مؤسسه گالوپ :جوانان آمریکایی
به ملیت خود افتخار نمیکنند

عسگری :مالیات دریافتی از اصناف
رقم ناچیزی است

* معاون وزیر نیرو 21 :درصد جمعیت کشور

* یــک فعال اقتصادی :اکثــر تولیدکنندگان

* شاهزاده سعودی :سعودالفیصل نمرد ،کشته

* داعش در عراق و ســوریه دهها عضو خود را

ساکن استان تهران هستند.

دستشان به وامهای کالن بانکی نمیرسد.

شد!

به جرم فرار اعدام کرد.

* مدیرعامل ســازمان هدفمندســازی :یارانه

* واکنش بانــک مرکزی به یک خبر؛ افزایش

* بمباران ذخایر آب ،عیدی واشنگتن و ریاض

* هر ساعت  4میلیون دالر از پول مردم آمریکا

نقدی جمعه قابل برداشت است.

نقدینگی را ریالی حساب نکنید!

به روزهداران یمن.

صرف جنگ افغانستان میشود.

چهارشنبه  ۲۴تیر 139۴

 ۲۸رمضان 1436

صفحه۴

سال هفتادو چهارم

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

 ۱۵جوالی 2015

گزارش خبری تحلیلی کیهان از سند وین

 ۱۸۰درجه اختالف
دو روایت از یک توافق

* اختالف روایت و برداشــتها از توافــق وین در همان اولین
ساعات اعالم آن آغاز شد.
* روسای جمهور ایران و آمریکا در نطقهای تلویزیونی خود هر
کدام به مواردی خاص و قابل تامل اشــاره کردند که در برخی
موارد متناقض به نظر میرسید.
* اگر چه تاکنون ترجمهای رسمی و دقیق از توافق  150صفحهای
وین منتشر نشده اما به نظر میرسد خطوط قرمز کشورمان در این
توافق آنچنان که باید و شاید رعایت نشده است.
* در حالی که طــرف ایرانی از لغو یکجای تحریمها میگوید،
طرف آمریکایی مدعی است تحریمها بصورت تدریجی تعلیق
میشود و نه لغو.
* اگر چه ظریف در اظهار نظری گفته اســت این توافق سقف
آنچه میخواستیم نیست اما به نظر میرسد فاصله این توافق با
کف خواستههای ما نیز بسیار زیاد است.
* وزارت امور خارجه کشورمان فکت شیتی را منتشر کرد که
گویا تمام خطوط قرمز هستهای کشورمان در توافق رعایت شده
و توافقی برد-باخت به نفع ایران شکل گرفته است!
* قرار است شــورای امنیت سازمان ملل متحد چند روز دیگر
صفحه۲
قطعنامهای درخصوص توافق وین صادر کند.

پشتوانه روحی ،معنوی و فکری
عامل اصلی حل همه مشکالت است

* حضــرت آیــتاهلل العظمــی خامنهای :مــردم در
«قضاوتهایِ با فکر و تأمل و جمعبندی شده» ،اشتباه
نمیکنند بنابراین از اینگونه قضاوتهایِ مردم میتوان
فهمید که کدام مسئول صالح است و کدام نه.
* به دســتور امیرمؤمنان ،باید از لغزشها و خطاهای
مردم گذشت کرد البته به جز مواردی که حدود الهی
زیر پا گذاشــته میشــود و یا پای محاربه با اسالم و
حکومت اسالمی در میان است.

انتظار معجزه نداشته باشید
توافق دیگر فتحالفتوح نیست!

صفحه2

نوب
تد
وم

عنوان آگهی :اجرای عملیات گازرســانی به روســتاهای
مروســت (تــرکان ،هرابرجان ،رحمتآباد و حســینآباد)
شامل  29720متر شبکه توزیع پلیاتیلن3400 ،متر خط
تغذیه ،یک ایســتگاه  10000مترمکعبی برون شــهری و
یک ایستگاه  5000مترمکعبی درون شهری و نصب 350
انشعاب
مناقصهگــران جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت
شــرکت گاز اســتان یزد بــه آدرسwww.nigc-yazd.ir :
و ســایت  www.shana.irمراجعه و یا با شــماره تلفن
 035-36238513-16داخلــی  2286و  2277تمــاس
حاصل فرمایند.
نشانی :یزد -میدان امام حسین -شرکت گاز استان
یزد -امور قراردادها

ملــی  3934050646بــه عنوان بــازرس علیالبدل برای
یکسال انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت
درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
با ثبــت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس ،انتخاب
روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

روابط عمومی

آگهی تغییرات شرکت کندر سهامی خاص
به شماره ثبت  82884و شناسه ملی 10101275087

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1394/2/13تصمیمات

کد ملی شــماره  0383461847به ســمت حسابرس داخلی و یا

ذیل اتخاذ شد :آقای سیدرضا مقدسی به شماره ملی 0558915779

آقای محسن محمدخانی دارای کد ملی شماره  0045784329به

به نمایندگی از شــرکت پخش بینالمللی محصوالت پارس فرد به

ســمت مدیر اداری همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .نامههای

عبدالصالح نهاوندی به شــماره ملی  0040258319به نمایندگی
از شرکت سامان پالســتیک به شناسه ملی  10100631938به
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا مهربان به شماره
ملی  0937686141به نمایندگی از شرکت بوژان به شناسه ملی
 10101259915به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین
گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای دونفر از اعضای
هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با یک نفر
از آقایان حســن بغدادی دارای کد ملی شماره  5089218900با
سمت معاون مدیرعامل و یا محمدجواد منتظری علی آبادی دارای

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 1393/12/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ایمان علی محمدابراهیم به شــماره ملی 00107988544
و خانم عصمت رجبی به شــماره ملی  0036148954به ترتیب
به ســمت بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یک ســال مالی
انتخاب شدند.
روزنامــه کیهان بــه عنوان روزنامــه کثیراالنتشــار جهت درج
آگهیهای شرکت تعیین شد.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار،
تصویب ترازنامه و صورتهای مالی ،انتخاب بازرس انتخاب شده
توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم
ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
م الف 86686

بارکد 2261020

بارکد 2961146

شناسه ملی  10102227972به سمت رئيس هیئت مدیره ،آقای

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مالی رفاهی ابابارا
ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 320801
و شناسه ملی 10103603761

اداری و مکاتبــات با امضای آقای محســن محمدخانی با کد ملی
 0045784329مدیــر امــور اداری همراه با مهر شــرکت معتبر
میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره،
تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و درپایگاه آگهیهای
سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
م الف 86688

آگهی تغییرات شرکت ایزو پرشنگ
سهامی خاص به شماره ثبت 40125
و شناسه ملی 10100855247

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1393/12/16تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
شرکت پرکام تکنولوژی به نمایندگی آقای محمد رزمجوخواه به شماره
ملی  0050860054به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای مجید بهبودی به شــماره ملی  0054373743به ســمت نایب
رئیس هیئت مدیره
آقای داریوش امیراصالنی تبریز به شماره ملی  1378881044به سمت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها
و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره ،تعیین
سمت مدیران انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1393/9/26
و تاییدیه شــماره  93/403/64472مــورخ  1393/12/2بیمه
مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان شهید

مطهری نبش الرســتان پالک  414طبقه  4واحد  13کد پستی

 1596843159تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح
فوق اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک

واحد ثبتی) انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهیهای سازمان ثبت
قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
م الف 86687

بارکد 2724653

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آر کولوگ
سهامی خاص به شماره ثبت 30098
و شناسه ملی 10100755519

فراخوان
مناقصه عمومی
م ع8/94/
نوب

بارکد 2722856

بعنوان بازرس اصلی و آقای حســن رضا روستائی به شماره

این نیز
دولت جلوی تشنگان واردات
گفتنی است !
بایستد
صفحه۴
صفحه2

آگهی تغییرات شرکت باران سروش آرامش
سهامی خاص به شماره ثبت 459932
و شناسه ملی 14004372806

5

مؤسسه حسابرســی آرمان راهبرد شم 10100643383

هشدار آل اسحاق درباره رانتهای پس از توافق

تا

(فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران)
شماره مناقصه168741 :
شماره مجوز1394/2062 :

*تمام رهبران انقالبهای جهان پس از مدتی ،ایدهها و ســخنان خود را
تلطیف و حتی در مواقعی تغییر دادهاند .اما شــما امام(ره) را ببینید که از
روز اول نهضت میگوید« :اســرائيل باید از صحنه روزگار محو شود» و تا
آخر عمر هم بر همین حرف خود ایستاد.
ن بار در اروپا «خاندان روچیلد» که یک خانواده
* رباخواری را برای نخستی 
یهودیاالصل بودند و پدرخوانده اسرائیل محسوب میشوند ،درست کردند.
در آیین تحریف شده یهود و باالخص صهیونیستها ،هر یهودی از ربا دادن
به یهود منع شده اما یهودیان به ربا دادن به غیریهود سفارش شدهاند!
* صهیونیستها از جمله نژادپرستترین انسانهای تاریخ بشریت هستند.
صفحه۸
اسناد زیادی نیز در همین رابطه منتشر شده است.

بارکد 2907764

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1394/2/5تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

فلسطین خانه ماست چون در برابر دشمن مشترک ایستاده است

ول

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان یزد
(سهامیخاص)

* «گرفتن مالیات و حقوقی که مردم نســبت به دولت دارند»،
دفاع از مردم و سرزمینشــان ،ســوق دادن جامعه به صالح و
رســتگاری و آبادانی و سازندگی کشور 4 ،مأموریت اصلی است
که موالی متقیان در نامه به مالک ،بر دوش حاکمان میگذارند.
* رهبر معظم انقالب با اشاره به سخنان رئیس جمهور
در ابتدای این دیدار درباره نتایج مذاکرات هستهای ،از
زحمات و مجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هســتهای
صفحه۳
قدردانی و تشکر کردند.

استاد شمسالدین رحمانی:

يادداشت روز

آگهی تغییرات شرکت صنایع کابل کمان
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 85144
و شناسه ملی 10101296127

تکشماره  5000ریال

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

خبر ویژه

آگهی
مناقصه عمومی
یک مرحلهای

شماره ۲۱۱۰۸

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقهای زنجان

شرکت آب منطقهای زنجان در نظر دارد در اجرای ماده
 13قانون برگــزاری مناقصات پروژهای با اطالعات عمومی
مشروحه ذیل را به پیمانکاری ذیصالح واگذار نماید.
 -1عنوان پروژه :تامین ،بارگیری ،حمل تا محل پروژه
و باراندازی تجهیزات ایســتگاههای فیلتراسیون
مزارع قطرهای ناحیه عمرانی شماره  2گالبر
 -2دستگاه مناقصهگزار :شرکت آب منطقهای زنجان
 -3دستگاه نظارت :مهندسین مشاور مهاب قدس
 -4نحوه برگزاری مناقصه :دو مرحلهای عمومی
لذا از کلیه تامینکنندگان معتبر داخلی که دارای ســوابق
کافی میباشــند ،دعوت میشــود تا جهت دریافت اسناد
مناقصــه ظرف مدت حداکثر  5روز از تاریخ انتشــار نوبت
دوم این آگهی ،با در دســت داشتن درخواست کتبی خود
همراه بــا فیش واریز مبلغ  1/000/000ریال به حســاب

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوقالعاده مورخ

جاری شــماره  67879278/68بانک ملت شــعبه وحید

 1393/8/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

دســتگردی به نام شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به

اعضای هیئت مدیره به مدت  2سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
 آقای احمدرضا ممتحن به شماره ملی 0039882276ـ آقای علیرضا مستغنی به شماره ملی 0040778975

دفتر شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس واقع در تهران،
خیابان شهید وحید دســتگردی (ظفر) ،کوی تخارستان،

خانم هدی ایزدی اصفهانی به شــماره ملــی  0064070761به عنوان

شــماره  ،16دفتر قراردادها (تلفن،021-22221071-8 :

بازرس اصلی و آقای علیرضا جعفری به شماره ملی  0054778115به

فکس )22276487 :مراجعه نمایند .زمان و مکان تحویل

عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس ،انتخاب مدیران انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و درپایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
م الف 86683

مدارک و بازگشــایی پاکتها به شرح مندرج در دعوتنامه
مناقصه خواهد بود.
هزینه آگهی نیز بعهده برنده مناقصه میباشد.

روابط عمومی
شرکت آب منطقهای زنجان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
م الف 86693

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی :آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه  www.TAX.gov.irتیرماه سالجاری میباشد.
* به منظور ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی ،تکمیل مراحل ثبتنام شماره اقتصادی از طریق سامانه مذکور ضروری است.
م الف 963

 35087مرکز پاسخگویی فنی

صفحه آخر

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

 1822مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور

