
رجوع به صفحه 5

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، 
بســته بندی، واردات و صادرات و خدمات پــس از فروش کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی علی الخصوص بســته بندی حبوبات و فرآورده های غذایی،  
فرآورده های پروتئینی، غالت، خشکبار، چای وقند، و شکر و برنج همچنین 
انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی در بخش کشاورزی، به ویژه تهیه، 
توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات محصوالت و ابزار و ماشین آالت 
کشــاورزی،  انجام کلیه فعالیت های عمرانی و کشاورزی به ویژه کاشت، 
داشت، برداشت، آماده سازی زمین های کشاورزی زراعی، کشت و صنعت، 
خدمات آبخیزداری، ایجاد مجتمع های گلخانه ای، کشاورزی و دامپروری و 
تولید آبزیان، تهیه و تولید موادغذایی و مواد اولیه، طراحی، تجهیز، نگهداری 
و نظارت فنی و راه اندازی در امر پروژه های ســاخت پاالیشگاه های نفت و 
گاز و پتروشیمی، فعالیت های تجاری مجاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
احداث و ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی، مشارکت در سرمایه گذاری، 
اخذ و اعطای نمایندگی شــرکت های معتبر داخلــی و خارجی اخذ وام و 
تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی  از کلیه بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری داخلی و خارجی، گشــایش اعتبارات و ال سی برای شرکت  نزد 
بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در 
سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و 

خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل 
و خارج از کشــور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از 
دولتی و خصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.

 مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران شــهرتهران- 
خواجه نصیرطوسی- خیابان سپاه- کوچه شهید علی اصغر احمدنیا- پالک 
1 طبقه دوم- کدپســتی 1611748143 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 
100000000ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشــرکه شرکا: آقای 
محمدرضا وجدانی فخر به شــماره ملی 0381286509 دارنده 1000000 
ریال سهم الشــرکه آقای ســیدناصر طاهری موســوی به شــماره ملی 
0384854184 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای عصام حمزه به 
شــماره فراگیر 111759593 دارنده 98000000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران: آقای عصام حمزه به ســمت مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره 
آقــای محمدرضا وجدانی فخر نایب رئیس هیئت مدیره آقای ســیدناصر 

طاهری موسوی عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت با 
امضای آقای عصام حمزه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات 
نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه آگرو گسترش وصال در تاریخ 1396/07/19 
به شماره ثبت 516777 به شناسه ملی 14007122771 

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 صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1396/05/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ولی اله 
حلیمی زنجانی اصل به کد ملی 4280379181 به ســمت 
رئیــس هیئت مدیره - داریوش حلیمــی زنجانی اصل به کد 
ملــی 0054082031 به ســمت مدیرعامــل و نایب رئیس 
هیئت مدیــره -  راضیــه حلیمی زنجانی اصل بــه کد ملی 
0065560434 به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت اعم از چک، سفته و غیره 
به امضای مشــترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشــد. ســیدمهرداد علوی 
 نســب به کد ملی 0072830921 به سمت بازرس اصلی و 
سیدسینا علوی نســب به کد ملی 0067279570 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به سال 
1395 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام روستا 
گلشن سهامی خاص به شماره ثبت 134416 

و شناسه ملی 10101776421 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/7/13 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: آقای رضا شهبازی به شماره ملی 0073920754 

به عنوان رئیس هیئت مدیره- آقای محمدجواد پناهی به شــماره 

ملی 0491762453 به عنوان نایــب رئیس هیئت مدیره- آقای 

جعفر اعتمادی شــریف به شــماره ملی 0067130161 به عنوان 

مدیرعامــل انتخاب گردید. کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی و 

تعهــدآور با امضاء دو نفر از اعضــای هیئت مدیره مجتمعا با مهر 

شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء یکی از 

اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مواد پژوهان صالح 
سهامی خاص به شماره ثبت 281228 

و شناسه ملی 10103186832

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

دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای 
شبکه توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار گاز را مطابق شرایط مندرج در 
ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:

1- موضوع مناقصــه:  تهیه مصالــح و اجرای شــبکه توزیع و 
ایستگاه های تقلیل فشار گاز

2- محل انجام مناقصه: مجموعه پردیس زاهدان.
3- از شــرکت های واجد شــرایط ذیــل که دارای رتبــه 5 و تعیین 
صالحیت در رشــته تاسیســات و تجهیــزات از ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی می باشــند دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 1396/11/29 
با در دســت داشتن معرفی نامه معتبر به مدیریت حقوقی و قراردادهای 
دانشــگاه واقع در زاهدان- خیابان دانشگاه- سازمان مرکزی دانشگاه 
سیســتان و بلوچســتان مراجعه و با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 
2/000/000 ریال به حســاب 02177362604004 با شناسه پرداخت 
00101900000000015 به نام درآمدهای دانشــگاه نزد بانک ملی- 

شعبه دانشگاه نسبت به دریافت اسناد و مدارک ارزیابی اقدام نمایند.
4- آخرین مهلت تحویل اســناد ارزیابی به مناقصه گزار )دانشــگاه( 

ساعت 12 صبح مورخ 1396/12/12 تعیین می گردد.
5- مدت اجرای طرح: سه ماه

6- اعتبار طرح: درآمدهای اختصاصی دانشگاه می باشد.
7- محل تحویل اســناد و مدارک به مناقصه گزار: زاهدان- 
دانشگاه سیستان و بلوچســتان، سازمان مرکزی- طبقه دوم دبیرخانه 

معاونت طرح و توسعه دانشگاه
8- حداقل امتیاز الزم جهت دعوت به مناقصه 70 )هفتاد( می باشد.

آگهی فراخوان ارزیابی 
 دانشگاه سیستان و بلوچستانکیفی مناقصه گران

سازمان مرکزی

دانشگاه سیستان و بلوچستان3556 م الف

آگهی مناقصه احداث فونداسیون اتصاالت 
وزارت نیرو63 کیلوولت پست مهرگان به شماره 119م/96

شرکت برق منطقه ای یزد

نوبت اول

عمومی یک  مرحله اینوع مناقصه1

شرایط اولیه2

1- دارا بودن گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری با حداقل پایه 4 در رشته نیرو و داشتن ظرفیت کاری آزاد )مستند 
این بند در روز گشایش پاکت های مناقصه توسط مناقصه گزار از سایت ساجار اخذ خواهد شد.(

2- داشتن سابقه حداقل یک مورد اجرای کار مشابه )مستند این بند عبارت است از تصویر قرارداد مربوطه و تصویر 
صورتجلسه تحویل موقت آن(

از تاریخ 1391/01/01 به بعد  از معاون دستگاه مناقصه گزار برای مناقصه گرانی که  3- داشتن رضایتنامه، حداقل 
سابقه انجام کار برای مناقصه گزار داشته اند)مستند این بند عبارت است از تصویر رضایتنامه(

4- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری اخذ شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

از تاریخ 1396/11/24 لغایت 1396/12/02زمان دریافت اسناد3

نحوه دریافت اسناد4
 و ثبت نام در سامانه

واجدین  شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند. 
برای ثبت نام در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمایید.

450/000/000 ریالمبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار5

ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1396/12/14آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها6

ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1396/12/14زمان گشایش پیشنهادها7

از طریق تسلیم پیشنهادها8 پاکات  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارایه  تا  مناقصه  اسناد  از دریافت  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
سامانه ستاد انجام خواهد شد. 

نشانی و شماره تماس 9
دستگاه مناقصه گزار

امور تدارکات و قراردادها،  از پارک شادی، شرکت برق منطقه ای یزد،  بلوار دانشجو، بعد  امام حسین،  یزد، میدان 
035-38250344

سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، توضیحات10
فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دفتر روابط عمومی

شــرکت برق منطقه ای یزد درنظر دارد مناقصه فوق را براســاس اطالعات ذیل و ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره 
فراخوان 200961071000025 برگزار نماید.

مدلمشخصات خودروردیف
2002یونی ماک بنز1

آگهی فروش خودرو
تجدید مزایده
 شماره 96/3

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

شرکت مخابرات ایران )سهامی عام(
منطقه همدان

مخابرات منطقه همدان در نظر دارد خودروی مشروحه 
ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رســاند متقاضیان 
می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر در ساعات اداری 
با شــماره تلفن )38263044( تماس و برای خرید اســناد 
مزایده به نشانی: همدان- مخابرات منطقه همدان- آرامگاه 
بوعلی- طبقه سوم واحد قراردادها مراجعه و پیشنهاد قیمت 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری شــنبه 96/12/5 تسلیم 
دبیرخانه شرکت نمایند. ضمنًا تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 

10 صبح روز یک شنبه مورخ 96/12/6 می باشد.

سال هفتادو ششم   شماره 21843   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 24 بهمن 1396   26 جمادی االول 1439    13 فوریه 2018

صفحه2

يادداشت روز
درباره سه گفت و گوی اخیر خبر ويژه

رئیس جمهور محترم آیت اهلل امینی: مشکالت اقتصادی
نتیجه عدم اهتمام به رهنمودهای رهبری است

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مردمپایانقالبایستادهاند
دولتدرزمیندشمنبازینکند

نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:

دولت وظایف بر زمین مانده اش را انجام دهد
حاشیه سازی نکند

صفحه۱۰

* وزیر جهاد کشــاورزی: توان تامین کل نیاز کشور به 

محصوالت کشاورزی را داریم.

* زمان پرداخت عیدی بازنشســتگان تأمین اجتماعی 

اعالم شد.

* اســتقبال وزارت نیرو از طرح سپاه برای بارورسازی 

ابرها.

* خبرگزاری ایسنا: خلف وعده دولت در خرید تضمینی 

محصوالت کشاورزی 143 روزه شد!              صفحه۴

نشانه های بی فرجامی برجام

دالر علی رغم انکار رئیس جمهور
از 4850 تومان هم گذشت

* حاتمی کیا : امثال آقای رشیدپور، واژه هایی را می سازند که کم کم در تلویزیون مطرح می شود. 
*  من از مسئولین شبکه سه، از مسئولین شبکه دو شکایت به خدا می برم، بابت این رفتارهای زشتی که با ما داشتند. 

*  کاربــران فضای مجازی با ترند# من - وابســته - ام مطالبی را در نقد ســینمای جشــنواره ای و در حمایت از 
حاتمی کیا، به وقت شام و حرف های این فیلمساز منتشر کردند. 

* یک کاربر : »اتحادیه اروپا پول داد فیلم »گذشــته« ســاخته شد یا خواهر امیر قطر صدها هزار دالر داد تا فیلم 
»فروشنده« ساخته شود. کسی نگفت سازنده گذشته و فروشنده وابسته است. اما وقتی فیلم »به وقت شام« ساخته 
می شود تا شجاعت مدافعان حرم را نشان دهد، انگ وابسته می خورد.«                                             صفحه۱۰

* مقاومت: حمالت اســرائیل به سوریه دیگر بی پاسخ 

نمی ماند.

* دو کره با تالش سئول برای دیدار خانواده های طرفین 

یک قدم دیگر به هم نزدیک شدند.

* تهدید ترکیه به بســتن پایگاه اینجرلیک در صورت 

ادامه حمایت های آمریکا از شبه نظامیان ُکرد.

* افشــاگری مجدد برنده جایــزه صلح نوبل  از جنایات 

مشترک امارات و عربستان در یمن.           صفحه آخر

پس از سفر به میانمار

وزیر خارجه انگلیس: در عمرم
چنین جنایاتی ندیده بودم!

حاتمی کیا در اعتراض به جو غیرانقالبی حاکم بر سینما و تلویزیون:

افتخار می کنم فیلمساز وابسته به نظام هستم

* مراسم راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن امسال در شرایطی برگزار شد که طی 
هفته های قبل برخی خام اندیشــاِن یاوه گو با بوق های تبلیغاتی دشمنان و 
معاندان تالش می کردند این  گونه القا کنند که اغتشاشــات ماه گذشته بر 
جشن پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی سایه افکنده و مردم ایران با عدم 

شرکت در این مراسم به انقالب و نظام مقدس خود نه خواهند گفت.
*  در شــرایطی که حضور با شکوه و گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن 
آنهم در اوج خباثت ها و دشمنی غرب، پشــتوانه و ظرفیت عظیمی برای 
پاسخ دهی قاطع و عبرت آموز از سوی دولتمردان به شیطان بزرگ و ایادی 
آن فراهم آورده بود، اما رئیس جمهور محتــرم در نهایت تعجب مواضعی 
اتخاذ کرد که از آن برداشــتی جز نادیده گرفتن حضور تماشایی حامیان 

انقالب اسالمی و ضربه زدن به این ظرفیت عظیم نمی توان داشت.
* مردم ایران با خروش بیشــتر و حضور گسترده و با شکوه خود به صحنه 
آمدند تا نشان دهند به انقالب و نظام جمهوری اسالمی وفادارند و هر جا الزم 
باشد از این سرمایه بزرگ و گرانبهای خود قاطعانه حمایت و حفاظت می کنند.
* کافی اســت مدیران کشور نگاهی به شــعارها و پالکاردهای مردم در 
اقتصادی،  راهپیمایی روز یکشنبه بیندازند. مردم از تبعیض، بی عدالتی، فساد
مشکالت معیشتی و بیکاری و... گالیه های عمیقی دارند اما در عین حال پای 
انقالب و نظامی که نهال آن را ۴۰ ســال پیش با دست خود کاشتند و امروز 

تبدیل به درختی تناور شده، ایستاده اند.
*  مطالبه و خواســته مردم، انقالبی و جهادی عمل کردن مســئوالن در 
حوزه های مختلف سیاســی، اقتصادی، دیپلماسی و... برای حل مشکالت 
پیش رو و حرکت به ســمت قله اســت. صداها و عالمت هایی که راه های 
انحرافی را نشان می دهند، در خوش بینانه ترین حالت تکمیل کننده ناآگاهانه 
پازل دشمن و مسیری به سمت دره هستند.                                             صفحه3
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مدیرمسئول کیهان در گفت وگو با تسنیم:

پیشنهادرفراندوماهانترئیسجمهور
بهدههامیلیونشرکتکنندهراهپیمایی٢٢بهمناست

* حســین شــریعتمداری: وقتی عده ای در حد یک 
چند صد هزارم جمعیت 22 بهمن دست به اغتشاش 
زدنــد، آقای روحانی اعالم کرد که صدای مردم را باید 
شنید! و اکنون تعجب آور است چرا حاضر نیست صدای 

توده های چند ده میلیونی مردم را بشنود؟!
* پیشــنهاد رفراندوم می تواند نشــانه ناخشــنودی 
رئیس جمهــور از حضــور ده هــا میلیونی مــردم در 
راهپیمایی با شکوه 22بهمن تلقی شود، چرا که همین 
حضور عظیم به تنهایی یک رفراندوم گســترده با پیام 

ده ها میلیونی »آری« به نظام است.

* همه پرسی که در اصل 59 قانون اساسی آمده است 
مربوط به مواردی اســت که قانون دربــاره آن گویا و 
صریح نیســت ولی وظایــف رئیس جمهور به صراحت 
در قانون اساســی آمده و رئیس جمهور ملزم به اجرای 
آن اســت از این جهت، پیشــنهاد رفراندوم در قالب 

حاشیه سازی قابل تعریف است.
* به نظر می رســد آقای روحانی مطمئن بود که پیشنهاد 
ایشان خالف قانون اساســی و غیر عملی است و اگر این 
پیشنهاد را عملی می دانست، هرگز مطرح نمی کرد! چرا که 
نتیجه آن را در 22 بهمن مشاهده کرده بود.          صفحه2


