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به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

مهــدی ایمــان زاده فرد بــه شــماره ملــی 0080491375 به 

ســمت بازرس اصلی و سیاوش قاســمی خلخالی به شماره ملی 

0063388741 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.

مســعود خدیوزاد به شــماره ملــی 1708876790 به ســمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره ملی 

0051260328 به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیره و ســعید 

خدیوزاد به شــماره ملی 0011008504 به ســمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها و عقود اســامی و اوراق عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تعیین وضعیت حق امضاء، 

انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم سهامی خاص به شماره ثبت 102490 
و شناسه ملی 10101464348

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

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1395/4/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایان عبدالحســین بیدآبادی ک.م 0043821121 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و احمــد بیدآبادی ک.م 0041638158 
به ســمت عضو هیئت مدیــره و مدیرعامل و محمدحســین 
ذوالفقاری طهرانی ک.م 0043216031 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و 
قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر آقایان اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراسات غیرتعهدآور با 

امضای مدیرعامل و یا هر یــک از اعضای هیئت مدیره معتبر 
است.

 بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعییــن وضعیت حق امضاء، 
انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیــره، تعیین دارندگان 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 انتقال داده های نداگستر صبا 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

CH2= CH2 CH2= CH2  CH2= CH2    CH2= CH2    CH2= CH2    CH2= CH2   CH2= CH2  CH2= CH2   CH2= CH2  CH2= CH2

فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره 1/95/۰15 

شرکت پتروشــیمی اروند )سهامی خاص( به عنوان مناقصه گزار در 
نظــر دارد اجرای عملیات موضوع بند یــک فراخوان حاضر را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به 

یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: جمع آوری ضایعات صنعتی و غیرصنعتی و انتقال 
ضایعات به ســلویج و خارج از مجتمع شرکت پتروشیمی اروند به مدت 

یک سال.
2- نحوه و محل توزیع اســناد مناقصه: اســناد مناقصه همزمان به 
همراه اوراق ارزیابی کیفــی از تاریخ 1396/1/5 لغایت پایان وقت اداری 
1396/1/9 به متقاضیان طبق شــرایط مندرج در بند »5«، به نشــانی 
اســتان خوزســتان- شهرســتان بندر ماهشهر- ســایت 3 منطقه ویژه 

اقتصادی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی اروند ارائه می گردد.
3- میزان ســپرده و نــوع تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ 
120/000/000ریــال بصورت )ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شــده 
بانکی و یا واریز وجه نقد به شــماره حســاب 6094200030 نزد بانک 

تجارت- شعبه شرکت پتروشیمی اروند(.
4- مبلغ خرید اســناد مناقصه: بابــت خرید اســناد مناقصه مبلغ 
1/000/000ریال به شــماره حساب مندرج در بند)3( واریز و اصل فیش 

به امور حقوقی و پیمانها تحویل می گردد.
5- شرایط الزم و مدارک مورد نیاز جهت خرید و دریافت اسناد 

مناقصه:
* ارائــه مدارک ثبتی شــرکت حاوی تصاویر مصدق اساســنامه، آگهی 
تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی، کد اقتصادی 

و شناسه ملی.
* موضوع اساسنامه می بایست مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

* ارائــه حداقل یک یا حداکثر ســه فقره تصویر مصدق مفاصا حســاب 
تامین اجتماعی مشابه با موضوع مناقصه که در پنج سال گذشته به اتمام 

رسیده باشد و یا ارائه گواهی قرارداد مشابه فعال از سوی کارفرما )همراه 
با کپی قرارداد( باشد.

* ارائــه گواهینامه هــای صاحیت ایمنی پیمانــکاران و همچنین تایید 
صاحیت معتبــر از اداره تعاون، کار و رفــاه اجتماعی/ وزارت صنعت و 

معدن/ سازمان محیط زیست/ آزمایشگاه.
* معیار ارزیابی مناقصه گران بر اساس سوابق قراردادهای اجرایی مرتبط 
با موضوع مشابه مناقصه، توان مالی، حسن انجام کار، استانداردها، مدارک 

iso و دیگر موارد ذکر شده در اوراق ارزیابی کیفی صورت می گیرد.
* صورتهای مالی حسابرســی شده سال 93-94 با نظر مثبت حسابرس 

رسمی.
6- معیارهای ارزیابی کیفی و ســایر اطالعات و جزئیات مربوط 

به مناقصه در اوراق ارزیابی و اسناد مناقصه درج گردیده است.
7- مبلغ برآوردی مناقصه: مبلغ برآوردی مناقصه در جلسه توجیهی 

به مناقصه گران اعام می گردد.
8- زمان جلسه توجیهی: جلسه توجیهی در تاریخ 1396/1/16 برگزار 

می گردد.
9- زمان تحویل پاکات مناقصه: زمــان تحویل پاکت ارزیابی کیفی، 
پاکات )الف، ب، ج( و پاکت مربوط به حراست، تا پایان وقت اداری مورخ 

1396/1/23 می باشد.
10- گشایش پاکات: از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم را از کمیته 

فنی بازرگانی کسب نمایند جهت گشایش پاکات دعوت بعمل می آید.
11- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.

12- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
* متقاضیان شــرکت در مناقصــه در صورت نیاز به اطاعات بیشــتر، 
می تواننــد با شــماره تلفن هــای 06152126472- 06152126475 
تمــاس و همچنیــن آگهــی فــوق را از طریــق نشــانی اینترنتــی 

www.arvandpvc.ir ماحظه نمایند.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند تفکر          توکل          تالش

نوبت اول
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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 

مورد تصویب واقع شد.

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ش م 10100464606 

بســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرســی آزمودگان ش م 

10100252339 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت تعیین 

شد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت  های 

مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده 

توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

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

آگهی  تغییرات شرکت  شیمیایی شمین 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 اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1395/4/5 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت بازرس 

اصلــی و آقای پرویــز رضائی کدملی 0073302902 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 

اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 

انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 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 پلی اتیلن مشبک فر فیلم سهامی خاص 
به شماره ثبت 237132  و شناسه ملی 10102780240

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع شرکت عبارات »ایجاد و تأسیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائــی و داروئی و 

واردات و صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی 

بهداشــتی و غذائی و داروئی و واردات و صادرات مواد 

اولیه یا محصول نهائی دارو، واکســن، مواد بیولوژیک 

و مکمل هــای دامپزشــکی، افزودنی، ســموم و مواد 

ضدعفونی کننــده و نیز ماشــین آالت صنعتی و کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های 

داخلی و خارجی و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای 

نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر 

ایــران و انجام کلیه معاماتی که به طور مســتقیم یا 

غیرمســتقیم بامضوع شــرکت ارتباط داشته باشد )در 

صورت ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهــای الزم(  الحــاق گردید و مــاده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصاح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصاح ماده اساســنامه 

)الحاق به موضوع فعالیت( 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 پاس آداک
 سهامی خاص به شماره ثبت 88464

 و شناسه ملی 10101328708

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

سال هفتادو پنجم   شماره 215۸۳   تکشماره 5۰۰۰ ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 22 اسفند 1۳95  1۳ جمادی الثانی 14۳۸   12 مارس 2۰1۷

خبر ويژهيادداشت روز

دیروز در دمشق اتفاق افتاد
40 شهید و 120 مجروح در حمله تروریستی به زائران حضرت سکینه)س(

معجزه قرن
 به خرید ایرباس تنزل یافت!

سرکنسول ایران در استانبول:

به ترکیه سفر نکنید
ناامن است

کرباسچی:

امیدوارم روحانی به جای شعار دادن
عمل کند

* رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: علیرغم 

ادعای دولت بنگاه های اقتصادی هنوز تکان نخورده اند!

* مدیرعامل اتحادیه تعاونی اســتانی سهام عدالت: دولت با 

نمایش برگه های سهام عدالت به دنبال اهداف سیاسی است.

* معاون وزیر اســبق جهاد کشــاورزی: واردات میوه را 

نباید به جایی می رساندیم که رهبر انقاب تذکر بدهند.

* ورود بازنشســتگان وزارت نفت به طــرح برندینگ 

جایگاه های سوخت.                                 صفحه4

رشد 25 هزار میلیارد تومانی در 10 ماه 

بدهی بانک ها به بانک مرکزی
سر به فلک کشید

* طعنه ســنگین بشاراســد به غربی ها: دریافت جایزه 

اسکار را به تروریست های النصره تبریک می گویم!

* ترامپ تمام 46 دادســتان منتخــب اوباما را برکنار 

کرد.

* وزیر صهیونیســت:  در لبنان همه حتی مردم عادی 

مخصوصا شیعیان هدف نظامی هستند!

* فراخوان مرجعیت عالی شیعیان عراق برای کمک به 

ساکنان شهر سنی نشین موصل.                صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تحرکات مشکوک و خطرناک
آمریکا، ترکیه و سازمان ملل در سوریه و عراق

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اقتصاد مقاومتی در کارنامه دولت
ادعا 20، اقدام و عمل خبری نیست!

صفحه2 صفحه2 صفحه2

* صاحب نظران و کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در زمینه 
اقتصاد مقاومتی اقدام محسوســی نداشته و مردم همچنان در 

مشکالت فراوان اقتصادی به سر می برند.
* جهانگیری در نامه ای خطاب به آیت اهلل جنتی، ادعاهایی مطرح 
کرده که در تناقض کامل با واقعیت های موجود در زمینه عملکرد 

دولت می باشد.
* جهانگیــری در این نامه ادعا کرده که دولت یازدهم در زمینه 

بهبود معیشت مردم، عملکردی فراتر از انتظار داشته است!
* وی مدعی شــده که اقتصاد کشور در سال 1395، مقاومتی تر 

شده و معیار ادعای خود را آمارهای رسمی اعالم کرده است.
* دولت در زمینه افزایش توان بنگاه ها و استفاده بیشتر آنها از 
ظرفیت تولیدیشــان، در جهتی حرکت کرده که وضع بد قبل را 

بدتر نموده است.
* واردات بی رویه ای که در این دولت روند فزاینده ای داشت به 

وضعیت اسفناک تولید کشور مجدداً لطمه زد.
* وضعیت پول های بلوکه شده برای مردم روشن نشده و دولت 
با خودداری از ارائه یک برنامه- حتی در حد حرف- مشــخص 
نمی سازد با این پول ها که از بودجه سالیانه کشور هم بیشتر است 
چه کرده است؟                                                                 صفحه4

صفحه3

* کرباسچی: هیچ کدام از افرادی که گزینه پوششی را مطرح می کنند، 
معتقد نیستند که آن گزینه بیاید و با روحانی رقابت کند.

* اگر افرادی در جناح دولت باشــند و تا نزدیکی های انتخابات بتوانند 
پاسخ تخریب ها را بدهند، این به نفع دولت خواهد بود.

* این درحالی اســت که در روزهای گذشته »آذر منصوری« از فعالین 
مدعــی اصاحات گفته بود که زمانی کــه کاندیدای اصلی یک جریان 
رئیس جمهور دولت مســتقر اســت،  طرح گزینه پوششی معنا ندارد و 

رئیس جمهور  باید بتواند از عملکرد خود دفاع کند.

* همچنین به رغم مخالفت  بسیاری 
از چهره های نزدیــک به روحانی با 
ایده »نامزد پوششــی«  یک سایت 
حامــی دولت مدعی شــد گروهی 
دیگر از ذی نفوذان دولت، در تدارک 
و  جهانگیری  نوبخت،  کاندیداتوری 
قاضی زاده هاشــمی برای انتخابات 
96 هستند.                  صفحه2

* بــه دنبال وقوع 2 انفجار در منطقه »الشــاغور« جنوب دمشــق و در اتوبوس زائــران، حداقل 40 زائر حضرت 
سکینه)س( به شهادت رسیدند و 120 نفر هم مجروح شدند.

 * برخی از منابع از جمله تلویزیون »االن« امارات، اعام کرده اند که این 2 انفجار در مسیر اتوبوس زائران ایرانی 
و عراقی به وقوع پیوسته است. هنوز هیچ منبع رسمی از هویت قربانیان خبری منتشر نکرده است.   صفحه آخر

سالروز وفات حرضت ام البنین 
مادر گرامی حرضت ابوالفضل العباس )ع( را تسلیت می گوییم

»زورو«
از قدرت حضور مردم در انتخابات نامزد نمی شود!

دیپلماسی التماسی در نمی آید


