
عنوان مناقصه: اجرای دیوارکشی و محوطه سازی ایستگاه گاز شهرک صنعتی لیا
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، بلوار آیت ا... 
شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره 166، تلفن تماس: 33354590-028 سایت اینترنتی: 
www.qazviniec.ir  2- نوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای  3- کمیت خدمات: عملیات 
ســاخت ابنیه محوطه و حصارکشــی  4- کیفیت خدمات: منطبق بر نشــریه 55 و تحت نظارت 
دســتگاه نظارت کارفرما 5- نوع تضمین شــرکت در مناقصه: طبق بند الف مــاده 6 آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی و به شرح ذیل: الف: ضمانت نامه بانکی و ضمانت نامه های صادر شده از سوی 
موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اســالمی هستند 
بامدت اعتبار سه ماهه  ب: پرداخت نقدی به حساب سپرده کارفرما به شماره 69467036/17 بانک 
ملت شــعبه آزادی شهرستان قزوین ج: ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز برای 
فعالیت و صدور ضمانتنامه توســط بیمه مرکزی ایران د: اوراق مشــارکت بی نام تضمین شده بانکها 
و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررســید ه: وثیقه ملکی معادل 85٪ ارزش کارشناســی رســمی 
آن و: ضمانتنامــه صادره توســط صندوقهای ضمانت دولتی که بموجب قانون تاســیس شــده اند و 
طبق اساســنامه فعالیت می نمایند. 6- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 213/000/000 ریال 
)دویســت و ســیزده میلیون ریال( و دارا بودن اعتبار ســه ماهه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات

  7- محل خرید اســناد و تسلیم پیشنهادات: دبیرخانه شــرکت، واریز مبلغ 300/000 ریال به 
شــماره حساب 69467033/86 حســاب جام بانک ملت )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر 
اســت( 8- مهلت خرید اسناد: از روز یکشنبه مورخ 95/10/19 تا ســاعت  16 روز دوشنبه مورخ 
95/10/27   9- جلســه توضیح و تشریح اسناد: در ســاعت 15 روز سه شنبه مورخ 95/10/28 
در دفتــر معاونت فنی 10- مهلت تســلیم پیشنهادات: تا ساعت 15 روز شــنبه مورخ 95/11/9

 11- تاریــخ و محل گشــایش پاکات: دفتر معاونت فنی در ســاعت 15:30 روز یکشــنبه مورخ 
95/11/10 12- مبلغ برآورد: 4/243/915/790 ریال اســت که بر اساس فهرست بهای ابنیه 1395 
محاســبه گردیده است. 13: مدت قرارداد: 4 ماه 14- محل اجرای پروژه: شهرک صنعتی لیا واقع 
در کیلومتر 14 جاده قزوین - بوئین زهرا 15- شــرایط شــرکت کنندگان: پیمانکار دارای رتبه 5 
ابنیه از ســوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بوده و می بایســتی ارائه قرارداد و صورتجلســه 
تحویل حداقل یک پروژه احداث ابنیه و محوطه ســازی قابل قیاس و رضایتنامه آن که پیمانکار راســا 
با دســتگاه های اجرایی )طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشــوری( طی 5 ســال گذشته 
منعقد نموده باشد و یا دو کار مشابه با سایر. تبصره: ارائه رضایتنامه از سوی پیمانکاران دارای سابقه 

همکاری با شرکت الزامی است.

آگهی مناقصه عمومی شماره 95/19/ش 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
نوبت دوم   

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان بوشــهر در نظــر دارد پیگیری و 
وصول مطالبات منطقه دو شهر بوشهر و عالیشهر را به شرح ذیل به 
شرکت خدماتی واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای 
خدماتی که دارای تایید صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی 
در کد خدمات عمومی هســتند دعوت بعمل می آید که حداکثر تا 
تاریخ 95/10/25 با در دســت داشــتن معرفی نامه و فیش واریزی 
برای خرید اسناد مناقصه به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب 

استان بوشهر واقع در خیابان رئیسعلی دلواری مراجعه نمایید.
توضیحات:

1- مبلغ تقریبی برآورد: 4/356/749/332 ریال
2- مدت اجرا: 6 ماه

3- قیمــت خریــد اســناد مناقصــه مبلــغ 500/000 ریــال 
می باشــد که می بایســت به حساب شــماره 14005109559 
نزد بانک مســکن شــعبه مرکزی بوشــهر )حساب شــبا شماره 
340140040000014005109559 نزد بانک مســکن شعبه 
مرکزی بوشــهر( واریــز و فیش واریزی آن همراه با درخواســت 

شرکت در مناقصه تحویل گردد.
4- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 238/000/000 ریال 
می باشــد که بایســتی به صورت ضمانت نامه بانکــی به نفع این 

شرکت ارائه  گردد.
5- هزینــه درج آگهــی در چهار نوبت به عهــده برنده مناقصه 

می باشد.
6- رعایت قــراردادن ضمانت نامه شــرکت در مناقصه در پاکت 

»الف«، اســناد دریافتی از کارفرما، مســتندات خواســته شده، 
اساســنامه شــرکت، آخرین آگهی تغییرات منــدرج در روزنامه 
رســمی، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز )در 
صورت عدم وجود نمونه امضای مشــخص در اساسنامه یا تغییر 
آن(، گواهــی صالحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی و گواهی مودیــان مالیاتی در پاکت »ب« و 

پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت در پاکت »ج« الزامی است.
7- آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 

95/11/6 می باشد.
8- پاکتهای مناقصه در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/11/9 
گشوده خواهد شد. حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه 

با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع می باشد.
9- کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به 

مهر و امضاء مجاز و تعهدآور برسد.
10- محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت

11- مدت اعتبار پیشنهاد: 3 ماه
12- بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و 
پیشــنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج 

می باشد.

تجدید آگهی فراخوان عمومی شماره 95/15
)ارزیابی ساده - مناقصه عمومی یک مرحله ای(

دفتر قراردادها
 شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »
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به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به 1394/12/29 به تصویب رســید. آقای محمدرضا مرادی به شــماره 
ملی 2591221049 به ســمت بازرس اصلی و آقای بهنام پوررجب زاده 
بلگوری به شــماره ملی 2594535850 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
نشــر آگهی های شــرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســعید حبیبی به شــماره 
ملی 0059473991 خانم صدیقه حســینی لواســانی به شــماره ملی 

0041670795 خانم سوسن حبیبی به شماره ملی 0058337229 .

آگهی تغییرات شرکت سفال سقف سهامی خاص
 به شماره ثبت 16883 و شناسه ملی 10100600437

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )12509(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1394/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب 
تقی پــور آهنگر به شــماره ملی 2060701163 به ســمت بازرس اصلی و رضا درویش به شــماره ملی 
0053341376 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 

سال مالی 93 به تصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت خدماتی ساترسبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 184102 و شناسه ملی 10102262391 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12501(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/3/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

آگهی تغییرات شرکت حجت فناور پژوه
 سهامی خاص به شماره ثبت 326458 

و شناسه ملی 10103631330

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12506(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی 
10100549382 بعنوان بازرس اصلی و مؤسســه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه 

ملی 10100588054 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت آالرمکو سهامی خاص
 به شماره ثبت 83368 و شناسه ملی 10101279796

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )12507(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/4/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای توکل نظری به شــماره ملی 5889592300 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید صیامی نمینی به شــماره ملی 
2031506201 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ســیدعباس 
میرشفیعی به شماره ملی 5769682132 به عنوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء  کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله 
چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شــرکت معتبر است و امضاء اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آب  معدنی آمولو سهامی خاص
 به شماره ثبت 14956 

و شناسه ملی 10760256439

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12504(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1395/5/16 و 
مجوز شــماره95/156420 مورخ 95/5/18 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موضوع فعالیت موسســه: تأسیس استودیوهای 
صدابرداری- اعزام گروه های هنری و  یا دعوت از آنان برای اجرای مراســم- 
مشاوره در اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی از طریق کانون آگهی 
و تبلیغات- برگزاری دوره های آموزشــی طراحــی پارچه و لباس و دوخت و 
متدهای طراحی دیجیتال و تأمین ملزومات لباس- برگزاری نمایشــگاه مد 
و لباس ایجاد نمایشــگاه دایمی موزه و نگارخانه های مد- برگزاری جشنواره 
موضوعی و مناســب مد و لباس- معرفی فعالیت هــای مد و لباس طراحی: 
تدوین و تولید ژورنال و راه اندازی استودیو مد و لباس و تولید تصاویر مربوطه 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد.

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری ناهید مهدوی اصل 
به شماره ثبت35373 و شناسه ملی14004707291

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12502(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ1395/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد ســال مالی 1394 به تصویب رسید. آقای 
علیمــراد تقی پور بیرگانی با شــماره ملی 1971897450 به ســمت بازرس اصلی و آقای 
حسین مهرابی با شماره ملی 0040114562 به سمت بازرس علی البدل برای 1 سال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

آگهی تغییرات شرکت پارس بین الملل سهامی خاص 
به شماره ثبت 87068 و شناسه ملی 10101314923 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)12508(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی 
10100524321 بــه عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی خســروجردی به کد 
ملی 0069100438 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت نخل بهارستان پردیس سهامی خاص
 به شماره ثبت 266092 و شناسه ملی 10103041624 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12505(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 
منتهــی به 94 مورد تصویب قرار گرفــت. خانم لیال عابدی قره بالغ به 
شــماره ملی 0067577806 به ســمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا 
ملقب به مهران عاملی به شــماره ملی 1090990669 به عنوان بازرس 
علی البدل به مدت یک ســال برای سال مالی 1395 انتخاب گردیدند. 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. 
آقای سیدعباس میرشــفیعی لنگری به شماره ملی 5769682132 - 
آقای توکل نطری به شماره ملی 5889592300- آقای مجید صیامی 
نمینی به شــماره ملی 2031506201 روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت آب معدنی آمولو سهامی خاص
 به شماره ثبت 14956 و شناسه ملی 10760256439 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12503(

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عمــوم آگهی می گــردد. - موضوع شــرکت: احــداث، نگهداری و 
بهینه ســازی کلیه خطوط انتقال، توزیع و فــوق توزیع )400، 230، 132، 
63، 20( کیلوولــت، نصب و راه اندازی و نگهداری پســت های فشــار قوی 
فــوق توزیع و توزیع، نصب، راه اندازی، تعمیــر و نگهداری، خرید و فروش 
انواع ترانسفورماتور، سکسیونر، دژنکتور، خازن و لوازم اندازه گیری دیماندی 
و غیردیماندی، دســتگاه های حرارتی و برودتی، دیــزل ژنراتورهای مبدل 
قــدرت، تابلوهای الکتریکی، پله های برقی، دربهای اتوماتیک، آسانســور و 
انواع جکهــای هیدرولیکی، لوازم و یراق آالت خطــوط انتقال، فوق توزیع، 
توزیع و مخابراتی، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری کلیه ســایت های 
مخابراتی و دکلهای مخابراتی. طراحی، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری 
سیســتمهای  اتوماسیون صنعتی و هوشمند سازی ساختمان. اجرای کلیه 
عملیات ســاختمانی و عمرانی، عملیات خاکی و راه ســازی، پل سازی، سد 
ســازی، ساخت مجتمع های مســکونی تجاری، اداری، ورزشی و ساختمان 
پســتهای برقی و مخابراتی، احداث فــرودگاه و احداث انواع خطوط انتقال 
شبکه آبرسانی، فاضالب، آبیاری و زه کشی، تاسیسات شهری، انجام عملیات 
نقشــه برداری و تپوگرافی، معماری داخلی، انجام عملیات تخریب مهندسی 
عمــران، تولید و توزیع مصالح ســاختمانی، تیرچه بلــوک و قطعات پیش 
ســاخته بتونی و فلزی، بازیافت مواد و مصالح، انجام کلیه جوشــکاری های 
مربوط به صنعت ساختمان و راه ســازی، پل سازی و بازرسی جوش، انجام 
امور مشــاوره و طراحی، امور خدمات مشــترکین، خرید و فروش، صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تامین نیروی انســانی، شــرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، استفاده از تسهیالت بانکی و انجام 
کلیه اموری که به هر نحو با موضوع فوق مرتبط باشد. )در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( - مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت بمــدت نامحدود - مرکز اصلی شــرکت: تهران میدان ابوذر 
خیابــان ابوذر خیابــان عیوض خانی کوچه میربابایی پالک 10 کدپســتی 
1366644584 - ســرمایه شــرکت: مبلغ 10/000/000 ریال می باشد. - 
اولین مدیران شرکت: آقای محمود اشقاب به سمت رئیس هیئت مدیره به 
شــماره ملی 0013818635 دارنده 5/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 
ابوالفضل وفائی کرده مهینی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
به شــماره ملی 0013058894 دارنده 5/000/000 ریال سهم الشرکه که 
بــرای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - دارنــدگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل ســفته، برات، چک. قراردادها با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
- اختیــارات نماینده قانونی: طبق اساســنامه )ثبت موضوع فعالیت مذکور 

بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود محقق نیروی آریانا 
در تاریخ 1395/7/27 به شماره ثبت 499995

 به شناسه ملی 14006248232

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12511(

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع شــرکت: انجام کلیــه امور بازرگانی، 
خرید، فروش، توزیع و حق العملکاری کاالها، واردات و صادرات کلیه کاالها 
و ترخیص کاالهای مجاز از تمام گمرکات کشــور، شــرکت در مناقصات و 
مزایده های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت ریالی 
و ارزی از بانک ها و مؤسســات مالی و اعتبــاری دولتی و خصوصی داخلی 
و خارجی جهت شــرکت، اخذ نمایندگی و اعطاء به شــرکت های داخلی و 
خارجی و اشــخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعبه در داخل و خارج کشور، 
بازگشــایی و اخذ اعتبارات و ال سی برای شرکت، برپایی و شرکت در کلیه 
همایشها و نمایشگاهها و سمینارهای دولتی و خصوصی )مربوط به موضوع 
فعالیت شــرکت(، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و 
خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای، مشاوره بازرگانی به شرکت های 
تجاری و صنعتی اعــم از دولتی و خصوصی »کلیه موارد مذکور در صورت 
ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم« مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی شــرکت: تهران خیابان فرجام بین خیابان سراج 
و شــهید عبادی شماره 319 کد پســتی 1684964913 سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال منقســم به 1000 ســهم 1000 ریالی که تعداد 
1000 ســهم با نام می باشــد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین 
طی گواهی بانکی شــماره 1875/95 مورخ 95/6/11 نزد بانک انصار شعبه 
چهار راه رشــید پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو 
ســال به شرح ذیل تعیین شدند: 1- آقای سید علیرضا شریفی اصل شماره 
ملی 0065829492 بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2- آقای سید 
باقر شریفی اصل شــماره ملی 1729515150 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3- خانم سعیده شــریفی اصل شماره ملی 0057972400 بسمت 
عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضاء کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی 
با امضاء: آقای ســید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید باقر شــریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر 
یک به تنهایی با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و ســایر نامه های اداری با 
امضاء: آقای ســید علیرضا شریفی اصل بســمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید باقر شــریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر 

یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیــارات مدیرعامــل: طبق اساســنامه بازرس اصلــی و علی البدل برای 
مدت یک ســال به شــرح ذیل تعیین شدند: آســیه اکبری حلم به شماره 
ملی 1360642803 به عنوان بازرس اصلی. ســید ایمان موســی کاظمی 
محمدی به شماره ملی 1757469151 به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه 
کثیراالنتشــار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شــد موضوع فعالیت ثبت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تأسیس شرکت سهامی خاص شریف گستر نفیس شهر 
در تاریخ 1395/6/20 به شماره ثبت 498182

 به شناسه ملی 14006164060

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )12510(

سال هفتادو پنجم   شماره ۲15۳۲   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه۲0 دی 1۳95   10 ربیع الثانی 14۳۸   9 ژانویه ۲01۷

سالروز رحلت 

کریمه اهل بیت

حرضت 

معصومه)س( را 

تسلیت می گوییم

* آسوشیتدپرس: اتحاد ایران، روسیه و ترکیه،آمریکا 

را به تماشاچی تحوالت سوریه تبدیل کرد.

* دانشــمند آلمانی: آمریکا، عامــل قدرت گیری 

داعش و ناامنی های امروز اروپاست.

* برلین: 9700 تروریست تکفیری در خیابان های 

آلمان رفت و آمد می کنند.

* جوان فلســطینی در بیت المقدس ده ها نظامی 

صهیونیست را با کامیون زیر گرفت.      صفحه آخر

نتانیاهو: با کشورهای عربی
علیه ایران ائتالف تشکیل داده ایم

رهبر انقالب در دیدار پرشور مردم قم:

نباید مردم دچار بیکاری و رکود باشند
و مسئوالن فقط حرف بزنند

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: دشمنان اصلی ایراِن مستقل و پیش رونده، »آمریکا، انگلیس، زرساالران 
بین المللی و صهیونیست ها« هستند.

* وزیر امور خارجه به  اصطالح »خوش اخالق« آمریکا در نامه خداحافظی خود، به دولت بعدی توصیه می کند 
که »تا می توانید به ایران ســخت بگیرید و تحریم ها را حفظ کنید، زیرا با سخت گیری می توان از ایران امتیاز 

گرفت«، آیا این دشمن نیست؟

* اگر ما تنبلی کنیم و به وقت عمل نکنیم، دشمن را اشتباه بگیریم و به  جای »شیطان اکبِر واقعی«، یک برادِر 
ناباب را دشمن بگیریم، ضربه خواهیم خورد.

* من کاری به بگومگوهای اخیر رؤســای دو قوه ندارم زیرا موضوع مهمی نیســت و به حول و قوه الهی تمام 
می شود، اگرچه دشــمن به دنبال بزرگ نمایی آنهاست اما همه باید وجود یک قوه قضائیه مستقل و شجاع را 

قدر بدانند.

* هدف اصلی از تحریم ها، ایجاد مشکالت اقتصادی و فشار بر مردم و جدا کردن آنان از نظام است و حتی در 
برداشتن تحریم ها نیز به گونه ای عمل می کنند که مشکالت باقی بمانند.

* هدف اصلی دشمن، ملت ایران و نظام اسالمی است و اگر برخی اوقات نیز با برخی اشخاص یا برخی دستگاه ها 
و نهادها دشمنی می کنند، به این علت است که آنها در مقابل او سینه سپر کرده اند و دشمن می خواهد این افراد 
یا نهادها را از سر راه خود بردارد.                                                                                                           صفحه3

شامگاه دیشب در پی عارضه قلبی

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی دعوت حق را لبیک گفت

صفحه2

رهبر انقالب در پیامی به مناسبت درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او
تکیه گاه مطمئنی برای همه به ویژه اینجانب بود

از سوی هیئت دولت و به مناسبت درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

سه روز عزای عمومی و روز سه شنبه 
تعطیل اعالم شد

* فقدان همرزم و همگامی که ســابقه   همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به پنجاه و نه سال تمام 
می رسد، سخت و جانکاه است.

* هاشمی رفسنجانی نمونه   کم نظیری از نسل اّول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پرخطر 
و پر افتخار بود.

* هیچ شــخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای مشــترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و 
فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم.

* آیت اهلل اکبر هاشمی رفســنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شــامگاه دیشب در یکی از 
بیمارستان های تهران دعوت حق را لبیک گفت.

* محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشــت: آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی در ساعت 18 روز 
یکشنبه به طور ناگهانی دچار ایســت کامل قلبی شدند. وی بالفاصله به یکی از بیمارستان های تهران 
منتقل شــده ولیکن متاسفانه در ســاعت 19:30 پس از 90 دقیقه، تالش پزشکان بی نتیجه ماند و روح 

ایشان به ملکوت اعلی پیوست.
* حســین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران: مراســم تدفین آیت اهلل هاشمی  رفسنجانی، 

سه شنبه 21 دی ماه)فردا( برگزار می شود.

* آیت اهلل هاشمی رفسنجانی فعالیت سیاسی خود را از ســال 1340 آغاز کرد. هاشمی در دوران پیش از 
انقالب و در طول نهضت امام خمینی )ره( به صورت یک عضو فعال و همیشه در صحنه حضور داشته است.

* وی پس از پیروزی انقالب اســالمی مصدر خدمات زیادی به انقالب و مردم ایران شــد. عضویت در 
شــورای انقالب ، ریاست مجلس شورای اسالمی ، ریاســت جمهوری، ریاست مجلس خبرگان رهبری و 
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشی از مسئولیت های آن مرحوم در طول دوران متمادی خدمت 

به جمهوری اسالمی است. 
* آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی با حکم رهبر معظم انقالب، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را از 

بهمن ماه سال 1368 تا پایان عمر بر عهده داشت.
* کیهان: درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را تسلیت می گوییم.                                           صفحه2


