گوترس ،کپی برابر اصل بانکیمون

وزیر نیرو خبر داد

 3میلیارد دالر صادرات خدمات فنی -مهندسی
در آب و برق

* راهانــدازی قطــار فوقالعــاده در خــط

* کشف  22کانتینر لوازم خانگی در بوشهر.

* ممنوعیــت واردات خودروهــای 2500

ترکیهای هم سرمازده از آب درآمد.

تهران -شیراز.

سیسی به باال در سال .96
شنبه  ۲۸اسفند 139۵

سازمان ملل گزارش ضدصهیونیستی خود را
تحت فشارهای آمریکا پس گرفت!

* رئیس اتحادیه میوه و ســبزی :پرتقالهای
صفحه۴

 ۱۹جمادی الثانی 143۸

* جوان بحرینی زیر شــکنج ه آلخلیفه جان داد؛

* در پاســخ به درخواســت مرجعیت عــراق؛  1000خودرو

مردم در سراسر بحرین تظاهرات کردند.

کمکهای انساندوستانه از  13استان عراق به موصل اعزام شد.

* شــوک ترامپ به وزارت خارجــه و آژانسهای

* درخواست یکی ازمراجع بزرگ شیعیان عراق از اردوغان؛

فدرال آمریکا با کاهش شدید بودجه.

اروپا را رها کن و به آغوش اسالم بازگرد.

سال هفتادو پنجم

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

 ۱۸مارس 201۷

کیهان بررسی میکند

میالد حرضت صدیقه طاهره(س) ،زادروز حرضت امام خمینی
و فرا رسیدن سال نو را تربیک میگوئیم

(ره)

خبر ویژه

تزریق پول برای ایجاد اشتغال
یا مصارف انتخاباتی؟!

* راغفر :سیاستهای دولت ،ترویج قماربازی اقتصادی است
* برجام تغییر کاربری داده ،دیگر انتظاری نداشته باشید!
* مجبورند ...میفهمی؟!

آگهی مناقصه عمومی
دومرحلهای
(نوبت دوم)

اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

* موضوع مناقصه :به شرح جدول ذیل
* دستگاه مناقصهگذار :اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین
* مهلت فروش اسناد :از  95/12/26لغایت 96/1/16
* محل ارائه اسناد :اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین
* آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :ساعت  13روز شنبه مورخ 96/1/26
* محل ارسال پیشنهاد قیمت :دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان
قزوین (انتهای بلوار مدرس -کوچه گلشاهی -جنب زمین ورزشی شقایق)
* تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه :ساعت  8صبح یکشنبه مورخ 96/1/27
شرکتکنندگان در مناقصه ذیل باید رتبهبندی و صالحیت سازمان برنامه و بودجه را دارا باشند.
ردیف
1

محل
موضوع مناقصه
اجراء
سلف سرویس
و خوابگاه
شبانهروزی آوج

مبلغ برآورد
(ریال)

آوج 10/195/879/272

مبلغ تضمین
شرکت در
مناقصه(ریال)
510/000/000

روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس استان قزوین

تأسیس شرکت سهامیخاص فارس کیمیا طب آریا در تاریخ 1395/5/20
به شمارهثبت  496516به شناسهملی 14006071032

پدافند هوایی سوریه
جنگنده متجاوز اسرائیلی را سرنگون کرد

عکس آرشیوی
* فرماندهی ارتش ســوریه ۲ :فرونــد جنگنده رژیم
صهیونیستی در آسمان ســوریه هدف قرار گرفتند و
یکی از آنها در خاک سرزمینهای اشغالی سرنگون شد.
*  ۲هواپیمای متجاوز دیگر با مشــاهده موشکهای
سوری ،وادار به فرار شدند.
* رژیم صهیونیســتی برای نخســتینبار اعتراف کرد
مستقیما وارد جنگ سوریه علیه بشاراسد شدهاند.

* منابع صهیونیســتی در واکنش به قــدرت پدافند
هوایی سوریه ،اعالم کردهاند که جنگندههای اسرائیلی
دیگر دست باال را ندارند.
* همزمان با ســقوط جنگنده اسرائیلی ،خبر رسیده
مناطــق «اریحا»« ،االغوار» و «قدس» در فلســطین
اشغالی هدف موشک قرار گرفته است.
صفحه آخر

در مصاحبه با المیادین

ظریف :سختترین تحریمها علیه ایران
در دولت اوباما اعمال شده است

* وزیر خارجه کشورمان در مصاحبه با المیادین :اوباما سختترین تحریمها را علیه ایران به کار گرفت و رویآوردن
به مذاکره با ایران را درک آمریکا از بی اثر بودن تحریم و فشار دانست.
* وزیر خارجه ایران به کشورهای منطقه توصیه کرد که هیچ زمانی حتی فکر این را هم در سر نداشته باشند که
کشوری خارج از منطقه آمده و بر ایران فشار بیاورد.
* ایران خود را برای هر احتمالی آماده کرده اســت و اگر توافق کارایی خود را از دســت بدهد ایران نیز این امکان
صفحه۲
را دارد که برنامه خود را به سرعت به راه بیاندازد.
خطیب جمعه تهران:

يادداشت روز

تقابل دو فرهنگ دیپلماتهای ما هم میگویند
در سال  95آمریکا به تعهداتش عمل نمیکند
صفحه۳

صفحه2

تأسیس شرکت سهامی خاص مانی یار تجارت در تاریخ 1395/5/26
به شماره ثبت  496867به شناسه ملی 14006089199

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح

مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

مرکز اصلی شــرکت :تهران جاده مخصوص کرج ،نرسیده به

 -موضوع شرکت :تولید خرید و فروش و پخش انواع قطعات

شــهرک اکباتان ،بیمه دوم ،کوی  ،24پالک  2کدپســتی

و ظروف پالستیکی و شیشهای و چوبی و آلومینیومی جهت

1393654118

مصارف غذایی ،دارویی ،بهداشتی ،سلولزی ،قطعات پزشکی

شــعبه شرکت :شــهریار ،شــهرک صنعتی صفادشت ،بلوار
فروردیــن ،خیابــان  9شــرقی پــاک  ،102کد پســتی

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح

بــه شــمارهملی  2297437781بــه ســمت مدیرعامل و

زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

عضــو هیئتمدیــره و  -3حســن قهــاری به شــمارهملی

موضوع شــرکت :واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشــتی و

 0439840562به سمت رئیس هیئتمدیره برای مدت دو

تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی

سال انتخاب گردیدند.

و فروش و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی

دارنــدگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور

و خریــد و فروش و توزیع و پخــش واردات و صادرات کلیه

و دندانپزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی( .در صورت

شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئتمدیره و امضای

کاالهای مجاز بازرگانی از قبیل مواد غذایی ،شوینده ،آرایشی،

3164118163

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم).

یکــی از اعضــای هیئتمدیره همراه با مهر شــرکت معتبر

دارویــی ،نوشــیدنیهای غیرالکلی و مواد اولیه پالســتیک

ســرمایه شــرکت :مبلغ 10000000000ریال منقســم به

مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

خواهد بود و اوراق عــادی و اداری با امضای یکی از اعضای

و شیشــه و مواد اولیه شــیمیایی پس از اخذ مجوزات الزم،

 1000ســهم  10000000ریالی که تعداد  1000ســهم با

شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی و دولتی

نام و  0ســهم آن بینام میباشــد که مبلغ 3500000000

اخذ وام و هرگونه تســهیالت از بانکها و موسســات مالی و

ریال توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره  191مورخ

اعتباری دولتی و خصوصی عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی

 95/4/13نزد بانک ملت شــعبه شــهرک اکباتان پرداخت

و حقوقی ،ایجاد و راهاندازی کارخانجات در جهت پیشــبرد

گردیده اســت و الباقی ســرمایه در تعهد صاحبان ســهام

اهداف شــرکت اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و

میباشد.

خارج از کشــور ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشوری و به

اولیــن مدیــران شــرکت :مریــم ســلیمی شــماره ملی

طور کلی انجام هرگونه فعالیت مجاز که برای شرکت سودآور

 0453646646به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره مهدی

و موثرباشد .برگزاری و اجرای نمایشگاهها پخش و توزیع انواع

مقدمی شــماره ملی  0064698475به ســمت مدیرعامل

مواد غذایی ،نوشــیدنی ،آرایشی بهداشتی و سلولزی مشاوره

و عضــو هیئــت مدیره ســمیه بیاتی حاجیلو شــماره ملی

جهت برگزاری مراســم مربوطه ،تولیــد توزیع فروش خرید

 0323075592بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره به مدت

صادرات واردات کلیه مواد لبنیاتی و غذایی و آشــامیدنی از

انتخاب گردیدند.

قبیل دوغ شــیر ماســت رب گندم برنج روغن خامه نوشابه

دارندگان حــق امضا :کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور

و پخش محصوالت غذایی شــوینده و هرگونه اقالم مصرفی

شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسالمی با

مجاز و اخذ نمایندگی پخش محصوالت شــرکتهای داخلی

امضاء مهدی مقدمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و

و خارجی ...تولید با برند متعلق به شــرکت نزد کارخانجات

سایر نامههای عادی و اداری با امضای مهدی مقدمی همراه

تولیدی دیگر در تمامی زمینههای غذایی آرایشی سلولزی و...

با مهر شرکت معتبر میباشد.

تولید انواع محصوالت دامی خام و غیرخام و فروش آن ،تولید

اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه

کلیه محصوالت غذایی آرایشی ســلولزی بهداشتی شوینده

بازرس اصلی و علیالبدل :آقای مهرداد صفدری به شــماره

نایلون نایلکس نوشــیدنی و پخش آنهــا و اخذ نمایندگی

ملی  0054134447به عنوان بــازرس اصلی ،خانم فاطمه

پخش و فروش انواع محصوالت ذکر شــده از شــرکتهای

یوســفی به شــماره ملی  0310923141به عنوان بازرس

داخلــی و خارجی .اســتفاده از ظرفیت خالــی کارخانجات

علیالبدل به مدت یک سال انتخاب شدند.

تولیدی جهت تولید انواع محصوالت غذایی آرایشی و دارویی

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت

با برند شرکت و فروش و پخش آن محصوالت .خرید فروش

تعیین گردید.

و بســتهبندی واردات و صادرات روغن برنج چای گوشــت و

(ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه

گوســفند و گندم جو ذرت شــکر و واردات انواع خودروهای

فعالیت نمیباشد).

مرکز اصلی شرکت :تهران -خیابان شهید مطهری -خیابان

هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

شهید علیاکبری -پالک هشتاد و سه -واحد هفت

اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه

سرمایه شــرکت :مبلغ  2/000/000ریال منقسم به 1000

بازرس اصلی و علیالبدل :ســونیا خدابخشی سورشجانی به

سهم  2000ریالی با نام میباشد که مبلغ  2/000/000ریال

شمارهملی  1970252642به عنوان بازرس اصلی و شهیاد

توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136

علیاکبر ســلطان به شــمارهملی  0452889741به عنوان

مــورخ  1395/4/2نزد بانک صادرات ایران شــعبه شــهید

بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

هادیپور پرداخت گردیده است.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهیهای شــرکت

اولین مدیران شرکت:

انتخاب شد.

 -1سیدمهدی شــمسخو به شمارهملی  0076193152به

(ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه

ســمت نائب رئیس هیئتمدیــره و  -2ملک فرهاد حضرت

فعالیت نمیباشد).

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

آگهی تغییرات شرکت انتقال دادههای نداگستر صبا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  217842و شناسه ملی 10102591792
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1395/4/31
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان عبدالحســین بیدآبادی ک.م  0043821121به سمت
رئیس هیئت مدیره و احمــد بیدآبادی ک.م 0041638158
به ســمت عضو هیئت مدیــره و مدیرعامل و محمدحســین
ذوالفقاری طهرانی ک.م  0043216031به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ،سفته ،برات و
قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر آقایان اعضاء هیئت مدیره
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراسالت غیرتعهدآور با

صفحه2

تکشماره  5000ریال

ک سوری به نیروی هوایی رژیم صهیونیستی
شو 

بازخوانی توصیههای رهبر انقالب
در سالی که گذشت

* نگاهی به بیانات رهبر معظم انقالب در ســالی که گذشت به
خوبی نشــان میدهد که دغدغه حل مشکالت مردم و معیشت
آنان مهمترین نگرانی ایشان بوده است.
* حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای :در مسئله اقتصاد ،آن چیزی
که مهم است و اصل اســت؛ مسئل ه تولید داخلی است ،مسئله
ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است.
* امیدواریم دولت بتواند در پایان سال جاری از احیاء چند هزار
کارخانه و کارگاه «صنعتی ،تولیدی و کشاورزی» گزارشی عینی
به مردم بدهد.
* برخی ناشیگریها انجام شــد و برخی مواضع و صحبتهای
منفعالنه ،دشمن را در استفاده از حربه تحریم ،تشجیع کرد.
* حقوقهای غیرمنصفانه و ظالمانه از بیتالمال ،نامشروع ،گناه و
خیانت به آرمانهای انقالب اسالمی است.
*اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پارهکردن
برجام عملی شود ،جمهوری اسالمی برجام را آتش خواهد زد.
صفحه۱۰

شماره ۲۱5۸۸

صفحه آخر

امضای مدیرعامل و یا هر یــک از اعضای هیئت مدیره معتبر
است.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعییــن وضعیت حق امضاء،
انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیــره ،تعیین دارندگان حق
امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک
شــخصیت 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

هماکنون میتوانید

عضو کانال « کیهان» در تلگرام شوید
https://telegram.me/kayhan_news

آگهی تغییرات شرکت سروش سالمت رازی
سهامی خاص به شماره ثبت 291033
و شناسه ملی 10103290633

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ

 1395/2/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه سود و زیان مالی شرکت در سال  1394و مورد تصویب

قرار گرفت.

آقای قادر فرهادی به شماره ملی  5459250536به عنوان بازرس

اصلی و خانم لیال احمدی پشکلو به شماره ملی 0059398231

به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس ،انتخاب روزنامه

کثیراالنتشــار ،تصویب ترازنامه و صورتهای مالی 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

ســواری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت
پس از اخذ مجوزهای الزم)
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