را

ورشکستگی کشاند.

قتلعام کرده است.

* هاآرتص :السیسی قهرمان اسرائیل است!

صفحه۴

تاملی در گزارش رئیسجمهور از سفر پاریس

روحانی :رئیسجمهور فرانسه گفت هدف او ایجاد اشتغال برای جوانان ایران است!
بزرگداشت شهدای ورزشکار کشور اعتالی فکر انقالبی است

صفحه۳

* دکتر روحانی در مصاحبه زنده تلویزیونی :رئیسجمهور فرانسه
در نشست خبری به صراحت اعالم کرد که یکی از اهداف ما در
ایجاد رابطه با ایران اشتغال جوانان ایرانی است!
* الف اوالند درباره ایجاد اشــتغال برای جوانان ایران در حالی
است که نرخ بیکاری در فرانسه به باالترین حد خود طی  ۱۸سال
اخیر رسیده است.
* نرخ بیکاری در فرانسه برای اولینبار طی هشت سال اخیر از
میانگین نرخ بیکاری در منطقه پولی یورو فراتر است.
* وضعیت نابســامان اقتصادی فرانسه باعث شده این کشور بطور
مداوم شاهد اعتراضات خشــن و آشوبهای خیابانی باشد .نمونه
اخیر آن که از قضا همزمان بــا حضور آقای روحانی در پاریس رخ
داد ،اعتصاب و اعتراض تاکسیداران بود که به خشونت کشیده شد.
* دکتر روحانی 60 :درصد مشــکالت کشــور مربوط به تحریم
نیست و بیشتر به مسائل داخلی خود ما مربوط میشود.
* بعد از برجام یک خطر وجود دارد که به شیوه قبل باز گردیم.
شیوه قبل یعنی فروش نفت و خرید کاالهای مصرفی.
* با کاهش قیمت نفت توانستیم کمکم از اعتیاد وابستگی به نفت
فاصله بگیریم ،در بودجه سال  95تکیه ما به نفت تنها 25درصد
صفحه۱۰
است.

خبر ویژه

صفحه2

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

(نوب

ت

د
وم)

«آگهی تجدید ارزیابی کیفی»
سازمان بنادر و دریانوردی  /اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

کد پســتی  7513749797تلفــن  2522051-7فاکس
 2530072پســت الکترونیــک  info@bpmo.irآدرس
سایت www.bpmo.ir
 مدت پروژه 6 :ماه شمسیشرایط الزم:
 -1مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت در زمینه ساخت
شناورهای فلزی
 -2داشــتن تجربه حداقل ساخت یک فروند شناور فلزی با
تناژ باالی  50تن
 -3ارائه مدارک مربوط به شناسه ملی شرکت الزامی است.
توجه:
سایر موارد بر اساس شــرایط و معیارهای مذکور در اسناد
استعالم ارزیابی کیفی میباشد.
ی به عهده برنده مناقصه میباشد.
هزینه درج آگه 
هر کدام از مناقصهگران در صورت برنده شدن جهت انعقاد
قرارداد ملزم به ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران
از وزارت تعاون کار و امور اجتماعی میباشد.

(س)

* ارتش ســوریه به کمک نیروهای حزباهلل و در ادامه پیشرویهای خود به نزدیکی شهرهای شیعهنشین نبل و
الزهرا(س) رسیدهاند.
* این  ۲شهر در ۴سال گذشته در محاصره تروریستهای تکفیری قرار داشته است.
* تروریستها برای سد کردن پیشروی ارتش سوریه از زنان و کودکان انتحاری استفاده میکنند اما موفق به مهار
پیشروی مقاومت نشدهاند.
* اهمیت این پیروزی آنقدر باالست که رسانههای غربی حامی تروریستها نیز نتوانستند آن را سانسور کنند.
صفحه آخر
* این  ۲شهر در شمال حلب قرار دارد و از اهمیت فوقالعاده باالیی برخوردار است.

اظهارات جنجالی هاشمی
صدای اصالحطلبان را هم درآورد

* محمدعلی ابطحی رئیس دفتر
و معاون رئیــس دولت اصالحات:
رفتــار هاشــمی در چارچــوب
پوپولیستی جواب میدهد که آرای
شخصیتهایی مثل حسنآقا را به
سبد رای آقای هاشمی سوق دهد.
* دبیر کل حزب مردمساالری :ما
معتقد نیستیم که مباحث قانونی
و نظارتی که باید در کشور انجام
شود ،به دلیل آنکه مردم بدهکار
هستند ،نادیده گرفته شود.

يادداشت میهمان

ایران سومین کشور بزرگ
تربیت کننده مهندس در دنیا

شماره ۲۱۲۷۲

تکشماره  5000ریال

یک قدم تا شکست محاصره  4ساله 2شهر شیع هنشین نبل و الزهرا

اوالند اگر عرضه داشت
برای جوانان فرانسه شغل ایجاد میکرد!
پیام رهبر انقالب به کنگره شهدای ورزش کشور:

صفحه آخر

سال هفتادو چهارم

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

 ۳فوریه 201۶

موضوع مناقصه :ساخت یک فروند قایق نورانی
محــل ،مهلت و نحوه دریافت اســناد :از تاریخ درج آگهی
(سهشــنبه مورخ  )94/11/13تا پایان وقت اداری روز سهشنبه
مــورخ  94/11/20با مراجعه امــور قراردادهــای مناقصهگزار،
به آدرس بوشــهر -انتهــای بزرگراه طالقانــی -اداره کل بنادر و
دریانوردی اســتان بوشهر -کد پســتی  -7513749797تلفن
 2522051-7و ارائه معرفینامه و اصل فیش واریز وجه به حساب
شــماره  2176451050000ســیبا نزد بانک ملی شعبه بندر و
دریانــوردی کد بانک  7720به مبلغ  300/000ریال امکانپذیر
اســت .وجه مذکور به هیچوجه قابل استرداد نخواهد بود .ضمنا
دریافت اسناد از سایت ( )iets.mporg.irنیز امکانپذیر است.
 محل و مهلت تسلیم پاکت ارزیابی کیفی :مناقصهگرانباید پاکت ســوابق و مستندات خود را تا ساعت  14:00روز
چهارشــنبه مورخه  94/12/5به دبیرخانه مرکزی دستگاه
مناقصهگزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند.
 آدرس دستگاه مناقصهگزار :بوشهر -بزرگراه طالقانی-بلوار بنــدر -اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر

* دهها هزار نفر از شیعیان عربستان شهدای انفجار

* وزارت کشور آلسعود :سیستم مالی عربستان در

نگاهی به مدیریت
گردش پول در بانکها

صفحه2

* عباس عبدی :دفاع از صالحیت سیدحسن خمینی هیچ ربطی به انتساب
به ریشــه خانوادگی ایشــان و یا بدهی به امام و خانواده امام ندارد ،و این
استدالل نهتنها ضعیف و بیربط؛ بلکه نادرست نیز است.
* به نظرم هاشــمی عدم تایید و حضور حســنآقا در انتخابات را ترجیح
میدهند ،و یا میخواهند اگر احتماال ایشــان تایید شدند آن را به حساب
صفحه۲
حرفهای خود بگذارند.
به علت ضعف نظارتی و خأل قانونی صورت میگیرد

انحراف در تخصیص  102هزار میلیارد تومان
منابع قرضالحسنه

* آمار شهریور  94بانک مرکزی نشان میدهد که بانکها  102هزار میلیارد
تومان سپرده قرضالحسنه از مردم دریافت کردهاند.
* عملکرد ضعیف بانکها در اعطای وام قرضالحســنه به نیازهای ضروری
مــردم و صف  430هزار نفری جوانان برای دریافت وام ازدواج که مبلغ آن
تنها  3میلیون تومان است ،نشان از شرایط نابسامان قرضالحسنه در نظام
صفحه۱۰
بانکی کشور دارد.

وزارت نیرو
اصالحیه فراخوان مناقصه عمومی
شماره 5
شرکت آب و فاضالب مراغه سهامیخاص
شمارهثبت2443
شرکت آب و فاضالب مراغه

بدینوسیله اعالم میدارد در فراخوان نوبت اول و دوم
اجرای عملیات بهرهبرداری و نگهداری از تصفیهخانه
آب و مخازن مراغه مورخه  4و  12بهمن ماه ،عالوه
بر شرکتهای رتبه  5آب شرکتهای دارای رتبه 5
تأسیسات و تجهیزات نیز میتوانند در مناقصه فوق
شرکت نمایند.

شرکت آب و فاضالب مراغه

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

بارکد 9197712

آگهی تغییرات شرکت راشبر سهامی خاص
به شماره ثبت  41466و شناسه ملی 10100868415

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ
 1394/4/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال مالی  1393مورد تصویبقرار گرفت.
 موسســه حسابرســی حامیان کاردیده پارس به شناســه ملی 10103179786به ســمت بازرس اصلی و آقای حجت عدلپرور
به کد ملــی  0603309437بعنوان بازرس علیالبدل برای مدت
یکسال انتخاب شدند.
 اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند.آقــای عباس امینی به کد ملی  0051388081مدیرعامل و عضو
هیئت مدیره
آقای رحیم امینی به کد ملی  1189164116رئیس هیئت مدیره
آقای بابک امینی به کد ملی  0057047790نایب رئیس هیئت مدیره
خانم ملک مشاعی به کد ملی  0040468305عضو علیالبدل
 روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شــرکتانتخاب گردید.

 دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور بانکی از قبیلچک ،ســفته ،برات و قراردادها و عقود اسالمی و نامههای اداری و
مراسالت با امضاء آقای رحیم امینی (رئیس هیئت مدیره) و آقای

عباس امینی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و آقای بابک امینی
(نایب رئیس هیئت مدیره) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت

معتبر میباشد.

بارکد 8790809

آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن و کانیهای فلزی و ساختمانی امداد
سهامیخاص به شمارهثبت 477890و شناسهملی14005180436

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1394/7/22
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1نام شــرکت به توســعه و تجهیز معادن امداد تغییــر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه (تغییر نام) انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب و تعیین ســمت هیئت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق

بارکد 8735792

مدیره ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،تصویب ترازنامه و صورتهای

مالی ،تعیین و تفویــض اختیارات نماینده قانونی ،انتخاب بازرس،

الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهیهای
سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
م الف164018

بارکد 8735479

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نورپارسیان سهامی خاص به شماره ثبت  477024و شناسه ملی 14005140383

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  1394/6/4تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند .شرکت پرورشدادهها به شناسه ملی  10101147298و شرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شناسه ملی 10102191894
شــرکت پرسوالکترونیک رادمهر به شناســه ملی  10102025262و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به شناسه ملی  10530004647با ثبت این
مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت
قابل دسترس میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
م الف162374

م الف162369

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نورپارسیان سهامی خاص
به شماره ثبت  477024و شناسه ملی 14005140383

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مــورخ 1394/6/4
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعــداد اعضاء هیئت مدیره به حداقل  3نفر و حداکثر  5نفر تغییر یافت
و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمــات اصالح مواد اساســنامه در تصمیمات
پیشبینی نشــده ســامانه انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
م الف162375

بارکد 8567597

آگهی تغییرات شرکت پسار نوینگستر سهامیخاص
به شمارهثبت 368146و شناسهملی10320176726

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/7/14

و یــا آقای محمد خسروشــاهی (به تنهایی) همراه مهر شــرکت

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

معتبر خواهد بود و ســایر نامههای اداری بــا امضای آقای محمد

اعضای هیئتمدیره برای مدت  2سال به قرار ذیل انتخاب شدند:

خسروشاهی همراه مهر شرکت معتبر میباشد.

آقــای جــواد خسروشــاهی ( )1373617373به ســمت رئیس

آقای صمد شهام ( )1378779381به عنوان بازرس اصلی و آقای

هیئتمدیره

جلیل حقی ( )1379999197به عنــوان بازرس علیالبدل برای

آقای محمد خسروشاهی ( )1378802470به سمت نایب رئیس

مدت یک سال انتخاب شــدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای

هیئتمدیره و مدیرعامل

درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.

آقای مهــدی خسروشــاهی ( )0453299180به ســمت عضو

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب مدیران ،انتخاب بازرس،

هیئتمدیره

انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در

آقای حســین خسروشــاهی ( )0453309666به ســمت عضو

ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه

هیئتمدیره ،خانم فاطمه خسروشاهی ( )0014171880به سمت

آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

عضو هیئتمدیره.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای آقای جواد خسروشاهی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

هماکنون میتوانید

عضو کانال « کیهان» در تلگرام شوید
https://telegram.me/kayhan_news
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