
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. 
موسســه حسابرســی آریــان محاســب پویا به شناســه 
ملــی 10980002869 به ســمت بازرس اصلــی و آقای 
محمــد حیدرپــور کدملــی 4689857733 به ســمت 
 بــازرس علی البدل شــرکت بــرای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
 آقای محمد بیات کد ملی 3933391113 به نمایندگی از 
شرکت یگانه اندیش سرمایه به شناسه ملی 10320170526 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حیدر علی  هاشمی کد 
ملی 6359005166 به نمایندگی از شــرکت یگانه اندیش 
سازه به شناسه ملی 10320125420 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای هادی پالرک کد ملی 2992882216 

به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنعتی دان ارتباط گویا به 
شناسه ملی 10103572255 به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای مجتبی مالیری کد ملی 0492655936 به ســمت 
مدیرعامل )خارج از اعضا و سهامداران( برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند. 
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک ســفته بــروات عقود اســالمی و قراردادهــا با امضا 
مدیرعامل به همــراه یکی از اعضای هیئــت مدیره متفقا 
»به همراه مهر شــرکت و یا دو نفــر از اعضا هیئت مدیره 
متفقــا« همــراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. ســایر 
 مکاتبات عادی شــرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت یگانه اندیش صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 312441 و شناسه ملی 10103510163

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/1/21 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: ســمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 

گردید: آقای مســعود اورعی به شماره ملی 0049780131 به 

نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه ســبز جهان )سهامی خاص( 

به شناســه ملی 10102853650 به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیره، آقای مرتضی واعظ نیا به شــماره ملی 1060266520 به 

نمایندگی از شرکت مهندســی آماد بهینه ساز )سهامی خاص( 

به شناســه ملی 10102251738 به سمت عضو هیئت مدیره. 

آقای حسن کاشفی به شماره ملی 0053209176 به نمایندگی 

از شــرکت خدماتی تحقیقاتی ســاتر سبز )ســهامی خاص( به 

شناسه ملی 10102262391 به عضو هیئت مدیره. آقای بهمن 

خوشمهری آزاد به شــماره ملی 1551912937 به نمایندگی 

از موسســه آموزشی آماد و پشتیبانی دســتواره به شناسه ملی 

10100467987 به ســمت عضو هیئت مدیره. آقای مســعود 

نوراحمــدی به شــماره ملــی 1930608071 بــه نمایندگی 

شــرکت حمل و نقل آزادگان ســهامی خاص به شناســه ملی 

10101259330 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. 

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 

برات قراردادهــا و عقود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیرمالی 

)آقای سیدسهراب میرخانی( به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شــرکت و اوراق عــادی و مکاتبات اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 
سهامی خاص به شماره ثبت 196566 و شناسه ملی 10102384287 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت 
توســعه اقتصاد راد به نمایندگی علی مرشــدی زعیم به 
شــماره ملــی 0491954018 به عنــوان رئیس هیئت 
مدیره و شــرکت امید توسعه پادنا به نمایندگی ابوالفضل 
خوش لهجه صدق به شــماره ملــی 0075950367 به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری 
توسعه اعتماد به نمایندگی محسن حاجی زاده به شماره 
ملــی 4324062137 بــه عنوان عضو هیئــت مدیره و 
مدیرعامــل. امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل 
چــک، برات، قراردادها و... با امضــاء مدیرعامل و یکی از 
اعضــاء به همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با 
امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
و ســایر اوراق اداری نیز با امضــای یکی از اعضا همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه سروش خلیج فارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 424551 

و شناسه ملی 10320764960
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/8/10 
و مجــوز شــماره 129=14/53/1302/24339 مــورخ 
97/6/19 پلیــس اطالعــات و امنیــت عمومــی ناجــا 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای کاظم امجد با کد ملی 
4723520643 به ســمت مدیرعامــل و رئیس هیئت 
مدیــره، آقای مهدی امجد با کد ملی 0079894968 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم هدی امجد با کد 
ملی 4723735291 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، 
خانم ســاجده امجد با کد ملی 4722347301 به سمت 
عضو اصلــی هیئت مدیره و خانــم آالء امجد با کد ملی 
0080090141 به ســمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت 
مدیره و آقایان محمد وکیلی با کد ملی 0082676984 
و اســماعیل جنتی با کد ملی 4723517510 به سمت 

اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات مؤسسه خیریه
 آ وای مهر ولی اهلل به شماره ثبت 33275 

و شناسه ملی 14003867952 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بــه طور فوق العــاده مورخ 
1396/10/1 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت نگین اندیشــه البرز به 
شناســه ملی 10320399471 به نمایندگی ابراهیم ســرلک به شماره ملی 
0559707533 بــه عنوان رئیس هیئت مدیره شــرکت بهامین تجارت مهر 
به شناســه ملی 10104040137 به نمایندگی حسین اشرف به شماره ملی 
0082334528 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت یکتاسازان ماهان 
جنوب شرق به شناسه ملی 10103966912 به نمایندگی عبدالحمید عزیزی 
به شماره ملی 1229688481 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت یکتاسازان 
اورامان شــمال غرب به شناســه ملی 10104025020 به نمایندگی احمد 
آزادی به شــماره ملی 0062728581 به عنوان عضو هیئت مدیره شــرکت 
یکتاسازان سروش امید به شناسه ملی 10104022790 به نمایندگی سهراب 
تقی پور آهنگر به شــماره ملی 2060701163 عنــوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
از قبیل چک، برات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه 
مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفــر از اعضاء متفقا همراه با 
مهر شرکت معتبر و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان 
سهامی عام به شماره ثبت 292601  

و شناسه ملی 10103297319

احتراما، دهیارینصرتآباد از توابع بخش مرکزی شهرســتان البرز )اســتان قزوین( در 
نظر دارد پروژه جدولگذاری و زیرسازی ادامه خیابان آزادگان غربی و روکش آسفالت خیابان 
ایثــار را با برآورد قیمت اولیه بهمبلغ2/920/000/000ریال)دومیلیاردونهصد
وبیســتمیلیونریال(از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 97/11/30 به 

دبیرخانه بخشداری مرکزی شهرستان البرز مراجعه نمایند.
توضیح اینکه:

و موم شده حاوی  و مهر  دربسته  پاکت  در یک  را  پیشنهادات خود  بایستی  متقاضیان   -1
رزومه  و  نیاز  مورد  پیمانکاری، مدارک  )گواهینامه صالحیت  الف )ضمانتنامه(، ب  پاکتهای 
تا مورخ97/12/13  و حداکثر  تهیه  قیمت(  پیشنهاد  )برگه  و ج  مربوطه(  کاری شرکت 
 97/11/30 تاریخ  از  اول  نوبت  )آگهی  نمایند،  البرز  تحویل دبیرخانه بخشداری مرکزی 

لغایت97/12/6 و آگهی نوبت دوم از تاریخ97/12/7لغایت97/12/13( می باشد.
اعضای  حضور  در  و  بخشداری  محل  در   97/12/14 مورخ پاکتها  بازگشایی  زمان   -2

کمیسیون عالی معامالت می باشد.
3- به پیشنهادهای فاقد ضمانت نامه، ناخوانا، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- ضمنا ضمانتنامه شرکت در مناقصهبهمبلغ146/000/000 ریال به شماره حساب 
ضمانت نامه  با  و  واریز  بانک  پست  نزد  نصرتآباد دهیاری نام به   2000116867514

معتبر بانکی ارائه گردد.
مناقصه  برنده  پیمانکار  برعهده  مناقصه(  )تجدید  روزنامه  آگهی  انتشار  هزینه  پرداخت   -5
می باشد. ضمنا متعاقب برگزاری مناقصه و انتشار آگهی طی تاریخ های 97/8/30 و 97/9/7 
به اطالع می رساند تجدید مناقصه صورت گرفته با حضور یک پیشنهاد قیمت معتبر نیز دارای 

قابلیت اجرایی خواهد بود. 
دهیاری نصرت آباد از توابع بخش مرکزی 

شهرستان البرز )استان قزوین(

نوبت اولآگهی تجدید مناقصه 

شهرداریاهوازدر نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از اشخاص حقوقی دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه 
بــه اداره قراردادها به نشــانی: اهــواز- خیابان انقــالب نبش خیابان 
غزنوی- ساختمان شــماره سه شــهرداری- مدیریت قراردادها تلفن 
33774062-33799160یــا با مراجعه به ســایت مدیریت 
قراردادها به نشانی peymankar.ahwaz.ir نسبت به دریافت 

اسناد اقدام نمایند.
هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی 
به مدت 10 روز کاری اســت و تحویل پاکات بــه دبیرخانه محرمانه 
حراست مســتقر در آدرس فوق الذکر می باشد. )حداکثر تحویل پاکات: 

ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 97/12/13 می باشد(.
2- شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

3- مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه مطابق جدول فوق می باشد که به 
یکی از سه طریق ذیل ارایه می شود:

الف(فیــش واریز مبلغ فوق به حســاب ســیبا 0203994398001 
شهرداری اهواز نزد بانک ملی بنام شهرداری اهواز

ب( بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شــهرداری اهواز و بمدت سه ماه از 
تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماهه

ج(چک تضمین شده بانکی بنام شهرداری اهواز

تبصره: محل اعتبارات این مناقصه از بودجه جاری شــهرداری )منابع 
داخلــی( بوده و فقط ضمانتنامه های معتبر بانکی با عنوان شرکتدر
مناقصهموردقبولمیباشــد.در غیر این صورت پاکات ب و ج 
بازگشایی نخواهد شد )ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار مربوط به آیین نامه 

تضمین معامالت دولتی بوده و مورد قبول نمی باشد.(
4- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 
97/12/14 در محل اداره قراردادهای شــهرداری به آدرس فوق الذکر 

می باشد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز می باشد.
5- نتیجه کمیســیون برابر ماده 18 آیین نامه معامالت کالنشهرها به 

برندگان اعالم خواهد شد. تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
6- به اســتناد بند 5 ماده 11 آیین نامه معامالت کالنشــهرها از برنده 
مناقصه 10 % مبلغ پیشــنهادی پیمانکار، تضمین حسن انجام تعهدات 

اخذ می گردد.
7- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

8-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند 
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9- براساس ماده 10 آیین نامه معامالت کالنشهرها، شرکت در مناقصه 
و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

آگهی
نوبت اول مناقصه عمومی

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

مبلغضمانتنامهشرکتدرمناقصه)ریال(مبلغاولیه)ریال(موضوعردیف

تأمین مصالح خدمات شهری جهت عملیات عمرانی 1
3/650/000/000182/500/000در منطقه دو )سال 98( )نوبت اول(

تأمین مصالح خدمات شهری جهت عملیات عمرانی 2
3/494/700/000174/735/000در منطقه چهار )سال 98( )نوبت اول(

تأمین مصالح خدمات شهری جهت عملیات عمرانی 3
4/159/000/000207/950/000در منطقه شش )سال 98( )نوبت اول(

سال هفتادو هفتم   شماره 22128   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 30 بهمن 1397   13 جمادی الثانی 1440    19 فوریه 2019

قاسمی در پاسخ به خبرنگار کیهان: 

15 توصیه در پیام »گام دوم« 
مربوط به سیاست خارجی
و در کمیته ای 
در حال مطالعه است

۲

يادداشت روز

سر رسید این بدهی 
نزدیک است!

خبر ویژه

بی ارزش کردن پول ملی را 
»ارزانی« نخوانید آقای روحانی

صفحه2 صفحه2

دیروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
با همت قرارگاه خاتم االنبیاء به ثمر نشست

رهبر انقالب در دیدار پرشور مردم آذربایجان شرقی:

تکلیف آمریکا مشخص است
مراقب خدعه اروپا باشید

سالروز وفات حرضت ام البنین 
مادر گرامی حرضت ابوالفضل العباس )ع( را تسلیت می گوییم

استفاده از ظرفیت های کشور نیازمند حرکت آتش به اختیار جوانان است

گزارش تحلیلی کیهان: 

لیبی، 8 سال
 پس از قذافی 

1۲

روحانی:
 گوشت ارزان است

 که به خارج 
قاچاق می شود!

۴

صفحه۳

* فعال اقتصادی: دولت اگر اقتصاد مقاومتی را اجرا 
می کرد وضعیت کشور این گونه نبود.

* عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام: پذیرش 
FATF هیچ نکته مثبتی برای ایران ندارد.

* حمایت ضمنی سازمان توسعه تجارت از واردات سنگ پا!

* رئیس ســازمان دامپزشکی: خبر ذبح غیرشرعی 
مرغ صحت ندارد.

* یک مختــرع: حمایتی از صنعتگران و مخترعان 
صورت نمی گیرد.

صفحه۴

به جای آتش زدن کاالهای قاچاق 

سازمان اموال تملیکی: خودروهای قاچاق را
احتماال بفروشیم!

* مامور سابق سیا ارتباطات عمیق عادل الجبیر با 

موساد را لو داد.

* تظاهرات در 14 شهر آلمان در اعتراض به شرایط 

کاری، آموزشی و بهداشتی.

* هائیتی بــه هم ریخت؛ مردم با شــعار مرگ بر 

آمریکا به خیابان ها ریخته اند.

* جنگ لفظی ترامپ و اروپا این بار درباره تحویل 

800 داعشی.                                 صفحه آخر

مجری تلویزیون اسرائیل: 

 سرباز  های ما 
حیوانات وحشی انسان نما هستند

* رئیس جمهور روز گذشته و در  دومین روز از سفر خود به استان هرمزگان ، فاز سوم پاالیشگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس در شهر بندر عباس را که با همت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه ساخته شده، افتتاح کرد.
*در این پاالیشــگاه محصوالتی همچــون بنزین، نفِت گاز، ال پی جی، هیدروژن، گوگرد و ســوخت جت، تولید 
می شــود. در این پروژه میزان تولید بنزین براســاس طرح ابتدایی 12 میلیون لیتر در روز برآورد شده که قابلیت 

ارتقاء تا 15 میلیون لیتر در روز را دارد.
*روحانی: به ملت بزرگ، صنعت نفت، ســپاه پاسداران، مهندسین، کارگران و همه تالشگران، این موفقیت ها را 
تبریک می گویم. این شما بودید که در شرایط جنگ اقتصادی، دالورانه تالش و کوشش می کنید.          صفحه۱۱

* با پیگیری سرنخ ها توسط نیروهای اطالعاتی و عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، طی عملیاتی 
سریع و مقتدرانه چندین خانه تیمی در سراوان و خاش که برخی عوامل جنایت اخیر در آن استقرار یافته 

بودند، شناسایی، متالشی و تروریست های مستقر در آن دستگیر شدند.
*3 تروریســت  دستگیرشده همان عواملی بودند که خودروی انتحاری عامل جنایت تروریستی اخیر در 
ـ زاهدان را تهیه، هدایت و پشــتیبانی کرده اند که به همراه آنها 150 کیلوگرم مواد آماده  جــاده خاشـ 

انفجار و 600 کیلوگرم مواد انفجاری در حال ساخت و مقادیری سالح و مهمات نیز کشف گردید.
*رضائی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: طبق گزارش های ارائه شده نماینده سپاه 
و مسئوالن وزارت اطالعات، این حمله تروریستی با حمایت اطالعاتی عربستان و امارات انجام شده و مواد 
منفجره استفاده شده در این حادثه از خاک پاکستان وارد کشور شده است.                         صفحه۲

دستگیری ۳ تن از عوامل حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان
 کشف۷5۰ کیلو مواد انفجاری

کیهان گزارش می دهد

نقش سلبریتی ها 
در تولید پراید 
۴5 میلیونی!
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پرسش های  صریح
 برنامه گفت وگو محور
»1۰:1۰ دقیقه«

 و پاسخ های 
مدیر مسئول کیهان

۳


