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به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محسن سروش با کد ملی 0569770424 به نمایندگی 
شــرکت ایجاد محیط با شناسه ملی 10101318872 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد عباســی با کد 
ملــی 3199881051 به نمایندگی شــرکت تولیدی 
خانه گستر با شناسه ملی 10100591316 عضو هیئت 
مدیــره و مدیرعامل و روزبه ولی پــور کلتی با کد ملی 
1376600978 به نمایندگی شرکت نوسازی و عمران 
اکباتان با شناسه ملی 10101337982 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضای کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تجاری و تعهدآور 
از قبیل چک، ســفته، برات و غیره و همچنین افتتاح 
حســاب های بانکی و پرداخت از حســاب های مذکور، 
بستن آنها و کلیه عملیات پولی، مالی و اعتباری شرکت 
با امضــای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به 
همراه مهر شــرکت خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با 
امضــای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و 
اوراق عادی و مکاتبات با امضــای مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعییــن دارندگان حق 
امضاء، تعیین ســمت 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 استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه  ملی

10100643383 به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی 

علمداری به شــماره ملی5059610322 را به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار،تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی مدیران 

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 پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی10101236094

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/2/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند:
یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 
میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به ســمت بازرســین: علیرضا بروجردیان به شــماره ملی 
0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی به شماره ملی 
0450486125 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی 

انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی سال 1394/10/30 

به تصویب رسید.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخــاب مدیران، انتخاب بازرس  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 ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشــتی و 

تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی 

و فروش و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی 

و دندان پزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی. )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان 

شهید علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 

سهم 2000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 2/000/000 ریال 

توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136 

مــورخ 1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شــعبه شــهید 

هادی پور پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شــمس خو به شماره ملی 0076193152 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و 2- ملک فرهاد حضرت 

بــه شــماره ملی 2297437781 بــه ســمت مدیرعامل و 

عضــو هیئت مدیــره و 3- حســن قهــاری به شــماره ملی 

0439840562 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 

دارنــدگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای 

یکــی از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود و اوراق عــادی و اداری با امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشی سورشجانی به 

شماره ملی 1970252642 به عنوان بازرس اصلی و شهیاد 

علی اکبر ســلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا در تاریخ 1395/5/20 
به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

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

* موضوع خدمات: انجام خدمات بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری مرکزی زاهدان به 
تعداد حدود 1320 نفر به شرح زیر می باشد:

جبران هزینه های بســتری، شــیمی درمانی، رادیوتراپی، جراحی در بیمارســتان و مراکز 
جراحی محدود، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شــکن- جبران هزینه های مربوط به رفع 
عیوب انکســاری هر چشم 4 تا 20 دیوپتر یا بیشتر برای هر دو چشم- جبران هزینه های 
آمبوالنس بین شــهری به شــرط بســتری- جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و 
ســزارین- جبران هزینه های اعمال جراحی مربوط به ســرطان، مغز و اعصاب مرکزی 
و نخاع، دیســک ســتون فقرات، گامانایف، قلب، پیوند کلیه، ریه، کبد و مغز استخوان- 
جبران هزینه های ســونوگرافی، ماموگرافی، رادیوگرافی، انواع اسکن، انواع سیتی اسکن، 
انواع آندوســکوپی، ام.آر.آی، اکوکاردیوگرافی، اســترس اکو و دانســیتومتری- جبران 
هزینه های مربوط به تســت ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، 
نوار مغز، آنژیوگرافی چشــم، نوار مثانه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و هولتومانیتورینگ 
قلب، جبران هزینه های جراحی های مجاز ســرپایی مانند شکستگی ها، گچگیری، ختنه، 
بخیه، کرایوتراپی، اکســیزیون لیپوم، تخلیه کیســت و لیزر درمانی- جبران هزینه های 
دندانپزشــکی- عینک و لنز- ویزیت- دارو- آزمایــش و فیزیوتراپی- ناباروری، دیالیز و 

سمعک، مطابق جدول شرح تعهدات منضم به اسناد مناقصه.
* مدت خدمات: از تاریخ 1396/2/1 به مدت یک سال شمسی.

* مناقصه گزار و بیمه گزار: شــهرداری زاهدان به نشانی خیابان آزادی- کدپستی: 
9813673157- تلفن: 054-33224064-7 

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 450/000/000 ریال می باشد که باید به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع کارفرما )مطابق نمونه کاربرگ شــماره یک پیوســت اسناد 

مناقصه( همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.

* مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه شمسی.
* نحوه دریافت اســناد: کلیه شــرکت های خدماتی دارای صالحیت الزم و مجوز 
از شــرکت بیمه مرکزی با ارسال درخواســت کتبی به معاونت فنی و عمرانی شهرداری 
زاهدان و درج پست الکترونیک در نامه درخواست، واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب 
شماره 0103738037008 بانک ملی به نام درآمد شهرداری زاهدان و تحویل رسید آن 

به فروشنده اسناد می توانند اسناد مناقصه را به یکی از صورت های زیر دریافت نمایند:
1- از طریق پســت الکترونیکی: در صورت درخواســت متقاضی برای دریافت، اسناد به 

صورت فایل zip شده و pdf برای متقاضی ارسال می شود.
2- با مراجعــه حضوری: در صورت مراجعه حضوری، متقاضی برای دریافت اســناد به 

معاونت فنی و عمرانی شهرداری زاهدان مراجعه نماید.
آدرس: زاهدان- خیابان امیرالمؤمنین- نرســیده به تقاطع ســعدی- مجتمع طبقاتی 
ســعدی- بلوک دوم- طبقه ســوم- معاونت فنی و عمرانی شــهرداری زاهدان. تلفن 

33215347- 33221468- 054 دورنگار: 054-33215347
* زمان فروش اســناد: از تاریخ 96/1/28 لغایت پایان وقت اداری )ساعت 14( روز 

دوشنبه مورخ 96/2/4 می باشد.
* زمان تحویل اسناد تکمیل شده: تا پایان وقت اداری )ساعت 13( روز پنج شنبه 

مورخ 96/2/14 می باشد.
* مکان تحویل اسناد تکمیل شده: خیابان آزادی- دبیرخانه شهرداری زاهدان.

* زمان و محل بازگشایی پاکات: جلسه بازگشایی پاکات ارسالی روز شنبه ساعت 
11 صبح مورخ 96/2/16 در محل شهرداری زاهدان برگزار می شود.

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی

شهرداری زاهدان

م الف 200
شناسه 35441

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان 
در نظر دارد: از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی پیمانکاران 
واجدالشــرایط جهت واگذاری امور تاسیســاتی )تعمیر، نگهداری و 
راهبردی( مجتمــع پیامبراعظم)ص( بندرعباس و بیمارســتان های 
کــودکان / حضرت ابوالفضل)ع( میناب / امام علی)ع( رودان / پیامبر 
اعظم)ص( قشم / فارابی بستک / شهدا بندر لنگه / خاتم االنبیاء)ص( 
جاســک و خوابگاه های دانشــجویی بندرعباس به بخش غیردولتی 
اقدام نماید. لذا بدینوســیله از اشــخاص حقوقی واجد الشــرایط که 
دارای حداقل رتبه 5 تاسیســات می باشــند دعوت می گردد از تاریخ 
نشر آگهی لغایت 96/2/6 جهت ارسال رزومه کاری و تحویل مدارک 
ذیل حداکثر تا ســاعت 14 روز چهارشــنبه مورخ 96/2/6 به نشانی: 
بندرعباس - بلوار شهید چمران - جنب استانداری سابق - دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان - طبقه همکف دبیرخانه مرکزی دانشگاه 

اقدام نمایند.
* سوابق و تجربه

* کپــی شناســنامه و کارت ملــی دارندگان حق امضــاء مجاز، کپی 

اساســنامه، آگهی تاســیس، آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در 
روزنامه رسمی کشور و کارت اقتصادی شرکت به همراه مجوز فعالیت 
اشخاص حقوقی )شرکت( از مراجع ذیصالح مرتبط با موضوع واگذاری 
)پرینت صالحیت و رتبه شــرکت از سایت ســاجار( مدارک تحصیلی 

اعضای هیئت مدیره شرکت
* پرینت حســاب در گردش شرکت به همراه نشــانی و شماره تلفن 
ثابت، همراه و فاکس شرکت را در پاکت سربسته به دبیرخانه دانشگاه 

تحویل نمایند.
- متقاضیان محترم می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره 
تلفن هــای 07633332225-07633317689 دفتــر امور قراردادها و 

دفتر فنی دانشگاه تماس حاصل فرمایند.
- این آگهی به منظور ارزیابی و شناسایی پیمانکار واجدالشرایط انتشار 
یافته و مبین هیچگونه رقابت یا مناقصه ای نمی باشــد و دانشگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط دعوت به 

عمل می آورد.
شناسه نوبت چاپ: 43339

فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۶00   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه ۲۸ فروردین ۱3۹۶  ۱۹ رجب ۱43۸   ۱۷ آوریل ۲0۱۷

گزارش خبری تحلیلی کیهان

عکس یادگاری
با پروژه هایی که دیگران ساخته اند!

تظاهرات و هرج و مرج در 150 شهر آمریکا
هواداران و مخالفان ترامپ به جان هم افتادند

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

انتخابات 
برُگسل جمهوریت 

و اشرافیت

ناصری: 
سبدی از نامزدهای

 اصالح طلب
ممکن است

 کار دستمان بدهد

* یک دستگاه نظارتی: فرانسوی ها به اطالعات محرمانه 

مالیاتی ایران دست یافته اند.

* نابــودی صنعــت پنبه بــا واردات شــدید و کاهش 

95درصدی سطح زیر کشت.

* گرانی 7 تا 42 درصدی کاالی اساســی در یکســال 

پایانی دولت روحانی.

* یک مســئول خبــر داد: آغاز خریــد تضمینی برگ 

سبزچای از نیمه اردیبهشت.                     صفحه4

براساس آمار رسمی  

تعطیلی 300 زیرگروه صنعت ساختمان
به دلیل رکود مسکن

* شــمار شــهدای فوعه و کفریا از مرز 110 تن 

گذشــت؛ محکومیت خیانت تروریست ها از سوی 

سازمان ملل

* قدیمی ترین اسیر زن فلسطینی آزاد شد.

* آغاز شمارش آراء همه پرسی سرنوشت ساز ترکیه.

* آمریکا اعزام 50 هزار نیروی زمینی به سوریه را 

در دستور کار خود قرار داد!

صفحه آخر

یادداشت کارشناس امنیتی روس برای کیهان  

رهبران سیاسی آمریکا
در دشمنی با ایران اختالفی با هم ندارند

بیش از 90 درصد پیشرفت این پروژه ها، مربوط به قبل از سال 92 بوده است

روایت اژه ای از فساد کالن در صندوق ذخیره فرهنگیان

حاتم بخشی از جیب معلمان
8 هزار و 300 میلیارد تومان به 31 نفر!

* غالمحسین محسنی اژه ای در واکنش به صحبت های رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه امیدواریم قوه قضائیه دنبال مچ گیری نباشد، گفت: مچ 
کســانی را که به بیت المال دست درازی می کنند نه تنها باید گرفت 

بلکه اگر شرایطش باشد باید قطع کرد.
* اگر کســی دستش در جیب بیت المال است و 50 میلیارد از اینجا 
و آنجا می گیــرد و نمی تواند اثبات کند برای چه گرفته نباید مچش 

را گرفت؟
* با کســانی که با ســوء اســتفاده از قــدرت و ثــروت و موقعیت 
بخواهند قانون را دور بزنند بدون اغماض در دســتگاه قضایی کشور 

خواهد شد. برخورد

* رئیس جمهور در آســتانه انتخابات اقدام به افتتاح پروژه هایی کرده است که حجم 
عظیمی از پیشرفت آنها در دولت گذشته بوده است.

* بیانیه جمعی از کارشناسان صنعت  نفت: بیش از ۸5 درصد از سرمایه گذاری و خرید 
تجهیزات پروژه هایی که رئیس جمهور در عسلویه افتتاح کرد پیش از سال ۹2 انجام 

شده است.

* اکثر این پیشــرفت ها در زمان تحریم بطور متوسط ماهیانه 1/4۹ درصد پیشرفت 
داشــته اند و حتی اگر تحریم ها نیز ادامه می یافت، خیلــی زودتر از زمان فعلی باید 

راه اندازی و افتتاح می شدند.
* رستم قاسمی: طرح هایی که باید حداقل 2 سال پیش به بهره برداری می رسید را در 

آستانه انتخابات بهره برداری می کنند.

* وزیر سابق نفت: تأخیر هر 2 فاز پارس جنوبی به نرخ امروز بیش از 4 میلیارد دالر به 
کشور ضرر وارد می کند و باید پرسید چه کسی در این باره پاسخگو خواهد بود؟ 

* عکس های یادگاری روحانی با پروژه های دولت نهم و دهم در حالی است که در پی 
رکود شدید ناشی از بی عملی دولت در سال های اخیر، ده ها کارخانه خوشنام و با سابقه 

ایرانی به تعطیلی کشیده شده یا ناچار به تعدیل نیروی کار شده اند.

* ارج، آزمایش، قند ورامین، کاشــی ایرانا، پلی اکریل اصفهــان ... و در جدیدترین 
مورد، روغن جهان، تنها بخشــی از کارخانه های نام آشــنای ایرانی هستند که در
 پی رکــود اقتصــادی، واردات و قاچــاق گســترده در دولت روحانــی، تعطیل 

شده اند. 
صفحه4

* وزارت اطالعات باید در زمینه نامه دادستان و لیست 53 نفره دو تابعیتی ها جواب بدهد و اگر ثابت شد 
دو تابعیتی هستند باید طبق قانون با آنها برخورد شود.

* اتهامات افراد دستگیر شده برخی کانال های تلگرامی اجماالً امنیتی است و بعضی عالوه بر جرم امنیتی، 
انتشار موارد مستهجن، موارد خالف نظام و عفت عمومی است.                                            صفحه2

صفحه آخر

گزارش کیهان از تاکتیک انتخاباتی اصالح طلبان

نامزد ضربه گیر
قربانی کارنامه خالی نامزد اصلی می شود

صفحه10 

* نامزد مــورد نظر با وعده های 
دروغ به شــعور مــردم توهین 
نکند!                        صفحه2


