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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خوشنام راه
 سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )91141(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/7/1 و مجوز شماره 
11/27086 مورخ 1395/8/12 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه خدامردای به 0068936230 به عنوان مدیرعامل خارج از سهامداران 

برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی ارم سازان برنا 
به شماره ثبت 503285 و شناسه ملی 14006453366

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )91143(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/2/23 و مجوز شماره 962/105/137880 
مورخ 1396/5/29 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شمیرانات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شــرکت به نشــانی تهران - شهرستان پردیس - بخش جاجرود - دهستان جاجرود - روستا خسروآباد - 
خیابان احســان - بن بســت الجوردی - پاک 5 - کدپستی 1653113129 انتقال یافت و ماده مربوطه 

اساسنامه اصاح گردید.

آگهی تغییرات شرکت پاریزان صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 20501 و شناسه ملی 10100660487 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )91144(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1395/6/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول مهرماه هر سال آغاز و پایان شهریورماه سال بعد 

خاتمه می یابد و ماده مربوطه اساسنامه اصاح گردید.

آگهی تغییرات شرکت فنی تابیلکو سهامی خاص
 به شماره ثبت 9990 و شناسه ملی 10100409373 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)91139(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/6/7 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:  علی روشنفکر راد به کد ملی 2593605812 را به سمت بازرس اصلی و سیدعلیرضا 
عرب به کد ملی 0013640690 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت لوزان سهامی خاص
 به شماره ثبت 4694 و شناسه ملی 10861931056

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )91138(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/6/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید. مریم نظمی با شماره ملی 2594086673 
به عنوان بازرس اصلی و عبداهلل استا با شماره ملی 0035996692 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت تعیین گردید. 

آگهی تغییرات شرکت قدر کار سهامی خاص
 به شماره ثبت 456164 و شناسه ملی 

10780035158

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )91145(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/2/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
حمیدرضا هنرور علیخانی به شــماره ملی 0384415725 به سمت مدیرعامل 
علی اصغر ملک افضلی به شــماره ملی 03884424066 به سمت رئیس هیئت 
مدیره علی اقتداری به شماره ملی 4072294381 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و نائب رئیس 
هیئت مدیره و در هر حال با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری با امضاء 

مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت رهنمون مدیریت نفیس
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 459219 

و شناسه ملی 14004339992

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )91142( 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/05/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای صدرا مهاجرمنقوش )0023910682( نام پدر: حسین 
صــادره از تهران با پرداخــت مبلغ 100/000/000 ریال به صندوق شــرکت 
در زمره شــرکا قرار گرفت. آقای حســین مهاجرمنقوش )2121378928( با 
پرداخت مبلغ 560/000/000 ریال به صندوق شــرکت میزان سهم الشــرکه 
خود را به 900/000/000 ریال افزایش داد بنابراین ســرمایه شــرکت از مبلغ 
1/000/000/000 ریال به 1/660/000/000 ریال افزایش یافت و ماده قانونی 
اساسنامه اصاح یافت. بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از 
افزایش به شرح ذیل می باشد. -آقایان: حسین مهاجر منقوش )2121378928( 
900/000/000 ریال صدرا مهاجرمنقوش )0023910682( 100/000/000ریال 
علیرضا عدالت )0031083676(330/000/000 ریال خانم فاطمه ابوالحسن لو 
)2802712500( 330/000/000  آدرس شرکت از محل قبلی به تهران شهر 
تهران - ســعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان شهید حمید اقبال ملی - پاک 
5 - طبقه پنجم - واحد 10- کدپستی 1997887118 منتقل شد و ماده قانونی 

اساسنامه اصاح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور
 مهر دانا طرح پردازان سهامی خاص 

به شماره ثبت 356927 و شناسه ملی 10104058770

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )91137(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/3/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 
منتهــی به 29 اســفند 1395 مــورد تصویب قرار گرفت. مؤسســه 
حسابرســی و خدمات مالی و مدیریت اندیشــه نیکان حساب شناسه 
ملی 10103635009 به ســمت بازرس اصلی و مؤسســه حسابرسی 
آئین محاسبان امین به شناسه ملی 10103284880 به سمت بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت کاراموج سهامی خاص
 به شماره ثبت 178914 و شناسه ملی 10102211613 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )91140(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/3 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای رضا رحیم منفرد با کد ملی 0047001526 به سمت بازرس اصلی و 
آقای احســان اسکوئی نیا با کد ملی 1709397497 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - آقای سیدفرهاد رشتی کد ملی 0901011002 به 
سمت رئیس  هیئت مدیره و آقای سیدحسین رئیس الساداتی با کد ملی 0932820409 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جواد صفریان با کد ملی 0936133651 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره برای دو ســال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک - ســفته - برات - قراردادها و عقود اســامی با 
امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی 
و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

❖ ❖

✍

با شروع فصل پاییز و سرد شدن تدریجی 
هوا برخی افراد به یاد لیمو شــیرین و شلغم 
می افتند، به یاد آمپول و سرماخوردگی، به یاد 
استراحت و  در خانه ماندن، اما عده دیگر هم 
به یاد زیبایی این فصل، تنوع رنگ ها، لطافت 
هوا و خوردن باقالی و لبوی داغ می افتند، آری 
پاییز فصل انار است، فصل گردو، پسته و تخمه 
گل آفتابگردان... فصل دور هم جمع شدن و 
در کنار خانواده و فامیل بودن اســت، روزها 
کوتاه و شب ها طوالنی می شود و چه زیباست 
که صله ارحام در این فصل زیبا انجام شود و 
تمام افراد فامیل و خویشاوندان با خوردن میوه 
و شیرینی و آجیل صفا و صمیمیت را به خانه ها 
باز گردانند و خستگی روزها تالش و کوشش 

را از تن بیرون کنند.
فصل پاییز، فصل شب نشــینی و دور هم جمع 
شــدن خانواده و فامیل است، ســرمای هوا باعث 
می شود که افراد خانواده زودتر به خانه بیایند و در 
کنار یکدیگر اوقات شب را سپری کنند، اما شرط این 
دور هم جمع شدن و لذت بردن از بودن کنار یکدیگر 
سامتی است و اگر یکی از افراد خانواده بیمار باشد 
این فصل زیبا تبدیل به فصلی پر دردسر خواهد شد.
فصل رنگارنگ با بیماری های متنوع

فصل پاییز و البته زمســتان، زمان اوج ابتا به 
بیماری های گوناگون است هر چند سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا مهمترین بیماری این فصل ها می باشــد 
اما بیماری های دیگر نیز همزمان با فرا رسیدن این 
فصل ها به ســراغ انسان می آید و او را به زحمت و 

دردسر می اندازد.
ســردرد، ســینوزیت و آبریزش بینی از دیگر 
بیماری های رایج این فصل می باشــند که طاقت 
انســان را کم می کننــد و او را از کار و زندگی باز 
می دارنــد، یک متخصص گــوش و حلق و بینی 
در این باره می گوید: »ســینوس ها به طور طبیعی 
پر از هوا هســتند اما وقتی مســدود و پر از مایع 
می شوند، باکتری ها در آنها شروع به رشد می کنند 
و باعث عفونت می شــوند، این عفونت ســینوزیت 
نامیده می شود، بیماری سرماخوردگی یا آنفلوآنزا 
عفونت های سینوزیتی را تشدید می کند، ترشحات 
زردرنگ از بینی، ســردرد و احساس فشار و درد از 
عائم سینوزیت است و مهمترین راه پیشگیری از 

 فریده شریفی

*دانشجوی رشته پزشکی: نگرانی، اضطراب و استرس بر روی بیماری های پوستی تأثیر فراوان 
می گذارد، کسانی که به اگزما و بیماری های پوستی و عفونت های باکتریال مبتال می شوند افرادی 

مضطرب و نگران هستند که نسبت به هر مسئله ای ابراز نگرانی می کنند.

حساسیت های فصلی و عطسه های پاییزی

* یک متخصص تغذیه: مهمترین عامل داشتن یک 

بدن سالم تغذیه مناسب است. نوشیدن آب و مایعات 

مناسب و خوردن غذاهای سالم تأثیر فراوانی در عدم 

ابتال به بیماریهای مختلف دارد.

این بیماری، دوری از هوای آلوده و مصرف مایعات 
فراوان است. قرار گرفتن در معرض سرمای شدید، 
باد کولر یا پنکه و جریان مستقیم هوا این بیماری 

را تشدید می کند.«
بیماری هــای پوســتی و اگزمــا نیــز از دیگر 
بیماری های شــایع فصل ســرما هستند که عائم 
آن قرمزی، خشــکی، خارش و سوزش در پوست و 

تاول های ریز است.
فاطمه خیرخواه دانشجوی رشته پزشکی درباره 
علت بیماری های پوستی می گوید: »پوست افرادی 
که به اگزما یا حساسیت های پوستی، جوش، تاول 
و خشکی مبتا می شــوند معموالً بسیار خشک و 
تحریک پذیر است و عامل ژنتیکی و وراثتی، شرایط 
زندگی و تغییرات آب و هوایی، همچنین نوع تغذیه 
در ایجاد بیماری های پوستی بسیار تأثیرگذار است.
وی اضافه می کند: »نگرانی، اضطراب و استرس 
نیز بر روی بیماری های پوستی تأثیر فراوان می گذارد 
و معموالً کسانی که به اگزما، آلرژی های پوستی و 
عفونت های باکتریال مبتا می شوند افرادی مضطرب 
و نگران هســتند که نســبت به هر مسئله ای ابراز 

نگرانی می کنند.«
استفاده از دستگاه بخور و مرطوب نگه داشتن 
فضای خانه، اســتفاده از کرم های مرطوب کننده و 
لوســیون های مناســب، پرهیز از هر گونه استرس 
و نگرانی و اســتفاده از غذای مناســب، میوه ها و 
ســبزیجات تازه از جمله راهکارهایی است که این 
دانشجوی پزشکی برای درمان بیماری های پوستی 

در فصل پاییز و زمستان توصیه می کند.
شروع فصل پاییز که با ریزش برگ آغاز می شود 
معموالً با گرده افشــانی گیاهان مختلف هم همراه 
است و همین مســئله موجب می شود که بیماری 

آلرژی نیز در این فصل شیوع زیادی پیدا کند.
آبریزش بینی، خارش گلو، سوزش بینی و چشم 

از جمله عوارض این بیماری است.
خانمی که خود را دانشــجوی معماری معرفی 
می کنــد درباره بیماری های فصــل پاییز و به ویژه 
آلرژی و حساســیت به گزارشگر کیهان می گوید: 
»خوشــبختانه من به دلیــل اینکــه از میوه ها و 
سبزیجات متنوع و تازه استفاده می کنم و از غذاهای 
فرآوری شده پرهیز می کنم کمتر به بیماری مبتا 
می شوم به خصوص اینکه ورزش کردن و پیاده روی 

* یک دانشجوی معماری: به دلیل استفاده از میوه ها و 

سبزیجات تازه ، ورزش و پیاده روی و عدم استفاده از 

غذاهای فرآوری شده کمتر به بیماری مبتال می شوم اما

 با آغاز فصل پاییز بیماری آلرژی من شروع می شود.

نگاهی  به 
 بخش پایانیبیماری های واگیردار  در فصل پاییز

را با زندگی خودم همراه و هماهنگ کرده ام و روزی 
نیست که حداقل چند حرکت ورزشی انجام ندهم 
اما متأســفانه با آغاز فصل پاییز و یا فصل بهار که 
گرده افشانی گل ها آغاز می شود آلرژی من هم شروع 
می شود و عطسه های ممتد و پی در پی و آب ریزش 
بینی و چشــم امانم را بریده است و من را از کار و 
زندگی بازداشته است. گاهی سر کاس درس آنقدر 
عطسه می کنم که مجبور می شوم کاس را ترک کنم 

و برای مدتی از فضای درس و کاس دور بمانم.«
وی اضافه می کند: »البته به پزشک متخصص 
هم مراجعه کرده ام و توصیه های پزشــک را رعایت 
می کنم مثاً از خوردن غذاها و میوه های حساسیت زا 
مانند بادمجان، گوجه فرنگی، سوسیس و کالباس و... 
جداً پرهیز می کنم اما به دلیل شــرایط خاص این 
فصل ها بیماری آلرژی من شــروع می شود و من را 

به دردسر می اندازد.«
این دانشجو همچنین تصریح می کند: »به دلیل 
همین بیماری سعی می کنم از رفتن به پارک و باغ 
خــودداری کنم زیرا گرده هــای گل، گرد و غبار و 
قارچ هایی که روی درختــان و برگ ها وجود دارد 

عامل تشدید کننده بیماری آلرژی است.«

دردهای مفصلی و اســتخوان درد، بیماری های 
قلبی و بیماری های روحی و افسردگی نیز از دیگر 
بیماری های شایع در فصل پاییز و زمستان هستند 
که با کاهش دما و سردی هوا خود را بیشتر نمایان 

می سازند.
تحقیقات نشان می دهد که با شروع فصل سرما 
برخی از افراد مبتا به افسردگی فصلی می شوند و 
تمایل دارند که در این فصل در تنهایی و انزوا به سر 

ببرند و از معاشرت با دیگران پرهیز کنند.
براساس این تحقیقات شیوع افسردگی فصلی 
بین زنان به مراتب بیشــتر از مردان است اما عائم 
این اختال در مردان شدیدتر می باشد، هر چند که 
عامل ژنتیکی در ایجاد این اختال موثر می باشــد 
امــا با مشــاوره درمانی و مراجعه به کارشناســان 
متخصص، این بیماری بهبود پیدا می کند. شرکت در 
جمع های فامیلی یا میهمانی های دوستانه، معاشرت 
با خویشاوندان و گفت وگو و تبادل نظر با دیگران از 
جمله راه هایی است که می تواند در درمان بیماری 

افسردگی موثر واقع شود.
استرس و فشار عصبی به توانایی عملکرد سیستم 
ایمنی صدمه می زند، افراد مضطرب با فشار عصبی 

باال بیشتر مستعد بیماری هستند، لذا دوری کردن 
از هرگونه فشار عصبی و استرس می تواند انرژی فرد 
را چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی افزایش 

دهد و روحیه او را قوی و توانمند سازد.
پیشگیری بهتر از درمان

میکروب هــا و ویروس ها به راحتــی بین افراد 
سرایت کرده و به کسانی بیشترین صدمه را می زنند 
که از سیســتم ایمنی ضعیفــی برخوردارند، اغلب 
بیماری هــای واگیردار و عفونی اگر به موقع درمان 
نشوند خطرناک خواهند شد و حتی به مرگ منجر 
خواهند شد بنابراین پیشــگیری از این بیماری ها 
می تواند در عدم ابتا به آنان بســیار موثر باشد و از 

وقوع مرگ و نیستی جلوگیری کند.
»محمــد عســگری« درمانگر دربــاره راه های 
پیشــگیری از بیماری های فصل پاییز و زمســتان 
می گوید: »از آنجا که غالب بیماری های مســری و 
واگیردار از طریق تماس با فرد بیمار منتقل می شود 
بهترین راه حفاظت در مقابل این بیماری ها، شستن 
مکرر دســت ها با آب گرم و صابون است. پوشیدن 
لباس های مناسب در این فصل ها که دمای هوا پایین 
می آید از دیگر راه های پیشگیری از بیماری های این 

فصل است.«
وی اضافــه می کنــد: »محیط خانــه و فضای 
کار خــود را نیز باید تمیز نگــه داریم تا باکتری ها 
و ویروس ها امکان اشــاعه نداشته باشند، نوشیدن 
غذاهای ســالم، مایعات فراوان، میوه و سبزیجات 
تازه و سالم نیز در عدم ابتا به بیماری های عفونی 

موثر است.«
این درمانگر همچنین می گوید: »کســانی که 
در محیط های آلوده به دود ســیگار قرار می گیرند 
سریع تر از دیگر افراد به بیماری دچار می شوند زیرا 
دود سیگار مجاری تنفسی آنان را حساس می کند 

و در مقابل ویروس ها آسیب پذیرتر هستند.«
یک متخصص تغذیه نیــز دراین باره می گوید: 
»مهمترین عامل داشــتن یک بدن ســالم، تغذیه 
مناســب است، نوشــیدن آب و مایعات مناسب و 
خوردن غذاهای ســالم تاثیر فراوانی در عدم ابتا 
به بیماری های گوناگون دارد.« وی اضافه می کند: 
»نقــش ویتامین ها را نیــز در جلوگیری از ابتا به 
  Cبیماری ها نباید نادیده گرفت، به طور مثال ویتامین
در تمام اشکال آنچه به شکل قرص، چه شربت و چه 
میوه می تواند برای جلوگیری از سرماخوردگی موثر 
باشد. ویتامین B  نیز که در غات به وفور وجود دارد 

از دیگر ویتامین های ضروری بدن است، ویتامین های 
دیگری نظیر D ،K ،E و... نیز که در گوشــت قرمز، 
گوشت مرغ، غات، حبوبات، تخم مرغ، شیر و ماست 
یافت می شود از دیگر ویتامین های مورد نیاز سیستم 

ایمنی هر انسانی است.«
بــه گفته این متخصص تغذیــه، ماده ای به نام 
»کوئرسیتین« وجود دارد که خاصیت آنتی اکسیدانی 
دارد و در تقویت دستگاه ایمنی بدن بسیار موثر است 
بنابراین خودرن سبزیجات و میوه هایی که پوست 
تیره دارند مثل سیب یا کلم بروکلی، کلم قرمز، پیاز 
قرمز، زغال اخته، گیاس، لوبیا، چای و... که مقادیر 

زیادی از این ماده ضداکسیدان دارند در عدم ابتا 
به بیماری های ویروســی همچون سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا و حتی بیماری سرطان تاثیر فراوانی دارد.

استراحت کافی
هر انسان سالمی حداقل به 7 تا 8 ساعت خواب 
کافی نیاز دارد تا سیستم ایمنی بدنش در بهترین 
وضعیت ممکــن قرار گیرد، اما افــرادی که بیمار 
می شوند به زمان بیشتری برای استراحت نیاز دارند 
تا با بیماری مقابله کنند. بیماران بهتر است در خانه 
بمانند تا هم در زمان کوتاهتری بهبود پیدا کنند و 
سرعت درمان آنان بیشتر شود و هم از شیوع بیماری 

و سرایت آن به دیگران جلوگیری کنند.
محمد عســگری درمانگر دراین باره می گوید: 
»گاهی بچه هایی را به درمانگاه می آورند که ســرما 
خورده و یا آنفلوآنزا گرفته اند اما به دلیل اینکه خوب 
استراحت نکرده اند و زمان کافی برای بهبود آنها در 
نظر گرفته نشــده ویروس بیماری به طور کامل از 
بدن آنان خارج نشده و دوباره به این بیماری مبتا 

شده اند.«
وی اضافه می کند: »نکته جالب اینجاســت که 
برخی از خانواده ها بار اول که برای درمان فرزند خود 
می آیند خودشان سالم هستند و هنوز مبتا نشده اند 
اما بار دیگر فرد یا افراد دیگری از خانواده هم مبتا 
شده اند و برای درمان به پزشک مراجعه می کنند.«

ایــن درمانگر تصریح می کنــد: »در حالی که 
اگر همان بــار اول فرزند خود را به خوبی مراقبت 
می کردند و تمام نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت 
می کردند هم فرزندشان سریع تر بهبود پیدا می کرد 
و هم دیگر افراد خانواده به بیماری مبتا نمی شدند.«

آغــاز فصل پاییــز و کاهش دمــا علت اصلی 
سرما خوردگی به آنفلوآنزا و دیگر بیماری های این 
فصل نیست چرا که این بیماری ها معموال ویروسی 
هســتند و از دیگران به انســان منتقل می شود اما 
سرما می تواند باعث کاهش استقامت و نیروی بدنی 
شود. کسانی که احساس سرما می کنند و در معرض 
ویروس های مختلف قرار می گیرند به دلیل احساس 
ضعف بدنی پذیرای ویروس می شوند و سریع تر به 
بیماری دچار می گردنــد به همین دلیل با رعایت 
مســائل ایمنی و بهداشتی می توان سیستم ایمنی 
بدن را تقویت کرد و ســامت جسمی و روحی را 

تضمین کرد.

صورتجلســه  اســتناد  بــه 

عــادی  عمومــی  مجمــع 

به طــور فوق العــاده مورخ 

تصمیمــات   1396/05/18

ذیــل اتخــاذ شــد: اعضاء 

مدت  بــرای  هیئت مدیــره 

یــک ســال به شــرح ذیل 

آقای  گردیدنــد:  انتخــاب 

شماره  به  ســرتیپی  مهدی 

ملــی 1284517527 بــه 

ســمت رئیس هیئت مدیره، 

به  اشــتری  نصرت اله  آقای 

شماره ملی 0421429941 

بــه ســمت مدیرعامــل و 

هیئت مدیــره  نایب رئیــس 

و آقــای مرتضــی صحــت 

طباطبائــی به شــماره ملی 

ســمت  به   0037856669

آقای  هیئت مدیــره.  عضــو 

شــماره  به  کوشــیار  صمد 

ملــی 2295852854 بــه 

خانم  و  اصلی  بازرس  سمت 

تــارا احمــدی به شــماره 

ملــی 0795291361 بــه 

ســمت بــازرس علی البدل 

برای مدت یک ســال مالی 

روزنامه  گردیدنــد.  انتخاب 

کثیراالنتشــار کیهان جهت 

شــرکت  آگهی هــای  درج 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت 
مهندسین مشاور فرپل 
سهامی خاص به شماره 

ثبت 43093  و شناسه ملی 
 10100884575

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

شــهرداری اهواز در نظر دارد پروژه های مشــروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال شمسی به کلیه شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت چهارم

سپرده شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ اولیه)ریال(شرح مناقصهردیف

نگهداری 60/000 اصله نهال کاشته شده شامل: آبیاری، کوددهی، واکاری برای 1
A-B 7/329/519/519367/000/000مدت یک سال جهت 200 هکتار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه

نگهداری 40/000 اصله نهال کاشته شده شامل: آبیاری، کوددهی، واکاری برای مدت 2
C1-C2 6/941/420/838348/000/000یک سال جهت 120 هکتار از کمربند سبز شمال غرب اهواز، در قطعه

- از شــرکت های خدماتی و غیرخدماتی که شــرایط زیر را دارا باشــند دعوت به 
عمل می آید، جهت دریافت اســناد مناقصه به نشــانی: اهــواز خیابان انقالب- 
نبش خیابان غزنوی- ســاختمان شــماره 3 شــهرداری- مدیریــت قراردادهای 
شــهرداری )تلفــن تمــاس: 33774062- 33799160(، دبیرخانــه حراســت 
 ساختمان شــماره 3 شهرداری اهواز و یا به ســامانه مدیریت قراردادها به نشانی

  peymankar.ahvaz.ir مراجعه نمایند: 
الف-گردش حساب یک ساله اخیر شرکت ها حداقل 7/000/000/000 ریال

ب- میانگین حساب شش ماهه یا یک ســاله اخیر شرکت ها حداقل 500/000/000 
ریال

ج- نامه اعتبارسنجی از بانک ها به مبلغ حداقل 15/000/000/000 ریال
- تبصره: در صورت عدم ارائه هر کدام از شرایط بندهای سه گانه فوق، می بایستی 
جهت دو بند باقی مانده، به میزان دو/2 برابر نصاب اعالم شــده ارائه گردد. مثال:  
اگر شــرکتی فاقد میانگین حساب باشد، برای شــرط گردش حساب، می بایست 
مبلغ 14/000/000/000 ریال و برای اعتبارسنجی مبلغ 30/000/000/000 ریال 

ارائه نماید.
تبصره: اصل صورت حساب ها و گواهی ها به نام شرکت ارائه گردد.

- در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.
- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

- مهلت قبول پیشــنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده 
روز کاری اســت و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه حراســت مستقر در آدرس 
فوق الذکر می باشــد. )حداکثر مهلت تحویل پاکت ها ســاعت 15 روز شنبه مورخ 

96/7/29 می باشد.(
- شــهرداری در رد کلیه یــا قبول هر یک از پیشــنهادها مختار 

می باشد.
- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه می باشد که می بایست 

به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0203994398001 شهرداری اهواز نزد 
بانک ملی به نام شهرداری اهواز

ب- به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شــهرداری اهواز و به مدت ســه ماه از 
تاریخ افتتاح پیشنهادها

ج- چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز
- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
- کلیــه شــرکت های خدماتی، به اســتناد مصوبــه هیئت محترم وزیران به شــماره 
27506/38326- 81/9/5 به هنگام دریافت اسناد مناقصه ملزم به ارائه تعیین صالحیت 

معتبر از اداره کل کار و امور اجتماعی )مجاز در کد فعالیت شماره 5( می باشند.
- شرکت های غیرخدماتی باید رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نمایند.

- ارائه گواهی صالحیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE( الزامی است.
- شهرداری مختار است نسبت به ابطال پیشنهاد قیمت شرکت هایی که دارای دو پروژه 

فعال )پروژه ای که تحول موقت نشده است(  در سطح شهرداری باشند اقدام نماید.
- تاریــخ برگزاری کمیســیون مناقصه در ســاعت 12 ظهر روز یکشــنبه مورخ 

96/7/30 می باشد.
- نتیجه کمیسیون برابر مواد 15 و 18 آیین نامه معامالت کالن شهرها به برنده اعالم خواهد شد.

- به اســتناد بند 5 ماده 11 آئین نامه معامالت کالن شهرها، میزان تضمین حسن 
انجام تعهدات قرارداد، معادل 10٪ مبلغ قرارداد می باشد.

- براســاس ماده 10 آیین نامه معامالت کالن شــهرها شرکت در مناقصه و ارائه 
پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.

- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.
- به این مناقصه یا قرارداد، تعدیل بهای واحد در ســال 1397، حداکثر تا ســقف 

10٪ با تشخیص دستگاه نظارت تعلق می گیرد.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

ـ هر مناقصه گری می تواند فقط یک مناقصه را برنده گردد.


