
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 مراسالت 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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید:
آقــای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی به ســمت رئیس 

هیئت مدیره کد ملی 0043216031
آقای محمد بیدآبادی به ســمت عضو هیئت مدیره کد ملی 

0032280661
آقای احمد بیدآبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کد 

ملی 0041638158
آقای عبدالحســین بیدآبادی عضو هیئــت مدیره کد ملی 

0043821121
آقــای میثــم بیدآبــادی به ســمت مدیرعامــل کد ملی 

0075350671
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و 
بــرات و غیره به امضاء 2 نفــر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره 
بهمراه مهر شرکت و اوراق عادی مراسالت و مکاتبات اداری 
به امضــاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، 
تعیین دارندگان حق امضاء تعیین سمت مدیران، انتخاب و 
تعیین سمت هیئت مدیره 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 مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: مرکز شــرکت به: تهران خیابان خرمشهر خیابان شهید محمدرضا عشقیار 

)نیلوفر( پالک 55 کد پستی 1533933414 انتقال یافت. 

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی کیمیا اکسیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 95682 و شناسه ملی 10101397450

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )26882(

فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره 1/95/014 

به عنوان  شرکت پتروشیمی اروند )ســهامی خاص( 
مناقصه گــزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک 
فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به یکی از اشــخاص 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: انجام عملیات راهبردی ایاب و ذهاب 
کارکنان روز کار و نوبت کار شــرکت پتروشیمی اروند به مدت 

یک سال.
2- نحوه و محل توزیع اســناد مناقصه: اسناد مناقصه 
همزمان بهمــراه اوراق ارزیابی کیفــی از تاریخ 1395/12/15 
لغایت پایان وقت اداری 1395/12/18 به متقاضیان طبق شرایط 
مندرج در بند »5«. به نشانی استان خوزستان - شهرستان بندر 
ماهشهر - ســایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت 

پتروشیمی اروند ارائه می گردد.
3- میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 
255/000/000 ریال بصورت )ضمانت نامه بانکی، چک تضمین 
شــده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 6094200030 

نزد بانک تجارت - شعبه شرکت پتروشیمی اروند.(
4- مبلغ خرید اســناد مناقصه: بابت خرید اسناد مناقصه 
مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب مندرج در بند )3( واریز 

و اصل فیش به امور حقوقی و پیمانها تحویل می گردد.
5- شــرایط الزم و مدارک مورد نیاز جهت خرید و 

دریافت اسناد مناقصه:
* ارائه مدارک ثبتی شــرکت حاوی تصاویر مصدق اساســنامه، 
آگهی تاســیس و آخرین تغییرات شــرکت منــدرج در روزنامه 

رسمی، کد اقتصادی و شناسه ملی.
* موضوع اساسنامه می بایست مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

* ارائه حداقل یک یا حداکثر سه فقره تصویر مصدق مفاصاحساب 

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.
* ارائه تایید صالحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ 

ادارات مربوطه ذیصالح/
* صورتهای مالی حسابرســی شده ســال 93-94 با نظر مثبت 

حسابرس رسمی
6- معیارهــای 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 اعالم می گردد.
8- زمان جلســه توجیهی: جلســه توجیهــی در تاریخ 

1395/12/21 برگزار می گردد.
9- زمان تحویــل پاکات مناقصه: زمــان تحویل پاکت 
ارزیابی کیفی، پاکات )الف، ب، ج( و پاکت مربوط به حراست، تا 

پایان وقت اداری مورخ 1395/12/25 می باشد.
10- گشایش پاکات: از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم 
را از کمیته فنی بازرگانی کســب نمایند جهت گشــایش پاکات 

دعوت بعمل می آید.
11- مدت اعتبار پیشنهادات: ســه مــاه از تاریخ تحویل 

پاکات می باشد.
12- هزینــه درج آگهــی برعهده برنــده مناقصه 

می باشد.
* متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، 
می توانند با شماره تلفنهای 06152126475 - 06152126472 
تمــاس و همچنین آگهی فــوق را از طریق نشــانی اینترنتی 

www.arvandpvc.ir مالحظه نمایند.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند
تفکر          توکل          تالش

نوبت اول

CH2= CH2 CH2= CH2  CH2= CH2    CH2= CH2    CH2= CH2    CH2= CH2   CH2= CH2  CH2= CH2   CH2= CH2  CH2= CH2CH
2 = CH

2  CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2  CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2  CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2
  CH2= CH2 CH2= CH2  CH2= CH2    CH2= CH2    CH2= CH2    CH2= CH2   CH2= CH2  CH2= CH2   CH2= CH2  CH2= CH2

CH
2 = CH

2  CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2  CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2  CH
2 = CH

2   CH
2 = CH

2
  

سال هفتادو پنجم   شماره ۲15۷4   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 10 اسفند 1395  اول جمادی الثانی 143۸   ۲۸ فوریه ۲01۷

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

صفحه2

بازخوردهای یک گزارش

مالباختگان سرگردان
و سودهای میلیاردی بی حساب

منابع یمنی:

آل سعود در2 سال گذشته
2 میلیون بمب و موشک بر سر مردم یمن ریخته است

* رهبر انقالب در نخستین روز سال جاری 10 پیشنهاد 
برای اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه کردند و از مســئوالن 

خواستند در پایان سال به مردم گزارش بدهند.
* مردم اگر با جمله »جنس فروخته شــده پس گرفته 

نمی شود« مواجه شدند به 124 اطالع دهند.

* وزیر نیرو: ســد سلمان فارســی نبود باید در سیالب 
اخیر چند شهر را در خلیج فارس پیدا می کردیم.

* برداشــت گاز ترش از ســکوی فاز 20 پارس جنوبی 
آغاز شد.

صفحات۴و۱۰

ارزیابی کیهان از میزان اجرای رهنمودهای ده گانه رهبری در سال 95

تمرکز بر فعالیت های مزیت دار اقتصادی
در حد حرف هم رخ نداد

* اندیشکده بلفر: تروریست های داعش برای رهایی 
از فشارهای شکست به شرابخواری افتاده اند.

* تظاهرات گســترده صهیونیست ها برای برچیده 
شدن تأسیسات آمونیاک حیفا.

* حامیان ترامپ، اســلحه به دســت به خیابان ها 
آمدند.

* قلیچدار اوغلو: کودتای ترکیه کنترل شده بود.
صفحه آخر

با حضور و اعتراض گسترده مردم

جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم
برای نهمین بار به تعویق افتاد

صفحه5

گزارش خبری تحلیلی کیهان

وقتی شیر کاکائو هست
آب شیرین چرا؟!

* پایگاه خبری »المشــهد الیمنی« بــه نقل از منابع 
رســمی: ائتالف ســعودی طــی 700 روز 487 هزار 
مســجد، دانشگاه، مرکز آموزشــی، بیمارستان، مرکز 
درمانی، نیروگاه برق، ایســتگاه و شبکه ارتباطی، بازار، 
خانه، پل، مزرعه، مرغداری، گاوداری، کارخانه، وسایل 
حمل و نقل عمومی، مخزن آب و... را نابود کرده است.

* سعودی ها در این مدت 2 میلیون موشک، بمب خوشه ای، فسفری، 
حرارتی و... استفاده کرده اند که می شود روزی 150 حمله هوایی.

* در این مــدت همچنین 250 جنگنده پیشــرفته، 
100 بالگرد آپاچی، 80 پهپاد، 46 کشتی جنگی و ناو 
هواپیمابر آمریکا و ده ها ناوچه و قایق جنگی و... علیه 
مردم یمن استفاده شده است.                صفحه آخر

»فروشنده« چه فروخت تا اسکار بگیرد؟
* دالرهای نفتی امیر قطر توســط موسسه »انستیتو فیلم دوحه« که بخشی از سرمایه گذاری این فیلم را برعهده 
داشت، باعث شد تا فیلم »فروشنده« یکه و تنها و فقط با حضور یک رقیب جدی به نام »تونی اردمن« به میدان 

نهایی برسد.
* یادمــان نمی رود که یکی از ضد ایرانی تریــن فیلم های هالیوود یعنی »آرگو« به عنــوان تنها فیلم ضد ایرانی 
دریافت کننده اسکار، علی رغم ضعف فراوان ساختاری و محتوایی، در همین دوراِن به اصطالح طالیی )دمکرات ها 

و اوباما(،  اسکار بهترین فیلم را دریافت کرد!
* اما برگ نهایی را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری تازه به تخت نشســته آمریکا برای»فروشنده« رو نمود وقتی با 
قانون جدید مهاجرتی )که اساســا اجرایی هم نشد!( صحنه را برای جایزه فیلم یاد شده ساخته و پرداخته کرد تا 
با یک دعوای به اصطالح زرگری هم جایزه اســکار برای فیلم »فروشنده« تثبیت شود و هم افه اپوزیسیون نمایی 

هالیوود و اسکار به این فیلم و سازندگانش هم سرایت نماید!                                                    صفحه۳

* رئیس جمهور در حالی برای برگزاری مجمع بانک مرکزی به ســاختمان 
میرداماد رفت که درســت چند قدم مانده به همین ساختمان، بسیاری از 
کسبه و فعاالن اقتصادی از وضعیت کنونی اقتصاد و رکود حاکم بر بازار به 

دلیل کاهش قدرت خرید مردم ناالن هستند.
* روحانی: اولین قدم ما در دولت ایجاد یک ثبات آن هم پایدار در بازار های 
مالی و پولی بود. من فکر می کنم بزرگترین موفقیت دولت، بازگشت ثبات و 

آرامش به بازارها بود.
*دولت در حالی ایجــاد ثبات آن هم پایدار در بازار هــای مالی و پولی و 
بازگشت ثبات و آرامش به بازارها را  بزرگترین موفقیت دولت خود عنوان 
می کند که همین چند روز پیش ۱5۰ فعال بازار سرمایه در نامه ای به رئیس 
بانک مرکزی  آنچه طی سال های اخیر در سیستم بانکی و بازار سرمایه ای 

رخ داده را »فاجعه« نامیدند. 
* مهر ماه سال گذشته بود که وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای 
به رئیس جمهور از افت کم سابقه بازار سرمایه ای کشور ظرف مدت ۱9 ماه 
در دولت یازدهم ، کاهش ۴2 درصدی ارزش  و بر باد رفتن ۱۸۰ هزار میلیارد 

تومان از سرمایه مردم خبر دادند.
* دولت در حالی مدعی اســت که برای اولین بار پس از انقالب کاهش تورم 
همراه با رشــد اقتصادی با هم اتفاق افتاده که آمارهای بانک مرکزی خالف 
این ادعا را نشان می دهد و از دولتی که منتقدان خود را به آلزایمر سیاسی 
متهم می کند، بعید است، خود را در معرض اتهام آلزایمر اقتصادی قرار دهد.
* رئیس جمهور در بخشی از ســخنان خود انتقادها را به نوشیدن آب شور 
تشبیه کرده و به منتقدان توصیه کرد آب شیرین بخورند.این در حالی است 
که مردم خوزستان مدت هاست به جای آب، شیرکاکائو می خورند!       صفحه2

طرح طاووس
عبدی: تواب شدن اصالح طلبان و عینک ماوراء بنفش

بهتر از زندگی در تناقض بی پایان است


