
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/2/2 و مجوز شماره 

203 ت 14/53/1302/7848 مــورخ 1396/8/13 پلیس اطالعات و امنیت 

عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج 

آگهی های مؤسسه انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به 

قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد علیمردانی به شماره ملی 0034906789 

و آقــای محمدجواد وهابیان تهرانی به شــماره ملی 0026191946 و آقای 

مجید رودگر به شــماره ملی 0031795803 به عنوان اعضای اصلی هیئت 

مدیره و آقای مجید وهابیان تهرانی به شــماره ملی 0060869305 و آقای 

نصراله محمدی به شماره ملی 0042592976 به عنوان اعضای علی البدل 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای احسان سیدمیرزایی 

به شماره ملی 2141825814 به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر شریفی به 

شماره ملی 4322668968 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء 

دو نفــر از اعضای اصلی هیئت مدیره )خزانه دار و مدیرعامل( و یا خزانه دار و 

رئیس هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت بنیاد خیریه شهدای هویزه موسسه غیرتجاری 
به شماره ثبت 3230 و شناسه ملی 10100210742

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/7/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

صمد رودگرمی به شــماره ملــی 2299145151- بهمن 
رودگرمی به شــماره ملی 0035287901- پگاه رودگرمی 
به شــماره ملی 2291736299 به ســمت اعضای هیئت 
مدیــره برای مــدت دو ســال انتخاب گردیدند. حســین 
عمادی به شــماره ملی 1239406630 بــه عنوان بازرس 
اصلی و ســعید نقشینه به شــماره ملی 0049984977 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 

1395/12/29 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز 
سهامی خاص به شماره ثبت 55728 

و شناسه ملی 10101008391

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 و مجوز شماره 11/48108 
مــورخ 1396/8/20 اداره کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ســمت اعضای هیئت مدیره به قــرار ذیل تعیین 
گردید: آقای مرتضی واعظ نیا شــماره ملی 1060266520 به نمایندگی از شرکت 
بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا )سهامی خاص( شناسه ملی 
10102384287 به سمت عضو هیئت مدیره. آقای اله رحم شهریاری شماره ملی 
4819035142 به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز )سهامی خاص( 
شناســه ملی 10102262391 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. آقای 
محمود بهروز شماره ملی 0603158331 به نمایندگی از شرکت گروه طلیعه سبز 
جهان )ســهامی خاص( شناسه ملی 10102853650 به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیره. آقای حســن قاسمی شــماره ملی 5209539261 به نمایندگی از شرکت 
مهندسی آماد بهینه ساز )سهامی خاص( شناســه ملی 10102251738 به سمت 
عضو هیئت مدیره. آقای عباس سحرخوان شماره ملی 1262308593 به نمایندگی 
از شرکت ناصرین وحید )ســهامی خاص( شناسه ملی 10102255011 به سمت 
عضو هیئت مدیره- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 
برات قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر مالی آقای حســن جعفری 
اشیانی به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و 

مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت 81273 
و شناسه ملی 10101259330

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

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/04/17 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای روبــت بدلیانس آواکم پور 

به ســمت رئیس هیئت مدیره - آقای فریدون ثقهًْ االسالمی به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرخ هاشم زاده فالح به 

ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال برای 

تصدی هیئت مدیــره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 

تعهــدآور، مالــی و قراردادها با امضاء رئیــس هیئت مدیره یا 

مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضــاء هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا هر 

یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی شالوده 
سهامی خاص به شماره ثبت 8696 

و شناسه ملی 10100371008

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

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی از بین داوطلبان واجد شرایط 
برای ســال تحصیلی 98-1397 با برگزاری آزمون دانشجو می پذیرد. عالقه مندان جهت کسب 

م الف 3541اطالعات بیشتر به سایت www.sndu.ac.ir مراجعه نمایند.

بسمه تعالی

Ph.D آگهی پذیرش دانشجوی دکتری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی شــاهرود درنظــر دارد: انجام خدمات 
آنژیوگرافــی، آنژیوپالســتی و جراحــی قلب مرکز 
آموزشــی، پژوهشــی و درمانی امام حســین)ع( را 
به شــرکت های واجدشــرایط که صالحیت خدمات 
بهداشــتی و درمانی مذکور از مراجــع ذیصالح دارا 
می باشند درقالب مشارکت با بخش خصوصی واگذار 

نماید.
متقاضیان درصــورت تمایل به همکاری می توانند از 
تاریــخ چاپ آگهی نوبت دوم جهت دریافت فرم های 
ارزیابی حداکثــر به مدت 5 روزکاری از تاریخ مذکور 

به سایت دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 www.shmu.ac.ir درمانی شــاهرود به آدرس
مراجعه نمــوده و فرم هــای ارزیابی کیفی به 
منظور انجام خدمات موضــوع فراخوان را دریافت و 
ســپس فرم های تکمیل شده را در مهلت تعیین شده 
به همراه مســتندات مربوطه به دفتر معاونت توسعه 
مدیریت و منابع دانشــگاه واقع در شاهرود: شهرک 
البرز - خیابان شــیخ فضل اهلل نوری ساختمان البرز 

دانشگاه علوم پزشکی تحویل و رسید دریافت کنند.
بدیهی است مسئولیت اصالت و صحت مستندات به 

عهده شرکت ها می باشد.

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

 موضــوع مناقصه: خریــد، نصب و راه اندازی UPS ســایت های شــبکه
 اداره کل)بندر شهید رجایی( و بنادر تابعه، به شرح اسناد مناقصه.

شرایط اختصاصی:
1- دارا بودن سوابق کاری مشابه در پنج سال اخیر

2- توان مالی و فنی
3- ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی

4- ارائه تاییدیه عدم بدهی  از اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی
مهلت و محل و نحوه دریافت اسناد:

1- مهلت فروش اسناد از تاریخ 96/11/2 لغایت 96/11/11 به مدت 10 روز
2- نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد:

الف( با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان- اداره 
امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 

2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 300/000 ریال
ب( از طریــق ســایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و 

www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان
مهلت و محل تحویل پیشنهادات:

1- از تاریخ 96/11/12 لغایت 96/11/21 ساعت: 15:00
2- محل تحویل اســناد: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان مرکزی 
اداره کل- طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

3- تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار)تضمین شــرکت در مناقصه(: 
500/000/000 ریــال واریز وجه نقد به حســاب شــماره 2196455407008 

سپرده اداره کل یا ارائه ضمانتنامه بانکی
تلفن تماس: 076-32123153-32122532 

فاکس: 32123221-076 و نحوه دریافت اسناد 076-32123407
زمان و محل بازگشایی پاکات:

تاریخ 96/11/24 روز سه شــنبه ســاعت 9:00 مجتمع بندری شــهید رجایی- 
ساختمان مرکزی- طبقه سوم- دفتر مدیرکل بندر

ضمنا هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی: 131188      شناسه نوبت چاپ: 146685

P.M.O P.M.O

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

  

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد اجرای پروژه نشت یابی 
وکنترل تلفات فیزیکی آب شــبکه توزیع آب شهرهای شهرستان های بوشهر 
و دشتســتان را که به مبلغ تقریبــی 4/152/000/000 ریال بــرآورد گردیده 
اســت مطابق مشــخصات ذیل، نســبت به انتخاب پیمانکاران واجدصالحیت 
اقدام نماید، لــذا از کلیه پیمانکارانی که دارای ســابقه کاری مرتبط و گواهی 
احراز صالحیت پیمانکاری معتبر از ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی در پایه 
5 رشــته آب هســتند دعوت به عمل می آید که از ســاعت 13 روز 96/11/2 
 تا ســاعت 18 روز 96/11/6 جهت خرید اســناد به ســامانه ســتاد به نشانی

WWW.setadiran.irمراجعه نمایند.
توضیحات:

1- شماره فراخوان: 200961344000012
2- محل تامین اعتبار: منابع داخلی شرکت

3- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 228/000/000 ریال می باشد که بایستی 
به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.

4- مدت اجرا: 10 ماه
5- دستگاه نظارت: معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

6- قیمت خرید اســناد مناقصه برای هر پروژه 250/000 ریال می باشــد که 
می بایست به حساب شــماره 14005109559 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی 

بوشهر )حساب شبا شماره 340140040000014005109559( واریز گردد.
7- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در ســامانه ســتاد تا 
ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 96/11/17 می باشد. عالوه بر ارسال الکترونیکی، 
پاکت »الف« می بایســت به صورت فیزیکی به دفتر حراســت و امور محرمانه 

شرکت تحویل گردد.
8- پاکت ها در ســاعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 گشوده خواهد 
شــد. حضور یک نفر به عنوان نماینده شــرکت همراه با معرفی نامه در جلسه 

بازگشایی پاکت ها بالمانع می باشد.
9- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- کلیه اســناد و مدارک خواسته شــده و ارائه شده ازسوی پیمانکار و اسناد 
مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور برسد.

11- به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس 
از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12- رعایت قرار دادن ضمانت نامه شــرکت در مناقصه در پاکت »الف«، اسناد 
دریافتی از کارفرما، گواهی صالحیت خواســته شــده، مستندات خواسته شده، 
اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی، گواهی نمونه 
امضــای محضری صاحب امضای مجاز )در صــورت عدم وجود نمونه امضای 
مشــخص در اساسنامه یا تغییر آن(، گواهی صالحیت انجام کار از لحاظ ایمنی 
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت »ب« و 

پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت در پاکت »ج« الزامی است.
13- کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء 

مجاز و تعهدآور برسد.
14- مدت اعتبار پیشنهاد: 3 ماه.

15- به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس 
از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
16- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

»آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 96/25«
مناقصه عمومی یک مرحله ای )ارزیابی ساده( 

دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

آقــای جنــاب  گرامیمــان  همــکار  درگذشــت   مصیبــت 
میریاور امیدی را تســلیت عرض نمــوده و از خداوند متعال 
برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 

آن عزیز صبر و اجر مسئلت می نمائیم.
سرپرست، مدیران و کارکنان مؤسسه کیهان

سال هفتادو ششم   شماره 21825   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 2 بهمن 1396   4 جمادی االول 1439    22 ژانویه 2018

يادداشت روز خبر ويژه

شیرین کاری 20 دقیقه ای 
و دالر 4650 تومانی

تظاهرات علیه ترامپ در 300 شهر آمریکا

آقای ترامپ! دهانت را ببند
و به مشکالت مردم آمریکا رسیدگی کن

* جهت انقالبی را با دقت تمام حفظ کنید. بازی های 
تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکارِی انقالبِی 
کار، غلبه نکند. با سِر افراشته، زبان و عمل، نشان دهید 

که مؤمن انقالبی اید.
* جنگ نرم دشــمن، برپایه  دروغ و تحریف و شایعه و 
سانســور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما می تواند با 
سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز 
از ســندها بر حقانیت جمهوری اســالمی و کج روی و 

گمراهی دشمنان است.

* یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ 
دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است 
با استناد به واقعیات، سرچشمه  امید و شوق و حرکت باشد.

* مستند انتقادی، مفید و الزم است. لحن اثر باید ناصحانه 
و چاره جویانه باشــد. در انتقاد، لحن خصمانه و یأس آلود و 
هرج ومرج طلبانــه، فایده  آن را تبدیل به زیان می کند. زبان 

طنز به رسایی و سودمندی اثر کمک می کند. 
* رضای خدای را در کارها در نظر بگیرید و از او کمک 
بخواهید.                                                صفحه3

ادعای مضحک مدعیان اصالحات

سریال های تلویزیونی
عامل حوادث اخیر در کشور!

در مدرسه عالی شهید مطهری

مراسم بزرگداشت جانباختگان نفتکش سانچی
با حضور جمعی از مسئولین و مردم برگزار شد

امشب دکتر روحانی در برنامه زنده تلویزیونی از اقتصاد می گوید

13 سؤال کلیدی
از رئیس دولت دوازدهم

صفحه آخر

* حمایــت مرکز پژوهش هــای مجلس از بازگشــت 

سهمیه بندی بنزین.

 * یک مســئول: 70 درصد بازار چوب ایــران وارداتی 

است.

* معاون وزیر راه و شهرسازی: مسکن سال آینده گران نمی شود.

* وزیر نیرو: واژه بحران آبی در کشور نابجا نیست.

* رئیس سازمان امور مالیاتی: مالیات بر خانه های خالی 

فعال دریافت نمی شود!                                 صفحه4

دالر از 4650 تومان هم گذشت

افسارگسیختگی نرخ ارز
هدیه دو سالگی برجام به مردم

* پایــان گروگانگیری خونین در کابل با 17 کشــته و 

30 زخمی.

* ورود همزمــان تانک هــای ترکیه و تروریســت های 

»ارتش آزاد« به عفرین سوریه.

* متخصص امنیت سایبری »اینفوواچ«: بیت کوین، پروژه مشترک 

آمریکا و انگلیس برای جاسوسی از کشورهای سراسر جهان است.

* نخست وزیر پاکستان: عذرخواهی رسمی از اسالم آباد شرط 

پاکستان برای عادی سازی روابط با آمریکاست.    صفحه آخر

شبکه تلویزیونی ام.بی.سی فاش کرد

به کارگیری آدم کش های آمریکای التین
آخرین تالش آل سعود برای نجات از باتالق یمن

صفحه10صفحه2صفحه2

رهبر انقالب:

جوانان عزیز مستندساز
جهت انقالبی را با دقت تمام حفظ کنید

* آقای رئیس جمهور! شــما در خرداد 92 گفتید:» قیمت دالر به چند برابر 
قیمت افزایش یافته. مشــکل کجاست!؟ مشــکل عدم مشورت، مشکل 
خود شیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است...

برای من قابل قبول نیست هر روز هر فرد ایرانی که به عمره می رود به خاطر 
کاهش هر روز قیمت ریال، در کنار یک عرب، خجالت بکشد.« آیا خبر دارید 

که نرخ دالر از4650 تومان عبور کرد؟!
* علل سال 92 فقط مربوط به دولت قبل بود یا ممکن است دولت دیگری 

هم در عالم به بالی خودشیفتگی و خود رأیی و... مبتال شود؟! 
* در آستانه انتخابات سال 92 گفتید: »مالک تورم جیب مردم است نه آمار 
مرکز آمار و بانک مرکزی« با مالحظه قیمت سرسام آور کاال ها و خدمات ،آیا 

واقعاً معتقدید تورم 9 درصد است؟!
دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان  *  در سال 92 گفتید: »
 بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شــرمنده باشند«حاال نوبخت می گوید: 
در هر خانــه 3 بیکار تحصیل کرده داریم! و مرکز پژوهش های مجلس ، نرخ 
واقعی بیکاری را حداقل 22 درصد و نرخ بیکاری تحصیل کرده ها 36درصد 

می داند! در این باره توضیحی ندارید!؟
* در سال 92 می گفتید: »اطالعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در 
اختیار مردم قرار گیرد« در دولت شما حتی قرار داد با پژو، توتال، با رنو و...
هم محرمانه است! خبر دارید که 9 نفر زودتر از بقیه از افزایش تعرفه خودرو 

خبر دار شدند و بیش از 126 هزار میلیارد تومان سود به جیب زدند؟!
* ســال 92 بود که گفتید:» مسئله مسکن ، اولویت دوم جوانان است و من 
به آن توجه ویژه ای دارم.« می توانید بگوئید چند مسکن ساختید؟! مسکن 
اجتماعی چه شد؟!                                                                             صفحه2

* در این مراسم رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسالمی، رئیس دفتر رهبر معظم انقالب، جمعی از نمایندگان مجلس، وزرا، 
مسئوالن کشوری و لشکری به همراه خانواده جانباختگان نفتکش سانچی و مردم قدرشناس حضور داشتند.                صفحه3

فرش خانه ما
یا هویت ملی آمریکا؟!


