
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقــای محمدرضــا آیت الــه زاده شــیرازی بــا کد ملی 
0055034241 به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل.

- آقای احمد بیدآبادی با کد ملی 0041638158 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

- آقــای محمدحســین ذوالفقــاری طهرانی بــا کد ملی 
0043216031 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

- آقای عبدالحسین بیدآبادی با کد ملی 0043821121 به 
سمت عضو هیئت مدیره.

- آقای امیر محرابی نژاد کد ملی 0939700190 به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته 
و بــرات و غیره به امضــای 3 نفر از اعضای هیئت مدیره به 
همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت به امضای یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 
دارنــدگان حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات و ارتباطات 
میعاد شرق سهامی خاص به شماره ثبت 206517 

و شناسه ملی 10102481335

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- اســمعیل خدادی به کد ملی 2092758640 به سمت معاون 
مالی شرکت انتخاب گردید.

- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از جمله، چک، ســفته، 
بــرات و قراردادها با دو امضای متفــق مدیرعامل ناصر یزدآبادی 
ورنوسفادرانی و معاون مالی شرکت اسمعیل خدادی همراه بامهر 
شــرکت معتبر اســت و در غیاب معاون مالی بــا امضای یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین 
وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 83950 

و شناسه ملی 10101285457

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/2/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای حامد کاشانی ش ملی 3932639855 به نمایندگی از 
شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی 10320246446 
به عنوان نایب رئیس هیئــت مدیره برای باقی مانده مدت 

تصدی انتخاب گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمــات تغییر نماینده شــخص 
حقوقــی هیئت مدیره انتخاب شــده توســط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت سالمت پردیس 
سهامی خاص به شماره ثبت 433435 

و شناسه ملی 10320840930

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

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/12/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

داود رشیدی نژاد )به شماره کدملی0057611769( و رضا رشیدی نژاد 
)به شــماره کدملی 0074066846( و جواد هنرور ترشیزی )به شماره 
کدملی 0890205663( بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گلجبین سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 163821 و شناسه ملی10102064221

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1395/3/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شــرکت از مبلغ 4/100/000/000 
ریال به مبلغ 41/000/000/000 ریال منقســم به 4/100/000 سهم 
10/000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شــده افزایش یافته و ماده 
مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 
ســرمایه در تاریــخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده اســت.با ثبت این 
مســتند تصمیمات افزایش ســرمایه-افزایش تعداد سهام انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ایرتمپ سهامی خاص 
به شماره ثبت 15268 و شناسه ملی 10100564543

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

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای احمد اقامقیمی اسفندآباد کد ملی 5039817339 به سمت 

رئیس هیئت مدیره و آقای حسن گویا کد ملی 1971892051 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شعاع اهلل شمس اسفندآباد 

کد ملی 5039513331 به ســمت مدیرعامل برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از 

جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره 

بهمراه مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد 

به شناســه ملی 10100643383 بــازرس اصلی و آقای عباس 

ســریری به کد ملی به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی 

به ســال مالی 1394 به تصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشــار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 

مدیره، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده 

توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خوزستان
 و فارس سهامی خاص به شماره ثبت 48767 

و شناسه ملی 10100939520

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/4/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

محسن ســروش با کدملی0569770424 به نمایندگی شرکت ایجاد 
محیط بــا شناســه ملی 10101318872 و بهزاد عباســی با کدملی 
3199881051 به نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر با شناسه ملی 
10100591316 و روزبــه ولی پور کلتی با کدملــی 1376600978 
بــه نمایندگی شــرکت نوســازی و عمــران اکباتان با شناســه ملی 
10101337982 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال 

انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط  
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1394/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقای علیرضا بکلری 0045100829 به عنوان بازرس اصلی و آقای افشــین 
رضاخان ویلیائی 0044001363 به ســمت بــازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند.
- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت برای مدت یک 

سال انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان شرکت 
سهامی خاص  به شماره ثبت 98401 و شناسه ملی 10101424086

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

هم اکنون می توانید 
عضو کانال »کیهان« در تلگرام شوید
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آگهی مناقصه عمومی 
اداره کل نوسازی مدارسدومرحله ای )نوبت اول(

استان قزوین

 روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان قزوین 

موضوع مناقصه: به شرح جدول ذیل
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

مهلت فروش اسناد:  از 95/11/2 لغایت 95/11/5
محل ارائه اسناد: اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

آخرین مهلت ارسال پیشــنهاد قیمت: ســاعت 13 روز دوشنبه مورخ 
95/11/11

محل ارسال پیشــنهاد قیمت: دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان 
قزوین )انتهای بلوار مدرس- کوچه گلشاهی جنب زمین ورزشی شقایق(

تاریخ بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 8 صبح روز سه شــنبه مورخ 
 95/11/12

شــرکت کنندگان در مناقصه ذیل باید رتبه بندی و صالحیت سازمان برنامه و 
بودجه را دارا باشند.

به اســتناد مجوز کمیسیون ماده 2 شــماره 0457-95-99 مورخ 
1395/6/9 وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، دانشــگاه پیام نور 
استان خوزستان در نظــر دارد نسبت به فروش 3 دستگاه اتومبیل 

با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می شــود که با در دســت داشتن مدارک الزم 
)اصل شناسنامه و کارت ملی( نسبت به دریافت فرم درخواست پیشنهاد 
قیمت برای شــرکت در مزایده و سایر اطالعات تکمیلی به آدرس امور 
مالی دانشگاه پیام نور استان خوزستان واقع در اهواز، کیانپارس، 

فلکه سوم، خیابان میهن غربی فاز 3 پالک 112 مراجعه نمایند.
بند1: تعیین آخرین مهلت تحویل پیشنهادات کتبی و سایر مدارک 
حداکثر 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی مزایده می باشــد؛ به استثناء 

روزهای تعطیل.
بند2: به مدارکی که ناقص و بعد از مهلت تعیین شــده ارسال شود، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
بند 3: تاریخ بررســی پیشنهادات حداکثر 7 روز پس از پایان مهلت 

تحویل اسناد و پیشنهادات مزایده می باشد.
بند 4: اجرای تمامی موارد باال برای شرکت کنندگان الزامی است.

بند 5: دریافت اســناد هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد 
نمی کند و فروشنده در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.

بند6: هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

مزایده عمومی

محل بازدیدمدلشماره خودرونوع خودروردیف

یوســفی، خیابان 141380  728  الف22پیکان سواری1 اهــواز، 
کارون، به ســمت ایستگاه 
قطــار کارون، جنب جهاد 
ســاختمان  کشــاورزی، 
نور  پیام  دانشگاه  شماره2 

استان خوزستان

141380  592  الف21پیکان سواری2

1382آبادان  123  ب18پیکان سواری3

5/4520 م/الف

روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان خوزستان

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱5۴0   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه 30 دی ۱3۹5   ۲0 ربیع الثانی ۱۴3۸   ۱۹ ژانویه ۲0۱۷

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آماررسمیهمرونقراتأییدنمیکند
حتیباعینک!

حضور صمیمی خانواده شهدای مدافع حرم 
در مؤسسه کیهان

* نیروهای مسلح عراق به محل سخنرانی ابوبکر بغدادی 
در موصل رسیدند.

* مردم بحرین با حمل پرچم »لبیک یا حسین)ع(« با 
نیروهای مسلح آل خلیفه درگیر شدند.

* آل سعود با بمب های ممنوعه غیرنظامیان یمنی را آتش زد !

* مرگ 100 پناهجو حاصل حمله اشــتباهی جنگنده  
ارتش نیجریه به کمپ پناهجویان.

* حزب اهلل لبنان مدرن ترین پهپاد جاسوســی اسرائیل 
را هم شکار کرد.

صفحه آخر

با اشاره به مذاکرات آستانه

مک کین: ببینید چه بر سر آمریکا آمده که ایران و روسیه 
باید واشنگتن را دعوت کنند!

* رئیس اتحادیه فناوران رایانه: ورود مانیتور به کشــور 

ممنوع شد.

* وزیر اســبق تعاون از افزایش نــرخ بیکاری جوانان تا 

سقف 30 درصد خبر داد.

* سازمان ملل: رشد اقتصاد جهانی به پایین ترین میزان 

از سال 2009 رسیده است.

* رئیس اتحادیه فروشندگان آهن: 1400 آهن فروشی به دلیل 

رکود مسکن در دولت یازدهم تعطیل شده است.      صفحه4

معاون شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد

اعطای مجوز واردات 700 هزار تن شکر
با وجود موجودی 5 ماهه انبارها

صفحه2

خبر ویژه

علیزاده طباطبایی: هاشمی
به عملکرد اقتصادی دولت معترض بود

سخنگوی کاخ سفید:

اوبامابرایآیندهبرجامدردولتبعد
تضمینیندادهاست

* هــزاران نفر از نیروهای مردمی یمن پس از دیدن یک دوره آموزش نظامی به جمع نیروهای مســلح این 
کشور پیوستند.

* نیروهای مردمی یمن با برگزاری یک »رژه مســلحانه« در اطراف شهر صنعا آمادگی خود را برای مقابله با 
رژیم آل سعود به نمایش گذاشتند.

* در این رژه مردم با شعار »مرگ بر آل سعود« برای نبرد با متجاوزان سعودی آمادگی خود را اعالم کردند.
* زنان یمنی هم روز سه شنبه با انجام یک رژه نظامی گسترده در صنعا توان خود را در دفاع از کشور و مقابله 
با مزدوران و متجاوزان سعودی به نمایش گذاشتند.                                                       صفحه آخر

واکنش کارشناسان اقتصادی به اظهارات رئیس جمهور:

همچنان در تحریم و رکود
پسابرجام هستیم

صفحه4

رژه بزرگ بسیج مردمی یمن با شعار مرگ بر آل سعود

یادداشت میهمان

صفحه2

رابطه مسکن 
با فقر و عدالت

* »جاش ارنســت« در آخریــن کنفرانس خبری به 
عنوان ســخنگوی دولت اوبامــا: رئیس جمهور بعدی 
براســاس آنچه اعتقاد دارد بهترین مسیر برای کشور 

است، تصمیم خواهد گرفت.
* رئیس جمهــور کشــورمان در کنفرانس خبری روز 
سه شنبه گفته بود »سخنان ترامپ تنها یک شعار بوده 
و توافق هسته ای دو جانبه نیست که او از آن خوشش 

بیاید یا نه«.

* خبرگــزاری فرانســه: اتحادیــه اروپا، در تماســی 
غیررسمی با تیم رئیس جمهور منتخب آمریکا مزایای 

توافق هسته ای ایران را برای آنها توضیح داده است.
* یــک مقام مســئول بلندپایه ایرانــی در مصاحبه با 
اندیشکده آمریکایی »گروه بحران«: تعلل های آمریکا در 
اجرای برجام، در حکم نقض چشمگیر این توافق نیست 
ولی در بهترین حالت، یــک تعلل و در بدترین حالت، 
واردآوردن ضربات عمدی به برجام است.      صفحه2

صفحه3

* در حالی که تاکیدات رئیــس  دولت یازدهم در زمینه هایی مانند 
رشد اقتصادی، رونق و خروج از رکود، طی مدت کاری دولت یازدهم 
بارها و بارها تکرار شده، آمارهای رســمی واقعیت های دیگری را 

نشان می دهد.
* بر اســاس گزارش مرکز آمار، نرخ سرمایه گذاری به شدت کاهش 
و موجودی انبارها به شــدت افزایش یافته که نشان دهنده تداوم 

وضعیت رکود می باشد. 
* آمارهای رسمی نشان می دهد که به غیر از سال 93 رشد تشکیل 

سرمایه ثابت منفی بوده است.
*  برخالف سخنان رئیس جمهور محترم، تغییر در موجودی انبار که 
یک متغیر مهم در رونق یا رکود خرید و فروش در بازار است، نشان 

می دهد که در این مدت موجودی انبارها به شدت رشد کرده است.
* تغییر مثبت در موجودی انبار که به معنای بیشتر شدن موجودی 
انبار در کل بنگاه های اقتصادی اســت، گویای عدم رونق در بازار و 

انتقال کاالی تولیدی به درون انبار می باشد. 
* تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 92 تا شش ماهه اول امسال 
26/7 درصد کاهش یافته اســت. در این مدت فقط هزینه مصرف 
نهایی خصوصی و دولتی رشــد کرده اما ســرمایه گذاری مولد در 
اقتصاد به شدت کاهش یافته است.                                      صفحه4
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