کارشناس برجسته غربی پیشبینی کرد

کیهان بررسی میکند

دولت سعودی ظرف  3سال آینده
به طور کامل ورشکسته خواهد شد

برخورد دوگانه دولت یازدهم
با مسکن مهر

* رئیس کمیســیون اصل  90مجلــس :برخی از

* شــرکتهای نفتی خارجی :شرایط بانکی دیروز

* اروپا به جای بهشت ،گورستان  1000پناهجو شد.

* ژنرال بازنشسته آمریکایی :داعش را برای مقابله

مدیران دولتی  3فیش حقوقی دارند!

ایران با امروز فرقی نکرده است.

* در شهر بعقوبه عراق ،داعش کودک  2ساله را هم اعدام کرد!

با حزباهلل ایجاد کردیم.

* سقوط بورس با گذشت  4ماه از برجام همچنان

* انتقــاد رئیــس اتاق اصنــاف از تــاش برای

* ائتالف سعودی مردم شهر عدن را از خانههایشان

* ســعد حریری ،مهره آلســعود اولیــن بازنده

ادامه دارد.

دولتی کردن  26اتحادیه.

بیرون کرد.

انتخابات محلی لبنان.

چهارشنبه  ۲۲اردیبهشت 139۵

 ۴شعبان 143۷

صفحه۴

سال هفتادو چهارم

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

 ۱۱مه 201۶

گزارش خبری کیهان

اجازه نمیدهیم اموال ملت ایران از حلقوم آمریکا پایین برود

صفحه۳

میالد اسوه ایامن و ایثار حرضت ابوالفضلالعباس
مبارک باد

* هر لحظه که میگذرد ،شرایط بر تروریستهای جبهه النصره
در شهرک «خان طومان» سختتر و حلقه محاصره آنها تنگتر
میشود.
* جنگندههای سوری طی  24ساعت  90بار مواضع تکفیریها را
در خانطومان درهمکوبیدند.
* از مجموع  1500تروریســتی که شــنبه پیروزی خود را در
خانطومان جشــن گرفته بودند ،بیش از یک سوم آنها از پای
درآمدند.
* ارتش سوریه اعالم کرده ،خان طومان را به گورستان تکفیریها
تبدیل میکند.
* خان طومان شــنبه گذشته با حقه کثیف آمریکا تحت اشغال
تروریستهای جبهه النصره درآمده بود.
* ارتجــاع عرب برای نجات تکفیریهــا از باتالق خانطومان،
تالشهایش را تشدید کردهاست.
* وزیر خارجه عربستان در نشست به اصطالح دوستان سوریه
در پاریس آشکارا گفت که حمایت تسلیحاتی از تروریستها را
صفحه آخر
تشدید میکند.

خبر ویژه

پلتیکو:

اوباما امیدوار است برجام
ایران را لیبرالیزه کند

* «الیــوت آبرامس» دســتیار و
مشــاور خاورمیانــه کاخ ســفید
در زمــان دولت بــوش :ما باید با
صراحت بیشتر و روشــنتر ابراز
کنیم که خواهان تغییر رژیم (در
ایران) هستیم.
* چندی پیش «باراک اوباما» روح
توافق هستهای و شرط برخورداری
ایران از امتیازات اقتصادی را کنار
گذاشــتن توانایی موشکی و قطع
کمک به جبهه مقاومت در منطقه
از سوی ایران خواند.

شیبانی :سیف درست میگوید
رفت و بازگشت
تحریمها تعلیق نشده است
* افراطی مجلس ششم :الریجانی اگر میخواست کاری کند تا حاال کرده بود «خان طومان»
يادداشت روز

* رأیالیوم :اسرائیل با دیده حقارت به عربستان مینگرد

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

ن

P.M.O

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی
مشاور شماره /1 :عمران95 /

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نظر دارد خدمات مشاوره با
موضوع ذیل را از طریق روش  QCBSبه مشاور واجد شرایط واگذار نماید.
 -1کارفرما :اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
 -2موضوع :ارائه خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و استقرار یک واحد
آزمایشگاه کنترل کیفی در بندر شهید رجایی
 -3نوع گواهینامه رشته ،تخصص و پایه مورد نیاز :رتبه  1تخصص ژئوتکنیک
از گروه تخصصهای مشترک
 -4مبلغ برآورد اولیه پروژه( 9/000/000/000 :نه میلیارد) ریال
 -5مدت اجرای کار 18 :ماه
 -6محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی:
از تاریخ درج آگهی به مدت هفت روز (به جز روزهای تعطیل) با مراجعه به آدرس
بندرعباس ،مجتمع بندری شهید رجایی ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان
هرمزگان ،واحد مهندسی و عمران ،امور پیمان و رسیدگی و ارائه  -1معرفینامه.
 -2تصویر رتبهبندی  -3اصل فیش واریزی به حساب شماره 2196455410005
نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک  4351به مبلغ
( 300000سیصد هزار) ریال امکانپذیر است وجه مذکور به هیچوجه قابل استرداد
نخواهد بود ،ضمنا دریافت اسناد از طریق سایتهای  http://iets.mporg.irو
 www.shahid rajaee port.pmo.irنیز امکانپذیر و رایگان میباشد.
 -7مکان و مهلت تسلیم اسناد ارزیابی:
 -7-1مهلت تحویل پاکت اسناد ارزیابی :از تاریخ انتشار آگهی به مدت چهارده روز
(به جزء روزهای تعطیل)
 -7-2محل تحویل پاکت اسناد ارزیابی :بندرعباس مجتمع بندری شهید رجایی -اداره
کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان دبیرخانه مرکزی
 -7-3آدرس دستگاه مناقصهگزار :بندرعباس ،مجتمع بندری شهید رجایی ،اداره کل
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان واحد مهندسی و عمران ،امور پیمان و رسیدگی،
تلفن07632123608 -07632123606 :
 -8مهلت بررسی استعالمها :یک هفته پس از آخرین روز تحویل پاکات

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

آگهی مناقصه
عمومی

وبت

صفحه2

صفحه2

* اندیشکده جیمز بیکر :مذاکرات هستهای با ایران ،یکی از امیدهای دولت
اوباما برای تغییر رفتار نظام ایران است.
* دولت آمریکا و مقامات غربی برای تغییر رفتار ایران باید حمایت از حقوق
بشر و آزادیهای مدنی و همچنین استفاده از استراتژی «چماق و هویج» را
صفحه۲
به کار گیرند.
هیئت حل اختالف قوا نظر خود را اعالم کرد

مینو خالقی از ورود به مجلس
بازماند

*یــک نماینده مجلــس اعالم کــرد :هیئت حل اختــاف قوا در
بررسیهای خود درباره خانم مینو خالقی نظر شورای نگهبان مبنی
بر ر ّد صالحیت و ابطال آرای وی را تأیید کرده و حق را به شــورای
نگهبان داده است.
* دربــاره تعییــن تکلیف نفــر جایگزین به جای خانــم مینو خالقی،
بر اساس مذاکراتی که وزارت کشور با شورای نگهبان داشته ،مقرر شده
صفحه۱۰
شورای نگهبان مجددا ً این موضوع را بررسی کند.

دوم
نیروی دریایی
فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم(ع) نداجا/رشت

با اخذ سپرده

آگهی مزایده

درخواست شمارهRHP-9523105001-T17 :

این فرماندهی در نظر دارد اقالم مشــروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی
به متقاضیان واگذار نماید .داوطلبین میتوانند پس از انتشــار این آگهی
با هماهنگی در ســاعات اداری به فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی به
آدرس رشت  -میدان هفتآذر  -درب اصلی ف.آ.ت.د باقرالعلوم(ع) نداجا/
رشت/پشتیبانی مراجعه نموده و ضمن دریافت مشخصات اقالم آماده برای
فروش از تاریخ  95/2/25حداکثر تا تاریخ  95/3/6بازدید نمایند.
شماره تلفنهای تماس
 :53397داخلی  :013-33338273شهری
 :53398داخلی  :013-33337276شهری
 :013-33338395شهری

موضوع آگهی:

خرید یک ست  SHROUDمرحله اول مولد گازی
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
 www.BAORCO.IRمراجعه نمایید.

روابط عمومی
ن

آگهی مناقصه
عمومی

تکشماره  5000ریال

(ع)

مقاومتانتقامگرفت
هالکت  500تروریست در خان طومان
روحانی در اجتماع مردم استان کرمان:

شماره ۲۱۳۴۰

صفحه آخر

وبت

دوم

با اخذ سپرده

درخواست شمارهRHS-9446603-T20 :
موضوع آگهی:

خرید الکتروموتور MARELLI
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
 www.BAORCO.IRمراجعه نمایید.

روابط عمومی

رجوع به صفحه 8

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی کاوشگر اکسیر
سهامی خاص به شماره ثبت 370216
و شناسه ملی 10320191243

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 1394/7/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقــای محمد جلیلهوند به شــماره ملــی  4321956374بهســمت رئیس هيئت مدیره و خانم طیبه نجمی به شــماره ملی
 2594663621به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم
لیال جلیلهوند به شماره ملی  0068250134به سمت عضو هیئت
مدیره و خانم ســحر جلیلهوند به شماره ملی  0079330371به
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر جلیلهوند به شماره
ملی  0018310737به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند.
ـ آقای حمید طهرانی مقدم به شــماره ملی  0056351534به
ســمت بازرس اصلی و آقای رضا طینیا شــلمانی به شماره ملی
 2709333619به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب شدند.
 ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به سال  93/12/30بهتصویب رسید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران ،تصویب ترازنامه
و صورتهای مالی ،انتخاب بازرس انتخاب شــده توسط متقاضی

آگهی تغییرات شرکت نگین شیمی خاورمیانه
سهامی خاص به شماره ثبت 417938
و شناسه ملی 10320693382

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 1394/10/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای بهزاد شاهزاد قاجار
به شــماره ملی  0040221466به ســمت رئیس هیئت مدیره،
آقای پرویز شاهزاد قاجار به شماره ملی  0037856324به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای فرزاد شاهزاد قاجار به شماره ملی
 0451096843به سمت عضو هیئت مدیره،آقای سید مصطفی
آقا ســید جعفر نظیری به شماره ملی  0793150221به سمت
مدیرعامــل (خارج از ســهامداران) برای مدت دو ســال انتخاب
گردیدند .کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء
آقای بهزاد شــاهزاد قاجار به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با
مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت
مدیره ،تعیین ســمت مدیران ،تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب
شده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای ســازمان ثبت قابل دســترس
میباشد.

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

ردیف

مشخصات اقالم

1

اقالم آماد همگانی

 356قلم مشتمل بر  6919عدد  /دستگاه

2

اقالم مهندسی ساختمان و
تاسیسات

 234قلم مشتمل بر  1346عدد /دستگاه

اقالم فاوا/مخابرات

 232قلم مشتمل بر  935عدد /دستگاه

3

4

اقالم فاوا/رایانه

 79قلم

مشتمل بر  467عدد /دستگاه

اقالم فاوا

 35قلم

مشتمل بر  140عدد /دستگاه

اقالم آمادفنی

 102قلم

مشتمل بر  625عدد /دستگاه

قطعات خودرویی

 939قلم مشتمل بر  4665عدد /دستگاه

5

قطعات خودرویی /داغی

 312قلم مشتمل بر  2300عدد /دستگاه

6

ضایعات فلزی و آهنآالت

کیلوگرم

به مقدار موجود

توضیحات:
 -1جلسه بازگشایی پاکتها در ساعت  9صبح مورخه  95/3/10در دفتر پشتیبانی
فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم(ع) نداجا /رشت برگزار میشود.
 -2بهای پیشــنهادی باید از حیث مبلغ مشــخص و بدون ابهام در پاکت
سربسته تسلیم گردد.
 -3مبلغ ســپرده شرکت در مزایده برای هر یک از متقاضیان معادل ٪10
قیمت پیشــنهادی بوده که باید به حســاب ســپرده فرماندهی آموزش
تخصصهای دریایی باقرالعلوم(ع) نداجا /رشــت  5151574411008بانک
سپه شــعبه پیامبر اعظم(ص) به حســاب فرماندهی آ ب د باقرالعلوم(ع)
نداجا رشت واریز گردد.
 -4هر شــرکتکننده در مزایده الزم است جهت دریافت مدارک و اوراق
مزایده مبلغ  250/000ریال به شماره حساب عواید داخلی ف.آ.ت.د رشت
 5151574476005بانک ســپه شعبه مطهری واریزی و فیش مربوطه را
تحویل نمایند.
 -5شــرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط تعیین شده
میباشد و نداجا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات به هر نحو که صالح
بداند مختار است.
 -6هزینه مالیات بر ارزش افزوده  ٪9کل قیمت تمام شــده است و هزینه
درج آگهی روزنامهها برعهده برنده مزایده میباشد.
 -7اقالم بصورت کل یا مجزا به فروش میرسد.
 -8تمامی اوراق مزایده باید از ســوی متقاضیان با قید جمله (قرائت شد
مورد قبول است) امضاء گردد.

در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه

هماکنون میتوانید

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

https://telegram.me/kayhan_news

آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

تعداد

توضیحات

عضو کانال « کیهان» در تلگرام شوید

اطالعیه
زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال  1394صاحبان مشاغل

بر اساس اصالحیه مورخ  1394/4/31قانون مالیاتهای مستقیم ،آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال  1394صاحبان مشاغل ،تا تاریخ  1395/3/31میباشد .تسلیم اظهارنامه پس از موعد
مذکور عالوه بر عدم اعمال معافیتهای مقرر قانونی ،مشمول جرائم غیرقابل بخشش خواهد بود.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور م الف 468

