
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای 
پروژه عمرانی به شــرح زیر را در بهارستان از طریق مناقصه 
عمومی به شــرکت های دارای گواهینامــه صالحیت معتبر 
پیمانــکاری واگــذار نماید، لذا متقاضیــان می توانند جهت 
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی لغایت دوشنبه 
95/8/10 در ساعات اداری به امور قراردادهای شرکت عمران 
بهارســتان به آدرس بهارستان خ الفت شرقی خ امیرکبیر »با 
شــماره تماس 36803090 الی 6 داخلــی 215« و یا پایگاه 
ملی مناقصات و یا ســایت شرکت www.BNT.ir مراجعه 

نمایند. ضمنا پیشنهادها می بایست »در پاکت های جداگانه« 
تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/8/17 تحویل 
دبیرخانه مرکزی شــرکت عمران شــود. کمیسیون مناقصه 
ســاعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 95/8/18 در محل 
دفتر معاونت فنی و اجرایی تشــکیل و نسبت به بازگشایی 
پاکت ها اقدام خواهد شــد. الزم به ذکر اســت که حداقل 
50 درصد هزینه پروژه ها به صــورت تهاتر با اراضی 
تجاری می باشد و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه 

می باشد.

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

شماره 
مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصهمناقصه

)ریال(
سپرده شرکت 

مدت پیماندر مناقصه)ریال(

تجدید مناقصه 
95/12

تکمیل قسمتی از مسجد حضرت ابوالفضل 
هشت ماه5/750/401/139287/520/056واقع در شهر جدید بهارستان

شرکتعمرانشهرجدیدبهارستان 6391/م الف

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/24 و اجازه 
مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 95/4/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: 
ســرمایه شــرکت از مبلــغ 76500000000 ریــال بــه مبلغ 
90000000000 ریال منقســم به 9000000 ســهم 10000 
ریالــی با نــام از محل مطالبات حال شــده افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تحقق افزایش سرمایه 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 تله کابین دربندسر 
سهامی خاص به شماره ثبت 36621

و شناسه ملی 10100820439

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/1/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 

- علی بایگان بــا کد ملی 0064404714 بســمت مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره و مهدی سبزهء با کد ملی 3871418862 بسمت 
رئیس هیئــت مدیره و تئولیانگ کوانگ به کــد فراگیر 100504646 

بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
- کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها و ســفته ها و بروات و 
قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره 
و مهر شــرکت و امضای اوراق عادی با امضــای منفرد هر یک از افراد 
فوق و مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین 
دارندگان حق امضاء، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت انگاره نگین شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 304202 

و شناسه ملی 10103444130

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/3/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی 1394 مورد تصویب قرار 
گرفت.

موسسه حسابرســی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی 
10100621378 به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر ذاکری به 
کد ملی 4939795421 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپر
 سهامی خاص به شماره ثبت 9837

 و شناسه ملی 10100404822

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/4/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 
تصویب شد.

- موسســه حسابرســی و خدمــات مالــی کوشــامنش ش م 
10100434110 بعنوان بازرس اصلی و آقای داود اســالمی به 
کد ملی 0601510429 بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب شدند.
- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شــرکت 

انتخاب گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورتهای مالی، 
انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 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 رینگ خودرو پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 50099 

و شناسه ملی 10100952673

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت 
بازرس اصلی و آقای پرویز رضائی کدملی 0073302902 
به ســمت بازرس علی البــدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار 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 کثیراالنتشار انتخاب 
شــده توســط 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 استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1395/1/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید.

ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالــی منتهی به 
1394/9/30 به تصویب رسید.

مؤسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آیین محاســبان 
امین با شناســه ملی 10103284880 بــه عنوان بازرس 
اصلی و مؤسســه حسابرســی آزموده کاران با شناسه ملی 
10100468600 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب 
شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات رایان اقتصاد 
نوین سهامی خاص به شماره ثبت 389821

و شناسه ملی 10320398831

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی 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 حسابرســی دیلمی پور و همکاران ش م 10100464606 

بســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرســی آزمــودگان ش م 

10100252339 به ســمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت تعیین شد.

 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  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 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 اسفند 

آباد کــد ملی 5039513331 به ســمت مدیرعامل برای مدت 

2 ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد 

تعهدآور از جمله چک و ســفته و بــرات با امضاء دو نفر از اعضاء 

هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی 

آرمان راهبرد به شناســه ملی 10100643383 بازرس اصلی و 

آقای عباس ســریری به کد ملی به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحســاب سود 

و زیان منتهی به ســال مالی 1394 به تصویب رســید. روزنامه 

کثیراالنتشار 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

آگهیمزایده
شــهرداری فرخ شهر با موافقت شورای اسالمی شــهر در نظر دارد اقدام به فروش 
تعداد 11 دســتگاه ماشــین آالت و لوازم فرســوده از طریق برگزاری مزایده حضوری 
)حراج( نماید لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده 
و فرم مشخصات ماشــین آالت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/8/19 به 
شهرداری فرخ شهر یا آدرس الکترونیکی www.farokhshahr.ir مراجعه نموده و 
یا با شماره تلفن های 32428877-038 و 32422400-038 تماس حاصل نمایند.
شهردارفرخشهر-فرشادتوحیدنیا
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سالروز شهادت امام عارفان حرضت علی بن الحسین)ع( را

تسلیت می گوییم

اتحادیه اروپا به دنبال عادی سازی رابطه
یا دخالت در امور ایران؟!

ترکانیکسالقبل:هرروزتأخیردراجرایبرجام100میلیوندالرضررمیزند!

عبادی: عملکرد ارتش همه را غافلگیر کرده

800 کیلومتر مربع از اطراف موصل آزاد شد

* پسرخاله صدام که در یک تانکر آب مخفی شده بود، 
بازداشت شد.

* جان مر شایمر: بقای بشار اسد تنها راه حل بحران سوریه است.
* روزنامه آلمانی: وضعیت پناهندگان در فرانســه یک 

رسوایی بزرگ برای تمام اروپاست.

* داعش در افغانســتان 30 غیرنظامــی را بی رحمانه 
تیرباران کرد.

* جنگنده های آل ســعود این بار انبارهای دارو و مزارع 
مردم یمن را بمباران کردند.

صفحه آخر

ترامپ:

تقابلباایرانوروسیه
آمریکارابهورطهنابودیخواهدکشاند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

9 ماه از اجرای برجام گذشت
آن 28 میلیارد دالر چه شد؟!

* عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم: دولت روحانی در 

برنامه ششم فقرا را ندیده است.

* ایسنا: قیمت میوه در بازار داخلی 5 برابر بازار صادراتی 

است.

* داد مردم از بیداد گرانــی؛ گزارش کیهان از افزایش 

بی رویه قیمت کاالهای اساسی.

* عضو کمیســیون صنایع مجلس: نعمت زاده قرارداد 

جدید رنو را به مجلس نیاورد.                       صفحه4

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص(:

ننگاستبا37سالتجربه
زیرمجموعهخارجیهادرپروژههاینفتیباشیم

يادداشت روز

خبر ويژه

مردم 
در ماجرای 
ترمیم کابینه

دولت را 
بالتکلیف 
می دانند

موصل؛حلب
وفینالبازی
باداعش

صفحه2

* پارلمان اروپا قطعنامه عادی سازی 
روابط با ایــران را تصویب کرد که 
بر اســاس آن ضمن مداخله در امور 
داخلی نســبت به حمایــت ایران 
از گروه هــای مقاومــت در منطقه 

اعتراض شده است.
* در ســند عادی ســازی روابط با 
بــه درخواســت کمیته  که  ایران 
امور خارجــه پارلمــان اروپا تهیه 
اعدام قاچاقچیان  به  شده نســبت 
مواد مخدر اعتراض و بر اســتفاده از 
ظرفیت ایــران در مبارزه با معضل 

جهانی اعتیاد تاکید شده است!

* پارلمان اروپا در این سند ایران را کشوری که به اندازه کافی در سیاست خارجی مسئولیت پذیر نیست خوانده و تاکید کرده است: ایرانی ها به قدرت های 
بزرگ غربی با دیده تردید نگاه می کنند.  

* در این سند بر ضرورت ایجاد دفتر رابط اتحادیه اروپا در تهران به منظور آسان سازی دسترسی به منابع و همچنین برقراری خط ارتباطی منظم با مجلس 
شورای اسالمی تاکید شده است. 

* اتحادیه اروپا در خالل تصویب این قطعنامه از ایران خواســته اســت از نقش محوری و کلیدی خود استفاده کرده و دست از حمایت از جریان مقاومت در 
منطقه بردارد!                                                                                                                                                                         صفحه10

* دولتمردان و حامیان آنها ســال گذشته با هدف تحت فشار قرار دادن منتقدان و برخی نهادهای رسمی کشور که 
مسئول بررسی و تصویب برجام بودند، ادعا می کردند هر روز تاخیر در اجرای برجام از 100 میلیون دالر تا 400 میلیارد 

تومان به کشور ضرر وارد می کند!
* عضو تیم اســبق هسته ای، مهرماه سال گذشته و در مقطعی که مجلس در حال بررسی برجام بود ادعا کرد: روزی 

100 تا 150 میلیون دالر هزینه تاخیر در اجرای برجام است.

* تیتر یک روزنامه شرق در 30شهریور سال گذشته: »هزینه اجرایی نشدن برجام در گفت وگو با ترکان: هر روز تاخیر 100میلیون دالر ضرر«.
* اکنون که 284 روز از اجرایی شدن برجام گذشته است با در نظر گرفتن حداقل آنچه عنوان شده باید رقمی معادل 

28 میلیارد و 400 میلیون دالر نصیب دولت و ملت شده باشد!
*همان هایی که ســال گذشته مدعی بودند هر روز تاخیر در اجرای برجام چنین ضررهای هنگفتی را به دنبال دارد، 
امروز و با گذشت 9 ماه از اجرای آن می گویند برای به ثمر رسیدن آن همچنان باید صبر پیشه کرد!               صفحه2

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور فنالند:

کشتار مردم یمن به دست دولت سعودی بدترین نوع تروریسم است
صفحه3

* شــمار روســتاها و شهرک های آزاد شــده هم به عدد 100 نزدیک می شود و در مورد شــمار تلفات تکفیری های داعش، هر چند آمار دقیقی ارائه نشده، ولی با توجه به 
گزارش های پراکنده، تعداد نیز احتماال بیشتر از 1300 تروریست و شمار دستگیرشدگان در مدت عملیات 10 روزه نیز 657 نفر اعالم شده است.                صفحه آخر

صفحه2


