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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

وزارتنیرو

شرکتآبوفاضالباستانبوشهر
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

تدوم
نوب

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حســاب سود 
و زیان ســال 1394 به تصویب رســید. اعضای هیئت مدیره به شرح 
زیر برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند: ولی مشــک علی زاده به 
شــماره ملی 1729617311 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
نوید مشــک علی زاده به شــماره ملی 0068495811 به ســمت نائب 
رئیس هیئــت مدیره معصومه رجــب زاده نوجه دهی به شــماره ملی 
0046602968 به ســمت رئیس هیئت مدیره - موسســه حسابرسی 
و خدمــات مالی آروین باســتان محاســب به شــماره شناســه ملی 
14004012983 به ســمت بازرس اصلی و مهدی زهرائی به شــماره 
ملی 0052656020 به ســمت بــازرس علی البدل بــرای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک،  سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
 مدیرعامل و احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد. ضمنا کلیه اسناد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیر عامل 
یــا امضاء احدی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت معتبر 

می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک 
سهامی خاص به شماره ثبت 88464 

و شناسه ملی 10101328708 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -رضا بهمن آبادی به 

شماره ملی 0792106180 به نمایندگی از شرکت بنیان گستر 

کاوا به شناسه ملی 10320760023 به عنوان رئیس هیئت مدیره 

و ایمان سلطانی به شماره ملی 0070386595 به نمایندگی از 

شرکت ســروش گستر هیرسا به شناسه ملی 10320760019 

به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و علی رضا حداد به شــماره 

ملی 0055259741 به نمایندگی از شــرکت تدبیرگستر تات 

به شناســه ملی 10320764980 به عنوان مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 

و اســناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و ... با امضای 

مدیرعامــل و یکی از اعضاء به همراه مهر شــرکت و در غیاب 

مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقاً همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت ثمرا 
سهامی خاص به شماره ثبت 424183 

و شناسه ملی 10320762671 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/6/25 و مجوز شماره 

962/15215774 مــورخ 96/7/25 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســمت اعضاء هیئت مدیره 

به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ســیداحمد علی قدســی به شماره ملی 

2491037807 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای حســین پاکدل به 

شــماره ملی 5739889529 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 

اســماعیل صابــری کد ملی 2959604083 به ســمت منشــی و عضو 

هیئت مدیره انتخاب شــدند و آقای ســیدعلی احمدی به شــماره ملی 

4579457455)و عضو هیئت مدیره( به ســمت مدیرعامل شرکت برای 
مدت 3 سال انتخاب گردید. چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب 
هیئت مدیــره با امضاء ثابت آقای ســیدعلی احمدی)مدیرعامل( و آقای 
سیداحمد علی قدسی)رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره با امضای آقای ســیدعلی احمدی)مدیرعامل( و آقای 
حسین پاکدل)نایب رئیس هیئت مدیره( معتبر خواهد بود و اوراق عادی با 
امضای آقای سیدعلی احمدی)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن سامانه گستر به شماره ثبت 82881 
و شناسه ملی 10101275053

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/6/11 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: آقای سهراب امیرسرداری 0031131662 بعنوان رئیس هیئت 

مدیــره، آقای ایرج خســروپناه 0038659281 بعنوان نایب رئیس هیئت 

مدیره  و مدیرعامل و خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی 0032311249 به 

نمایندگی شرکت رنگ آفرین 10100516139 بعنوان عضو هیئت مدیره 

انتخاب گردیدنــد. کلیه قراردادها و تعهدات و اوراق بهادار و ســفته ها و 

چک ها با امضای آقای ســهراب امیرســرداری با کد ملی 0031131662 

رئیــس هیئت مدیره به تنهایی و یا به اتفاق آقای ایرج خســروپناه با کد 

ملی 0038659281 مدیرعامل و یا خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی با کد 

ملی 0032311249 یا آقای غالمرضا سمیع پور با کد ملی 0049487760 

مسئول امور مالی شرکت با مهر شــرکت معتبر و قانونی است. در غیاب 

آقای سهراب امیرسرداری، امضای سه نفره آقای ایرج خسروپناه مدیرعامل 

به اتفاق آقای غالمرضا سمیع پور و خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی با مهر 

شرکت نیز معتبر و قانونی می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع رنگها  و تینرهای دریایی سهامی خاص
 به شماره ثبت 114370 و شناسه ملی 10101580111 

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/4/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت حســاب ســود و زیان برای 
سال مالی منتهی به سال 1395/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت توانگر محاسب و همکاران)حسابداران رسمی( 
به شناسه ملی 10320852922 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
آریان محاســب پویا)حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10980002869 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی
 دان ارتباط گویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 319140 

و شناسه ملی 10103572255 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1396/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکترعیسی رضایی 

بــه کدملی 3440013987 به عنوان بــازرس اصلی و آقای دکتر 

حمید رحمت به کدملی 2991882727 به عنوان بازرس علی البدل 

برای 1 سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان فتح ا... حکمی اصفهانی 

به کدملــی 0038199866، محمد ســدهی اصفهانی به کد ملی 

0043127721 و سیامک شــکیبی به کدملی 0038685779 به 

عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه  کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت پزشکان متخصص شیراز 
کلینیک سهامی خاص به شماره ثبت 30622 

و شناسه ملی 10100760728

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

پیرو چاپ آگهی مناقصه 96/21/ق )نوبت اول( در روزنامه 
کیهان مورخــه 96/11/1 حجم کار خدمــات خودرویی 

مخابرات منطقه قزوین به شرح ذیل اصالح می گردد.
* کیلومتر تردد ساالنه کل خودروها 1256400 کیلومتر

* تعداد سرویس داخل شهری کل خودروها 34056 سرویس
شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه قزوین

شرکت مخابرات ایران
)سهامی عام(

مدیریت منطقه قزوین

اصالحیه

سال هفتادو ششم   شماره 21827   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه4 بهمن 1396   6 جمادی االول 1439    24 ژانویه 2018

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

وسط خیابان 
دیوار نمی کشند

حفظبرجاموافزایشتحریمها
انتظاررژیمصهیونیستیازآمریکا

موسسه بین المللی »کر«: 70 میلیون انسان در سکوت خبری
از بحران های گوناگون رنج می برند

گزارشخبریتحلیلیکیهان

جای خالی اشتغال، رکود و تورم
در گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور

طراح سؤاالت کیست؛ ریاست جمهوری، صدا و سیما یا مجری؟

صفحه2

عضوهیئترئیسهمجلسخبرداد

موافقترهبرانقالببااختصاص150میلیوندالراعتباربرایمقابلهباریزگردها
صفحه۳

 * بررســی وعده هــای نــاکام دولــت در اتمــام 
مسکن مهر.

 * نــرخ ارز در پســابرجام هــزار تومــان افزایش
یافت.

* مدیرعامــل اتحادیه باغــداران: فقط 30 درصد 
بهای میوه به باغدار می رسد.

* مجری طرح برق رســانی روســتایی کشور اعالم کرد: 
برق رسانی به 400 روستا تا پایان امسال.          صفحه۴

معاوننظارتیبانکمرکزیخبرداد

تسویه با همه سپرده گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز
تا پایان بهمن 

* موسســه بین المللــی »ِکر«: مجامــع بین المللی و 
سازمان های امدادرسان به میلیون ها انسان بحران زده، 

هیچ توجهی نمی کنند.
* در مــورد 70 میلیــون نفری که از فقر شــدید و 
گرســنگی رنج می برند، اطالع رسانی نمی شود و افکار 

عمومی از آن بی اطالع است.

* کشورهای مختلف آفریقایی با مشکالت متعددی چون بحران 
گرسنگی، کمبود آب و بیماری های واگیر مواجه هستند.

* بیماری ماالریا هاله ای از وحشت بر قاره آفریقا حاکم 
کرده است.

* مردم یمن بخاطر جنگ تحمیلی رژیم عربســتان، با 
قحطی و بیماری دست و پنجه نرم می کنند.  صفحهآخر

وقتیارگانهاینظارتیاز»آموزشگاههایکنکور«غافلند

»موسساتتستزنی«
یا»بنگاههایتجاری«؟!

منابعغربیخبردادند

اعالم همراهی اروپا با آمریکا 
برای فشار بر ایران

* سناتور سندرز: هزاران معلول آمریکایی به خاطر 
نبود امکانات جان می دهند.

* جلسه شورای امنیت درباره تجاوز ترکیه به عفرین؛ 
فوری اما بی خاصیت! 

 * ورود ســازمان ملل به پرونده ســنگین امارات
در نقض حقوق بشر.

 * محاکمه اســیر 13 ساله فلســطینی در دادگاه
 رژیم صهیونیستی.                           صفحهآخر

اینگدال،کارشناسمسائلاستراتژیکدرگفتوگوباکیهان:

مثلث تهران، مسکو و پکن
باطل السحر تمام دشمنی های غرب است

صفحه۸

* بلومبرگ : مقامات فرانسه، آلمان 
و بریتانیــا در همــکاری با رکس 
در  آمریکا،  وزیر خارجه  تیلرسون 
حال تمرکز روی چگونگی محدود 
و مهار کردن توســعه موشک های 
بالســتیک ایران هستند. این کار 
می تواند برای توافق هسته ای زمان 

بخرد.

* هر چند کشورهای اروپایی عضو 1+5 از جمله فرانسه و انگلیس از حفظ 
برجام حمایت کرده و آن را موفقیتی برای خود می دانند ولی در عین حال 
به دنبال همراهی با آمریکا در اعمال فشــار و تحریم های ضدایرانی به بهانه 

قدرت دفاعی کشورمان هستند!
* در حالی که اکثر کشــورهای اروپایی به ظاهــر از برجام حمایت کرده و 
خواستار تداوم آن شــده اند،»بن کاردین« عضو ارشد دموکرات در کمیته 
روابط خارجی مجلس سنا از آمادگی اروپا برای همراهی با آمریکا در تحریم  
ایران خبر داد!                                                                صفحه2

*دریافتناولویتهایامروزجامعــهودغدغههایفراگیرآنکار
چندانسختینیستچنانکهدرگفتوگوبامردممیتوانمواردی
ازجملهاشتغال،رکود،تورمومسکنرابهعنواندغدغههایاصلی

آنهادریافت.
*باتوجهبهاینکهموضوعبیکاریازاصلیترینمعضالتجامعهاســت
انتظارمیرفتدرگفتوگویرئیسجمهوردرشماراصلیترینونخستین

پرسشهاقرارگیردکهزمانمقتضیبرایآنباشدکهچنیننشد.
*آیااینبرنامهجایآننبودتــاازرئیسقوهمجریهدربارهوعده

ایجادقریببهیکمیلیونشغلدرسالپرسششود؟!
*مجریبهجایآنکهازساختهنشدنحتییکخانهدرقالبطرح
دولتتدبیروامیدپسازگذشــتقریببهپنجسالسؤالکنداز

عدموجودپیوستفرهنگیدرطرحدولتپرسید!
*عدماولویتبندیدرطرحمسائلدرگفتوگویاخیررئیسجمهور
اینپرســشراایجادکردکهسازوکاررســانهملیبرایطراحی

پرسشهایبرنامهایتاایناندازهمهمچگونهاست؟
*آیااینپرسشهادراینسازمانوتوسطکارشناسانتهیهمیشود
یااینکهسؤالهانیزمانندمجریبهاینسازمانتحمیلمیشودو
رسانهملیتنهاپخشکنندهاینبرنامهاست؟صفحه۳


