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به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/9/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقــای عنایت اله نوروزخانــی کدملــی )2649799821( و آقای 
محمدرضــا نوروزخانی کد ملــی )0069547491( و خانم ربابه 
جعفری کــد ملی )2648643427( عضو اصلــی هیئت مدیره و 
آقای علیرضا نوروزخانی کد ملی )0056919212( عضو علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای طهمورس 
محمد نوده کدملــی 1639600231 بازرس اصلی و آقای مهدی 

نجفی کدملی 2669443656 بــازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب و تعیین 
ســمت هیئت مدیره انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین نسیم دریای خزر سهامی خاص
 به شماره ثبت 108831 و شناسه ملی 10101525989

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

بارکد 4813034 

م الف 329569

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/11/25 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محل تصفیه شــرکت بــه آدرس تهران 
بلوار میرداماد بین خیابان شــنگرف و حصاری پالک 152 کد پســتی 
1548944111 تعییــن گردیــد و ماده 4 اساســنامه اصالح شــد. با 
ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل تصفیه انتخاب شــده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت زیست خاور سهامی خاص )در حال تصفیه( 
به شماره ثبت 23044 و شناسه ملی 10100685155

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

بارکد 4960364

م الف 329559

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/10/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای رضا ناظری به شماره ملی 0380844958 به سمت رئیس هیئت 
مدیره

آقای مصطفی صادقی به شــماره ملی 0380752263 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به 

تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، 
تعیین دارندگان 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 پارس مرمر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 70404 

و شناسه ملی 10101153358

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

بارکد 4810547

م الف 329572

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مــورخ 1394/6/19 و مجوز شــماره 942/15/391941 مورخ 

1394/12/24 وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی سال 93 تصویب شد.

روزنامــه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار اصلی و روزنامه 
همشهری به عنوان روزنامه علی البدل انتخاب گردید.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، 
تصویب ترازنامه و صورت های مالی 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 تعاونی مسافربری
 شماره سیزده آسیا سفر به شماره ثبت 38725 

و شناسه ملی 10100841365

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

بارکد 4826674

م الف 329571

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/1/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- آقای امیرحسین نادرپور به شماره ملی0940935465 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره.

- آقــای نیما جعفری به شــماره ملی 1290563421 به ســمت 
نایب رئیس هیئت مدیره.

- خانم مریم السادات کاطمیان به شــماره ملی0068618336 به 
سمت عضو هیئت مدیره

- حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، 
تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نارین گستر هزاره 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت417432 

و شناسه ملی10320689540

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

بارکد 5005747

م الف329565

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1394/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند:

- آقای مختار نورانی کدملی: 5309787021
- آقای حسن ربیعی کدملی: 0533841100

- آقای محمدتقی ربیعی کدملی: 0533906385
- آقای محمدحسین نورانی کدملی: 0078773326

- آقای حامد رزاقی کدملی 1380961475
آقای محمدرضا تاجیک به شــماره ملــی 0055413498 
به ســمت بازرس اصلــی و آقای محمدرضــا مرادخانی به 
شماره ملی 0016948122 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
با ثبــت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت 
هیئت مدیره، 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 ساختمانی جنت سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت 60831 

و شناسه ملی10101058755

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

بارکد 4971685

م الف329566

 نگاهی به کتاب 
مبانی قرآنی اندیشه های سیاسی امام خمینی)ره(

 به قلم سیدرضا فقیهی
شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر درنظر دارد تعداد سه دستگاه رجوع به صفحه8

الکتروموتــور پمــپ خریــداری نماید، لــذا از کلیــه تولیدکنندگان و 
فروشندگان دعوت می شود حداکثر تا تاریخ 95/3/18 جهت خرید اسناد 
مناقصه به دفتر قراردادهای این شرکت واقع در بوشهر- خیابان رئیسعلی 

دلواری- شرکت آب و فاضالب استان بوشهر مراجعه نمایند.
توضیحات:

1- رعایــت قرار دادن ضمانت نامه شــرکت در مناقصه در پاکت »الف«، 
اســناد دریافتی از کارفرما، سوابق کاری، پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
)در صورت شــمول(، اساسنامه شــرکت، آخرین آگهی تغییرات مندرج 
در روزنامه رســمی، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز 
)در صورت عدم وجود نمونه امضای مشــخص در اساسنامه یا تغییر آن( 
و کاتالوگها در پاکت »ب« و پیشــنهاد قیمت و آنالیز آن در پاکت »ج« 

الزامی است.
2- هزینه درج آگهی در دو نوبت، تخلیه و بارگیری و کنترل و بازرســی 

و حمل کاال تا محل انبار آبفا بوشهر به عهده برنده مناقصه می باشد.
3- پیشــنهاد دهنده می بایســت مالیات، عــوارض و ارزش افزوده را در 

قیمت پیشنهادی خود درنظر بگیرد.
4- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 504/000/000 ریال می باشد که 

می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.

5- آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
95/3/29 می باشد.

6- پاکت های مناقصه در ســاعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/3/30 
بازگشــایی خواهد شد و حضور نماینده شــرکت ها در جلسه بازگشایی 

پاکات آزاد می باشد.
7- مدت قرارداد سه ماه پس از ابالغ قرارداد می باشد.

8- کلیه اســناد و مدارک خواســته شــده باید به امضاء صاحبان مجاز 
تعهدآور برسد.

9- قیمت اســناد مناقصه 500/000 ریال می باشــد که می بایســت به 
حســاب شماره 14005109559 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر 
)حســاب شبا شــماره 340140040000014005109559 نزد بانک 
مسکن شــعبه مرکزی بوشهر( واریز و فیش واریزی به همراه درخواست 

شرکت در مناقصه به فروشنده اسناد تحویل داده شود.
10- محل تأمین اعتبار پروژه از طرح های عمرانی می باشد.

11- به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس 
از انقضــاء مهلت مقــرر در فراخوان واصل گردد مطلقــاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
12- ســایر اطالعات و مشــخصات مربوطه در اســناد مناقصه مندرج 

می باشد.

»آگهی فراخوان عمومی شماره95/4«
نوبت اول)مناقصه عمومی یک مرحله ای(

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
»سهامی خاص«

دفتر قراردادها - شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

حفظ حرمت ها ارزش است، حرمت آب، صرفه جویی در مصرف آن است

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۳55   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(دو شنبه ۱0 خرداد ۱۳95   ۲۳ شعبان ۱4۳۷   ۳0 مه ۲0۱۶

صفحه2

يادداشت روز

والیبال ایران 
یک گام دیگر 

به المپیک 
نزدیک شد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دستاورد »امید« در بهارستان

رهبر شورای اتحاد اهل سنت پاکستان:تقریبا هیچ!

سعودی ها لیاقت
اداره امور حج را ندارند

* مدیــرکل ســازمان مــدارس 
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: امســال این موضوع به یک 
دغدغه برای تمام مجموعه تبدیل 
شده و با هیچ مدرسه ای مماشات 
نخواهیم کرد)!(                صفحه11

* عضو شورای روابط خارجی آمریکا در مجله آمریکایی نیوزویک : برخی 
از تحلیل گران و من در همان زمان نیز تحلیل متفاوتی داشتیم و پیروزی 

اعتدال گرایان را تخیلی بیش ندانستیم.
* اکنون با پیروزی احمد جنتی برای ریاست انتخابات مهم خبرگان رهبری، 
تحلیل بســیاری از خبرگزاری ها و رســانه های غرب چیز دیگری را نشان 

می دهد و همه  از پیروزی اصولگرایان در انتخابات ایران حرف می زنند.
* اکنون ثابت شده اســت که پیروزی اعتدال گرایان در انتخابات فوریه، 

قطعا رد شده است.
* توافق هســته ای به هیچ وجه نتوانست نزدیکان رئیس جمهور ایران را 
بدنه سیاسی داخلی و خارجی ایران جا بیاندازد.                    صفحه2 در

صفحه9

جشنواره کن 2016
فیلم های سفارشی+ پول های امیر قطر

* تقریبا از همان روزهایی که اســامی هیئت داوران بخش مسابقه اصلی این جشنواره 
اعالم شد، کیفیت ضعیف حرفه ای برخی از آنها و همچنین ناآشنا یا گمنام بودن برخی 
دیگر و یا بی ربطی بعضی دیگر، اساس هنری جشنواره را زیرسؤال برد.         صفحه8

عضو شورای روابط خارجی آمریکا:

پیروزی اعتدال گرایان
در انتخابات ایران توهم بود

شهریه های 20 میلیونی 
در مدارس غیردولتی
آموزش و پرورش: 

برخورد می کنیم!

خبر ويژه

جهاد کبیر
 در افق 

دولت دوازدهم

* ثروت اعجاز قادری: سپردن مدیریت مناسک حج به آل سعود، دین و 
جان مسلمانان را به خطر می اندازد.

* مدیریت مناسک حج باید به کنفرانس کشورهای اسالمی سپرده شود 
تا ضمن جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، زائران بتوانند آزادانه مراسم حج 

را به جای آورند.
* نیویورک تایمز: ســران ســعودی ضربه ای بزرگتر از ترامپ یا کروز به 
اسالم می زنند. اسم این کشور بهتر بود، عقب افتاده بود.        صفحه آخر

* داعــش با به جا گذاشــتن 60 کشــته از هیت 

عقب نشینی کرد.

* هفته نامه آبزرور: انگلیس به کشورهایی که آنها را 

ناقض حقوق بشر می داند سالح می فروشد!

* آمریکا مجبور به توقف فروش بمب های خوشه ای 

به آل سعود شد.

* پادشاه اردن برای افزایش اختیارات خود پارلمان 

این کشور را منحل کرد.                    صفحه آخر

آماده باش بروکسل 
برای اتحادیه اروپای بدون انگلیس

صفحه10

سوء قصد 
ادعایی 

زنجیره ای ها
دروغ

 از آب درآمد
نامزد  * وکیلــی: عارف دیگــر 

ریاست مجلس نمی شود
*  ســه شــد... فتیله را بکشید 

پایین!
* گسترش نگرانی حامیان دولت 

از تشدید رکود در پسابرجام
*  دولت برعکــس می فهمد این 
مدل کاهــش تورم یعنی تعمیق 
رکود!                       صفحه2
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