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آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای( 
مناقصهگزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( گروه تخصصی نوح)ع( 

واحد اجرایی موسسه عمران ساحل)کارگاه آبگیر فاز 14 پارس جنوبی(
موضوعمناقصه: عملیــات اجرایی حوضچه)آرماتوربنــدی، قالب بندی و 

بتن ریزی(
مهلتمناقصه: از تاریخ 1396/9/20 لغایت 1396/9/29

تاریختحویلپاکتها: 1396/9/30
تاریخگشایشپاکتها: 1396/10/3

مدتقرارداد: شش ماه شمسی از تاریخ شروع قرارداد
مبلغتضمینشــرکتدرمناقصــه: 150/000/000 )یکصد و پنجاه 

میلیون ریال(
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار)ضمانت نامه های صادره 
توسط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد(، واریز وجه نقد 
- این موسسه در رد کردن و یا قبول کردن پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هرینه درج یک نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرسجهتدریافتاسنادمناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان- روبروی کارخانه سیمان کنگان- موسسه عمران 
ســاحل کارگاه آبگیر و زیر ســازه فلر پتروپاالیش کنــگان- مدیریت امور 

قراردادها- حسین بنیادلو
تلفنتماس:09173510698-09386945484

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/2/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: جواد بهرامی به شــماره ملی 3369435292 به 
نمایندگی از شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد به شناسه 
ملــی 14005202423 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و مهدی 
خســروی آغچه به شــماره ملی 0077462912 به نمایندگی از 
شرکت کشاورزی سبز دشت فارس به شناسه ملی 10530173323 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید دیانتی به شماره ملی 
2092847181 به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت زرین خوشه 
اراک به شناسه ملی 10780054589 به سمت عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.و 
حق امضای کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با امضاء 
مدیرعامــل و یک تن از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با 
امضا دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات 
عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهیتغییراتشرکتکشاورزیودامپروریبهارانبهشتالبرزسهامیخاص
بهشمارهثبت5916وشناسهملی10320130226

سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهکلثبتاسنادوامالکاستانتهران
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشهریار

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

https://telegram.me/kayhan_news
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/4/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - فرهاد بشــارت به شماره ملی 
0039510190 بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره و لوران 
کریستف ساچی به کد فراگیر 98086804 به نمایندگی از 
شرکت کمپانی ژروه دنون به کد فراگیر 3002590655 به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و شــهرام بشارت به شماره 
ملی 0452210240 به سمت عضو هیئت مدیره و لومه متیو 
توماس بنجامیــن به کد فراگیر 100570670 به نمایندگی 
از شــرکت پرودوئــی لتیه فره ســود اوروپ به کــد فراگیر 
03002597270 به سمت عضو هیئت مدیره و الیویه بوالی به 
کد فراگیر 100570829 به نمایندگی از شرکت فرمینوست 
به کد فراگیر 3002706368 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و علیرضا برجســته به شــماره  ملی 2296917224 )خارج 
از اعضا هیئت مدیره( به ســمت مدیرعامل برای بقیه مدت 
تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور از قبیل ســفته و چک و قراردادها و عقود 
اســامی با امضا مشترک دو نفر از سه نفر مدیرعامل و فرید 
خدائی )مدیر مالی( و فرشید صالح زاده )مدیر فروش( همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر می باشد. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران.

آگهیتغییراتشرکتآبهایمعدنیدماوند
سهامیخاصبهشمارهثبت635

وشناسهملی10100630031

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانتهران

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریدماوند

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای فریدون شهریور با 

کد ملی 2390253393 به نمایندگی شرکت ایجاد محیط )سهامی 

خاص( با شناسه ملی 10101318872، آقای قربان محمدی با کد 

ملی 1639049606 به نمایندگی شرکت نوسازی و عمران اکباتان 

)سهامی خاص( با شناسه ملی 10101337982، آقای جعفر سامنی 

با کد ملی 0069021368 به نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر 

)ســهامی خاص( با شناســه ملی 10100591316، آقای کاوس 

حافظــی با کد ملی 1971271438 به نمایندگی شــرکت تجهیز 

محیط )سهامی خاص( با شناسه ملی 10101340144، آقای حامد 

کاظمی آشــتیانی با کد ملی 0065742461 به نمایندگی شرکت 

مهندسین مشاور ســاختمان و شهرساز اکباتان )سهامی خاص( با 

شناسه ملی 10103269258 به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

آگهیتغییراتشرکتساختآزماسهامیخاصبهشمارهثبت89424
وشناسهملی10101338001

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1396/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد 

محمدخانی دارنده کد ملی شــماره 0048165670 و آقای 

علــی محمدخانی دارنده کد ملی شــماره 0068461755 و 

خانم مهســا محمدخانی دارنده کد ملی 0012185450 به 

ســمت هیئت نظار انتخاب شــدند  ترازنامه و حســاب سود 

و زیان ســال مالی منتهی  بــه 1395/12/30 مورد تصویب 

قرار گرفت. موسســه حسابرســی به بین محتوا شناسه ملی 

14006661682 به ســمت بازرس اصلی و آقای عبدالصالح 

نهاوندی با شــماره ملی 0040258319 به ســمت بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان 

به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهیتغییراتشرکتگروهصنعتیبینالمللیمحصوالتپارسبامسئولیتمحدود
بهشمارهثبت179869وشناسهملی10102220898

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1395/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد شهاب 
خانیــان دارای کد ملی 0055312047، آقای مجید مرافق دارای 
کد ملی 0034989455 و آقای هوشــنگ دلشــاد دارای کد ملی 
2296416421 برای مدت دوســال بعنوان اعضای هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. آقای سیدمحمدشــهاب خانیان به سمت رئیس 
هیئــت مدیره، آقــای مجید مرافق به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای هوشــنگ دلشاد به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادر و تعهدآور شــرکت با امضای 
مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد ســایر مکتوبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر 
شــرکت معتبر خواهد شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
آریان محاســب پویا به شناســه ملی 10980002869به عنوان 
بــازرس اصلی و خانم مریم طایفی دارای کد ملی 0044123817 
به عنوان بازرس علی البدل برای یکســال مالی انتخاب گردیدند. 
صورت های مالی، ترازنامه، ســود و زیان سال 1394 مورد تصویب 
قرارگرفت. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهیتغییراتشرکتپخشگازمایعفرگازسهامیخاص
بهشمارهثبت14096وشناسهملی10100530360

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/5/1 و مجوز شماره 
962/15/215386 مورخه 96/7/25 وزارت  تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل سفته، برات 
و اوراق بهــادار با امضای ثابت مدیرعامــل )خانم نازیتا نجفی( به همراه 
امضای نایب رئیس هیئت مدیره )خانم الهام نجفی( و در غیاب ایشان با 
امضای منشی هیئت مدیره ) سیده مهدیه حسینی ثابت( و مهر شرکت 
دارای اعتبار اســت و اوراق عادی و نامه هــا با امضای خانم نازیتا نجفی 

مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.

آگهیتغییراتشرکتتعاونیپیشروان
سالمتآفرینمهدادبهشمارهثبت473123

وشناسهملی14004968649

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

تمدیدآگهیمناقصهعمومی

سپردهشرکتدرمناقصه)ریال(مبلغاولیه)ریال(شرحمناقصهردیف
20/398/144/9051/020/000/000نگهداری فضای سبز ناحیه 3 منطقه1 )نوبت دوم(1
28/322/680/1101/417/000/000نگهداری فضای سبز ناحیه 4 منطقه1 )نوبت دوم(2
55/875/606/9062/790/000/000نگهداری فضای سبز ناحیه 1 منطقه2 )نوبت دوم(3
44/469/128/6742/224/000/000نگهداری فضای سبز ناحیه2 منطقه 2 )نوبت دوم(4

ادارهکلارتباطاتواموربینالمللشهرداریاهواز

-خریداسناد: از تاریخ 96/9/20 لغایت 96/9/28 از طریق سامانه قراردادها به آدرس peymankar.ahvaz.ir می باشد.
-تحویلپاکتها: 96/9/29 روز چهارشــنبه ساعت 15 واقع در خیابان انقالب- نبش غزنوی- دبیرخانه محرمانه حراست ساختمان 

شماره 3 شهرداری اهواز
تاریخکمیسیون: ردیف 1و 2 روز شنبه 96/10/2 ساعت 12 ظهر

- ردیف 3 و 4 روز یکشنبه 96/10/3 ساعت 12 ظهر
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه قباًل مندرج شده است.

پیرو اطالعیه منتشــر شده در روزنامه های عصر کارون و کیهان مورخ 96/9/1، بدین وسیله مهلتخریداسناد
وزمانبرگزاریمناقصات مشروحه ذیل به شرح زیر تمدید می گردد:

شماره21789 تکشماره5000ریال سالهفتادوششم 11دسامبر2017 12صفحه)بهاضافهنیازمنديهایویژهتهران(دوشنبه20آذر1396 22ربیعاالول1439

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

توضیح 
علی مطهری 
درباره تصویب
20 دقیقه ای 

برجام
 و پاسخ کیهان

در صحن علنی مجلس مطرح شد

وعده جدید روحانی
تمام وعده های دولت در بودجه 97 دیده شده!

*در حالی که کمتر از 5 روز از اقدام ترامپ در اعام قدس به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیســتی می گــذرد، اعتراض های جهانی به ویــژه اعتراض ها در 

سرزمین های  اشغالی با شدت ادامه دارد.
*گروهی از جوانان لبنانی و فلســطینی با تجمع مقابل ســفارت آمریکا در 
بیروت برای آغاز یک نبرد مسلحانه با صهیونیست ها اعام آمادگی کرده اند.

* این جوانان فریاد می زدند اگر ساح به دستشان برسد، وارد جنگ مسلحانه 
با صهیونیست ها می شوند.

* یکی از رهبران حشدالشــعبی عراق هــم با لباس نظامی از مناطق مرزی 
رژیم صهیونیستی دیدن کرد که با خشم و نگرانی صهیونیست ها مواجه شد.

*بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی تصویب الیحه»قدس 
یکپارچه« را از ترس اعتراض هایی که می رود انتفاضه چهارم را جهانی کند، 

به تعویق انداخت.

انتفاضه چهارم مسلحانه می شود؟

اعالم آمادگی جوانان لبنان و فلسطین
برای نبرد مسلحانه با رژیم صهیونیستی

 * جزئیــات تازه از پشــت پــرده اســتعفای حریری

بن سلمان تحمل دیدن نفوذ حزب اهلل را ندارد.

* فرجــام جنگ روســیه و چین با آمریــکا به روایت 

اندیشکده »رند«.

* آخرین گزارش ها از وضعیت سامتی شیخ عیسی قاسم، 

رهبر شیعیان بحرین.

* تظاهرات علیه مفاسد نتانیاهو وارد هفته دوم شد.

صفحه آخر

 3 روز پس از اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی

هیئت رسمی بحرین
وارد تل آویو شد!

رهبر انقالب در دیدار پهلوان سرافراز علیرضا کریمی:

کار بزرگی کردید  همچون پوریای ولی

* بخشی از فرارهای مالیاتی مربوط به کارت های 
بازرگانی اجاره ای است.

 * مدیرعامل شــرکت کشــتیرانی: روابط بانک ها
بعد از برجام هنوز روان نشده است.

* فاصله بین حرف تا عمل دولت در بازار ارز.
* انتقاد وزیر کشاورزی از بی توجهی به منابع خاک 

در کشور.
صفحه۴

رئیس سازمان امور مالیاتی:

سال گذشته ۱۴ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان
فرار مالیاتی داشتیم

شما نماینده ملت هستید
یا ملکه انگلیس؟!

*انتشــار تصاویر »شیخ قیس الخزعلی« دبیرکل »عصائب اهل الحق« عراق)شاخه ای از بسیج مردمی این کشور( با 
لباس نظامی در مرز جنوب لبنان با سرزمین اشغالی، هر چند با خشم جریان سعودی و رژیم صهیونیستی همراه شد 
اما پس از شناسایی بیت المقدس از سوی آمریکا به عنوان پایتخت اسرائیل، پیام مهمی دارد و آن این است که بعد 

از فروپاشی داعش نوبت فروپاشی اسرائیل است.
* در لبنان معترضان فلسطیني و لبناني، با برگزاری تظاهرات گسترده، شعارهاي ضد آمریکایي و ضد اسرائیلي سر 

داده و اعام کردند، از ترامپ تشکر مي کنیم که همه مسلمانان را در جنگ ضد اسرائیل با هم متحد کرد.
صفحه آخر

صفحه۱0

* در حالی که گزارش ۱00 روزه اول دولت دوازدهم به اذعان روزنامه ها و رســانه های 
زنجیره ای دســتان خالی دولت از عمل به وعده ها را نشان داد رئیس جمهور با تقدیم 
الیحه بودجه 9۷ با تکرار وعده های گذشته اجرایی شدن آنها را منوط به تصویب بدون 

تغییر و اجرایی شدن بودجه سال بعد دانست!
* رئیس جمهور در صحن علنی مجلس : به محضر ملت ایران و شما نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی عرض می کنم که تمامی وعده های اصلی دولت در انتخابات در 
بودجه امسال تبلور دارد و بودجه 9۷، به معنای آغاز برنامه های دولت دوازدهم است.

* تمام وعده های اصلی که دولت به مردم در انتخابات داده است و هر آنچه مورد مطالبه 
مردم در ایام انتخابات بود مثل اشــتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر و کاهش نابرابری ها 
و تحرک در طرح های اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور، در این 

الیحه به خوبی مشاهده می  شود.
* اگر بخواهم بودجه امسال را در یک جمله خالصه کنم باید بگویم که بودجه سال9۷ 
بودجه ای است بر مبنای اشــتغال فراگیر و برمبنای رفع فقر و ایجاد عدالت؛ این کل 

بودجه سال 9۷ است.

* اگر الیحه پیشــنهادی دولــت در مجلس بــه همین صورتی که ما پیشــنهاد 
داده ایم به تصویب نمایندگان مجلس شــورای اســالمی برســد بــه ملت اعالم 
 می کنم که ما ســال  آینده شــاهد یک حرکت بسیار پرشــتاب در اشتغال خواهیم

 بود.
* همه درخصوص مســکن مهر راه اشتباه انتخاب کرده اند،  ریشه مسکن مهر غلط و 
اشــتباه بود ، ما باید مسکن مردم را به طور صحیح درست کنیم و در این راه نیازی به 

پول بانک مرکزی نداریم.

* رئیس جمهور به این سوال پاسخ نداد که اگر دولت های پیشین و به گفته او، همه در 
مورد مسکن مهر اشتباه کرده اند، دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون برای مسکن دار کردن 

مردم چه کاری کرده است؟!
* روزنامه های زنجیــره ای حامی دولت گزارش ۱00 روزه رئیس جمهور را گفتاردرمانی 
خوانده و اعالم کرده بودند یک ایرانی داریم که در ذهن رئیس جمهور قرار دارد و هیچ 
مشکل و چالشــی ندارد و  ایرانی دیگر در عالم واقعیت که با ۷ میلیون بیکار و رکود 
اقتصادی سنگین مواجه است.                                                                          صفحه۱0
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عکس : محمد علی شیخ زاده

*  نعمتی: زیاده خواهی اصاح طلبان 
ائتاف امید را از هم پاشید

 صفحه2

نازنین، سیامک 
جانسون و... سکوت!


