
هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

موضوع:تجهیز2دستگاهشاسی)بنز1921(بهسیستممایعپاش
از کلیه شــرکت های واجد شــرایط دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل تاتاریخ96/8/30 
اقدام و در صورت تمایل به دریافت اسناد بصورت حضوری با در دست داشتن معرفی نامه رسمی و اصل فیش بانکی به مبلغ 50/000 ریال به حساب 

شماره 4001068404006338 خزانه بانک مرکزی )قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران( به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
آدرس: فرودگاه مهرآباد - خیابان معراج - ساختمان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران - اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات - اداره قراردادها 

مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روزشنبهمورخ96/9/18
متقاضیان در صورت نیاز برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد بصورت غیرحضوری به سایت: http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

موضوع فراخوان مناقصه عمومیشماره فراخوان عمومیردیف

1T-ACS100-96-7-15تجهیز 2 دستگاه شاسی )بنز 1921( به سیستم مایع پاش

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 

اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران م الف 2631

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/12/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار 

ذیل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین ذوالفقاری 

طهرانی کد ملی )0043216031(- آقــای محمدعلی ذوالفقاری 

طهرانی کد ملــی )0451512261(- خانــم ملیحه بیدآبادی کد 

ملــی )0043737625(- ترازنامه و صورت های مالی ســال مالی 

منتهی به 94/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 

مستقل اندیشــان پارس به شناسه ملی 10320852352 و شماره 

ثبت 31089 به عنوان بازرس اصلی به نمایندگی آقای سیدسعید 

صادقی به شــماره ملی 0058829229 و آقای سیدمحمدحسین 

کطائیان به شماره ملی 0082027897 به عنوان بازرس علی البدل 

شــرکت برای ســال مالی منتهی به 95/12/30 انتخاب گردیدند. 

روزنامه کیهان برای درج آگهی رســمی شــرکت برای سال مالی 

منتهی به 95/12/30 انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق سهامی خاص به شماره ثبت 59305
و شناسه ملی 10101043570 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند - آقای ســید علینقی سیدخاموشی با کد ملی بشماره 
0038748347 به نمایندگی از شــرکت ریســندگی و بافندگی 
مطهری به شناسه ملی 10102245323 بشماره ثبت 182353 
به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد پرنیانپور به شماره ملی 
بشماره 0033341087 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره . آقای 
محمد مهدی قندهاری به شماره ملی بشماره 0043664334 به 
عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و 
عقود اسالمی و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 215000 

و شناسه ملی 10102563826 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/1/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیــل به مدت نامحــدود انتخاب گردیدند:  حســین مهاجر منقوش 
)2121378928( به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علیرضا 
عدالــت )0031083676( به ســمت رئیس هیئــت مدیره فاطمه 
ابوالحســن لو )2802712500( به ســمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت نامحدود انتخاب گردیدند امضاء کلیه اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، اســناد بانکی و عقود اسالمی با 
امضــا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیــره و در غیاب مدیرعامل 
بــا امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر شــرکت و امضا قراردادها و اوراق عادی و اداری و مراســالت با 
امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت نفیس دانه گلستان
 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 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/3/23 و مجوز شــماره 962/15/140516 مورخ 1396/5/21 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
1- صورت های مالی مشــتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی 1394 به تصویب رســید. 2- آقای ابراهیم  باقرزاده سورشجانی 
به شــماره ملی 4622123721 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین 
دستنبوی به شماره ملی 0793265924 به عنوان بازرس علی البدل، 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن خیراندیشان نوین سازه 
به شماره ثبت 15826  و شناسه ملی 10100579450

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/04/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمدحسین 
ذوالقدر زاده جهرمی ش م 2470607558 و آقای ابوالقاســم احمدی طهرانی 
ش م0040879283 بــرای مدت دو ســال انتخاب  گردیدند. آقای مرتضی 
ترکمندی به شــماره ملی 3780965984 به ســمت بازرس اصلی و آقای 
علیرضا ابراهیمی با شــماره ملی 0052385221 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 

به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آنکراژ سهامی خاص
 به شماره ثبت 16697 و شناسه ملی 10861991317

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )101419(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1396/04/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به 95/12/30 به تصویب 
رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی 10861836531، 

به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت منحله مرصوص سهامی خاص
 به شماره ثبت 69909 و شناسه ملی 10101148460

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)101418(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/1/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بنیان گستر کاوا با شناسه ملی 10320760023 
به نمایندگی آقای علیرضا حداد به شماره ملی 0055259741 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره، شرکت تدبیر گســتر تات با شناسه ملی 10320764980 به نمایندگی 
آقای ایمان ســلطانی با کد ملی 0070386595 عنوان نائب رئیس هیئت مدیره 
و شــرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان با شناسه ملی 10102681999 به 
نمایندگی آقای محرمعلی آهی نژاد بــا کد ملی 2200173709 به عنوان عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از  قبیل چــک، برات، قراردادها با امضاء 
مدیرعامل 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 اقتصادی نفیس سهامی خاص 
به شماره ثبت 424341 و شناسه ملی 10320763541

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )101414(

مناقصهگزار:قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( -قرب نوح )ع( مؤسسه عمران ساحل
موضوعمناقصه:اجاره ماشــین آالت سنگین )بیل مکانیکی، بلدوزر، لودر(- کارگاه 

احداث فاز اول بندر پارسیان
آخرینمهلتتسلیمپیشنهاد:حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی

مبلــغتضمینشــرکتدرمناقصــه:تضمیــن شــرکت در مناقصه معــادل مبلغ 
1/620/000/000 ریال )یک میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال( تعیین می گردد. تضمین 
مذکور به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشد. این مؤسسه در رد 
یا قبول پیشنهاد مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- این موسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.
-هزینهدرجآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

آدرسجهتتحویلاسنادمناقصه:اســتان هرمــزگان- شهرستان پارسیان- 
 شــهر کوشــکنار- مؤسســه عمران ســاحل- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان-

واحد امور قراردادها تلفن تماس: 07644627046- امور قراردادها
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/17      تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/20

آگهی مناقصه عمومی
مناقصهگزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- قرب نوح )ع(- موسسه عمران ساحل

موضوعمناقصه: خرید مصالح شن و ماسه- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان
آخرینمهلتتسلیمپیشنهاد:حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی 

مبلغتضمینشــرکتدرمناقصه: تضمین شــرکت در مناقصــه معادل: مبلغ 
2/020/000/000 ریال ) دو میلیارد و بیســت میلیون ریال( تعیین می گردد. تضمین 
مذکور به صــورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشــد. این 
موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد 

مناقصه درج شده است.
- این موسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرسجهتتحویلاسنادمناقصه: اســتان هرمــزگان- شهرستان پارسیان- 
شهر کوشکنار- موسسه عمران ســاحل- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد 

امور قراردادها تلفنتماس:07644627046- امور قراردادها
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/8/17     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/8/20

آگهی مناقصه عمومی 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/4/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
محمد حســین ذوالقدرزاده جهرمی ش م 2470607558 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای ابوالقاسم احمدی طهرانی ش م 0040879283 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آنکراژ سهامی خاص
 به شماره ثبت 16697 و شناسه ملی 10861991317 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )101420(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/7/10 و 
مجوز شــماره 1/96/11093 الف ت مورخ 96/7/19 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند: آقای علی لقمان  پور زرینی با کد ملی 2091578924 به سمت نائب رئیس 
هیئــت مدیره آقای داود صالحی با کد ملی 6159660209 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره آقای مهدی شــریفیان با کد ملی 0076396282 به سمت عضو هیئت مدیره 
آقای محمد افتخاری با کد ملی 0073681296 به ســمت عضو هیئت مدیره آقای 
خلیل اله قلی ئي با کد ملی 4031933983 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
به مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته و 
بروات موسســه با امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی موسسه به همراه مهر موسسه 
معتبر می باشــد. در خصوص قراردادهای پروژه ها امضای مدیرعامل و مهر موسســه 

معتبر خواهد بود. روزنامه کیهان به منظور درج آگهی موسسه انتخاب گردید.

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری طالیه داران نور آفاق 
به شماره ثبت 20937 و شناسه ملی 10103303670 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )101421(

                                                   

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
مــورخ   962/15/192470 شــماره  مجــوز  و   1396/04/12
1396/07/12 اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه و 
حساب سود و زیان ســال مالی 1395 به تصویب رسید. - سرمایه 
شــرکت به مبلغ 8822168000 ریال افزایش یافت. - خانم هانیه 
سراج هاشمی به شماره ملی 0058846621 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمدمهدی باقری به شماره ملی 0070625980 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اعتبار سازمان هواشناسی کشور 
به شماره ثبت 96551 و شناسه ملی 10101406036 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  تهران )101415(
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يادداشت روز

بعدازظهر آن روز را 
به خاطر داريد؟

تراز تجاری 
منفی تر شد

دولت، مثبت 
نشان داد!

اربعین ساالر شهیدان

حرضت اباعبدالله الحسین)ع( را تسلیت می گوییم

 * مجتهــد فــاش کــرد؛ میلیاردها دالر رشــوه،

پشت پرده حمایت های بی پرده ترامپ از بن سلمان.

 * پخش اذان از بلندگوهای مســاجد ازبکســتان

آزاد شد.

* تقویت بیشــتر توانایی های هســته ای پاســخ 

پیونگ یانگ به لفاظی های ترامپ در سئول.

 * بارزانــی هم از اعتماد به آمریکا ابراز پشــیمانی

کرد.                                           صفحه آخر

آماده باش به تمام سفارتخانه های اسرائیل
برای کمک به رژيم آل سعود

اربعین حسینی )ع(
خروش جهانی عاشورائیان

رهبر انقالب در درس خارج فقه:

اربعین 
نماد شکوه 

پیروان 
اهل بیت)ع( 

است

همسو با کاخ سفید

جان کری: برجام را حفظ کنید
و ايران را برای مسائل منطقه سر میز مذاکرات بیاوريد

* »جــان کری« وزیر خارجه ســابق آمریکا در مصاحبه با 
شبکه »ســی ان ان« : نباید توافق هسته ای)برجام( را از هم 
پاشید. باید به فواید آن توجه داشت و باید کوشید تا ایران را 
درباره مسائل دیگر مهم برای منطقه، سر میز مذاکرات آورد.

* درخصوص بازه زمانی پایانی برای اجرای توافق باید 
عرض کنــم که برای این توافق، هیچ بازه زمانی پایانی 
وجود نــدارد. آنهایی که می گویند بــازه زمانی پایانی 

وجود دارد، جهانیان را گمراه می کنند.
 * جان کری در یادداشــتی در روزنامه واشنگتن پست

-مهر 96-: »ایران در توافق هسته ای)برجام( پیشاپیش 
همه امتیازاتش را پرداخت کرد«.

* »مجید تخت روانچی« معاون وزیر امور خارجه: کشورهای 
اروپایی به اندازه کافی برای واداشتن بانک هایشان به فعالیت 
در ایران تالش نکرده اند.                                صفحه2

* ســخنگوی ارتــش یمن در 
مراســم رونمایی از موشک های 
جدید این کشور: یگان موشکی 
ارتــش و کمیته هــای مردمی 
توانایــی دارنــد، پایتخت همه 
کشــورهای متجاوز را تا پایان 
همین ســال هدف موشک های 

بالستیک قرار دهند.
* شــورای عالی سیاسی یمن: 
همه فرودگاه ها، بنادر، گذرگاه ها 
و مناطقی که بــرای متجاوزان 
مهم اســت هدف قــرار خواهد 

گرفت.
همزمان با رونمایی از موشک های جدید ساحل به دریا

ارتش یمن: پایتخت تمام متحدان آل سعود
در تیررس موشک های ما قرار دارند

* انصاراهلل: پول های کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس که برای 
 حمله به آزادگان یمن و جهان خرج می شــود به زودی با آتش و آهن

 به سوی آنها بازمی گردد.
* این اظهارات پس از شــلیک موفق یک موشک بالستیک به فرودگاه 

بین المللی ریاض از سوی انصاراهلل مطرح شده اند.

* وزیــر خارجه انگلیس برای همدردی با شکســت های اخیر ریاض از 
همراهی انگلیس با عربستان سخن گفت.

* ولیعهد ســعودی برای فرار از این شکســت های اخیر مدعی شد که 
ایران موشک های انصاراهلل را تامین کرده است.

صفحه آخر

صفحه3

صفحه3

خبر ويژه

صفحه2

* مشــکل تبادالت ارزی و انتقال 
پول نفت سر جای خود باقی است

شــورای  در  کودتــا  نتیجــه   *
اصالح طلبان، فراکسیون فشل در 
مجلس بود                    صفحه2


