با اشاره به ذخایر عظیم نفت این کشور

صندوق بینالمللی پول:

رتبه اشتغال در ایران
یازده پله سقوط کرده است

* بیانیــه جمعی از کارشناســان صنعــت نفت :دولت

* مدیرعامل شــرکت ســنگ مصنوعــی اورانوس :بســیاری از

محصول مقاومت ملت را به عنوان دستاورد برجام جا زد.

صنعتگران به دلیل سیاستهای ناکارآمد فعلی ورشکسته شدهاند.

* رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران :قاچاق

* رئیس انجمن انبوهسازان :اتمام پروژههای مسکن مهر
به اواخر  96موکول شد.

میوه و ترهبار سازماندهی شده است.
پنجشنبه  ۳۱فروردین 139۶

 ۲۲رجب 143۸

ژنرال آمریکایی :آمریکا باید در عراق بماند
با داعش یا بدون داعش!

* سرنگونی هلیکوپتر حامل افسران سعودی در حمله
اشتباهی ارتش امارات!
* کره شمالی حمله اتمی به آمریکا را شبیهسازی کرد.
* تحــرکات تازه غــرب و ارتجاع عرب علیه ســوریه
از تهدید به حمله نظامی تا خط و نشان برای اسد.

صفحه۴

سال هفتادو پنجم

12صفحه

 ۲۰آوریل 201۷

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نظامی تاکید کردند

اصلیترین وظیفه مسئوالن تالش جدی برای حل مشکالت معیشتی مردم است

* حضرت آیتاهللالعظمی خامنــهای در دیدار فرماندهان و جمعی
از یگانهای نیروهای چهارگانه ارتــش :یکی از طراحیهای اصلی
دشــمن ،استفاده از نقاط ضعف و مشــکالت اقتصادی برای ضربه
زدن به ملت ایران است ،به همین علت در سالهای اخیر شعارهای
اقتصادی برگزیده و برجسته شدند.
* توقع من از مسئوالن این اســت که وقتی انگیزه دشمن را برای
اســتفاده از نقاط ضعف اقتصادی میبینند ،درصدد برطرف کردن
نقاط ضعف اقتصادی و بستن منافذ برآیند.
* برای یک کشور بدترین حالت آن است که مسئوالن آن کشور ،از
تشر دشمن بترسند زیرا این کار در را برای ورود ،تجاوز و تعرض او
باز میکند.
* ترســیدن و دلهره از تشر دشمن و تحت تأثیر اخم قدرتمندان قرار
اول بدبختی است ،اگر کسی هم میخواهد بترسد ،اشکالی ندارد
گرفتن ِ
اما از طرف ملت و به حساب مردم نترسد زیرا ملت ایران ایستاده است.
* باید انتخاباتی گســترده ،با شور و شوق و نشاط ،سالم و همراه با
امنیت برگزار شود و چنین انتخابات و ذخیرهای ،به کشور مصونیت
بسیاری خواهد داد.
* ارتش جمهوری اســامی امروز یک نیروی فکــری و معنوی و دارای
انگیزههای پاک و مقدس است که این یکی از آثار مهم اقدام امام در تعیین
روز ارتش است و باید این ارزشها قدر دانسته و تقویت شوند .صفحه۳

خبر ویژه

شرکت آب و فاضالب مراغه

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل
سهامی خاص به شماره ثبت 43093
و شناسه ملی 10100884575

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 95/1/15

و هیئت مدیره مورخ  1395/1/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ســرمایه شرکت از مبلغ  1/000/000بمبلغ  10/000/000ریال

منقسم به  1000ســهم 10000ریالی بانام از محل آورده نقدی

طی گواهی بانک شماره  34/36/93مورخ  95/1/14بانک تجارت
شعبه دریای نور افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح

گردید .جهت افزایش ســرمایه در تاریخ فوقالذکر تکمیل امضا
گردید.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات افزایش ســرمایه بنا به تفویض
اختیار به هیئت مدیره انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق

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

* ترامــپ در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بود ترجیح میدهد رئیس جمهور آمریکا باشــد تا پلیس جهان ولی
اقدامات کنونی وی در سوریه ،افغانستان و کره شمالی نشان میدهد که رویکرد دیگری اتخاذ کرده است.
* جنگ کره در صورت شروع برندهای نخواهد داشت و تاوان آن را ملت  ۲کره و ژاپن خواهند داد.
* ترامپ و کیم جونگ اون هر  ۲سر مواضع خود ایستادهاند و تا کنون نشانی از عقب نشینی در مواضع  ۲طرف دیده نمیشود.
* اشتباه محاسباتی و عدم دسترسی به اطالعات شفاف و دقیق از سوی آمریکا در مورد کره شمالی ممکن است
صفحه۶
این بحران را به نقطه برگشت ناپذیر برساند.

سندی که نشان میدهد بانک مرکزی
مسئول مالباختگی سهامداران کاسپین است

* موسسه کاسپین را میتوان مصداق بارز ضعف دولت
یازدهــم در حوزه نظام بانکی برشــمرد هرچند بانک
مرکزی و رئیسجمهور نظری خالف این را دارند.
* در حالی که بانک مرکزی مدعی شده یک قاضی با
اجازه دادن به نصب تابلوی کاسپین ،در بحرانی شدن
موضوع این موسســه نقش داشــته ،افشای یک سند
جدید نشــان میدهد بانک مرکــزی در جریان تغییر
تابلوهای موسسات ادغامی به نام کاسپین بوده است.
* رئیسجمهور نیز به تبع آن در سخنرانی خود بدون هیچگونه
عذرخواهی و وعده حل مشــکل به ســپردهگذارانی که زیان
دیدهاند ،مسئولیت این اتفاق را بر گردن یک قاضی انداخت!

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خوزستان
و فارس سهامی خاص به شماره ثبت 48767
و شناسه ملی 10100939520

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ
 1395/4/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد اقامقیمی اسفندآباد کد ملی  5039817339به سمت
رئیس هیئت مدیره و آقای حسن گویا کد ملی  1971892051به
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شعاعاهلل شمس اسفندآباد
کد ملی  5039513331به ســمت مدیرعامل برای مدت  2سال
انتخاب گردیدند .کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از
جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره
بهمراه مهر شرکت معتبر است .موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
به شناســه ملی  10100643383بــازرس اصلی و آقای عباس
ســریری به کد ملی به عنوان بــازرس علیالبدل برای مدت یک
سال مالی انتخاب گردیدند .ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی
به ســال مالی  1394به تصویب رســید .روزنامه کثیراالنتشــار
کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت
مدیره ،تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب بازرس ،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

هماکنون میتوانید

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

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

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

فروردیــن ،خیابــان  9شــرقی پــاک  ،102کد پســتی

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

3164118163

دارویــی ،نوشــیدنیهای غیرالکلی و مواد اولیه پالســتیک

ســرمایه شــرکت :مبلغ 10000000000ریال منقســم به

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).

پس از اخذ مجوزهای الزم)

صفحه۷

صفحه2

مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ســواری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت

* تاکنون مقامات دولتی با روشهای گوناگون خود را
تبرئه میکردنــد و آخرین نمونه آن هم انداختن توپ
در زمین یک قاضی بود که با انتشار این سند هیچگونه
توجیهــی در خصوص کمکاری دولــت قابل پذیرش
نیست.
* طی روزهای اخیر تعدادی از سپردهگذاران کاسپین
در خصوص بیتوجهی دولت روحانی به وضعیتشــان
به شدت گله کرده و نوشتهاند :امیدواریم آقای روحانی
و تیم اقتصادیشــان در مناظرههــای انتخاباتی بهای
سنگینی بابت کاسپین پرداخت کنند.
صفحه۴

روحانی سال  62درباره لیبرالیسم اقتصادی
تروریزم
و پشتیبانان ناکام
به کیهان چه گفته بود؟

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

شرکت آب و فاضالب مراغه
سهامی خاص
شماره ثبت 2443

نوبت دوم
دستگاه مناقصهگذار :شرکت آب و فاضالب مراغه
موضوع مناقصه :نگهداری اصالح و توسعه شبکه آب شهر مراغه
محل اجراء :شهر مراغه
محل تأمین اعتبار :از محل اعتبارات جاری شرکت
مبلغ برآورد اولیه مناقصه 5/621/460/000 :ریال (پنج میلیارد و ششصد
و بیست و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال)
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 281/000/000 :ریال (دویست و هشتاد
و یک میلیون ریال)
مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه
حداقل رتبه مورد نیاز شــرکت در مناقصه :رتبه  5آب (دارای حداقل
یک مورد کار مشــابه در زمینه لولهگذاری شبکه آب و فاضالب به اتمام رسیده
با رضایتنامه کتبی کارفرما)
مهلت دریافت اسناد :تا ساعت ۱۴مورخه ۹۶/۲/۱۱روز دوشنبه
محل دریافت اســناد :مراغــه ،خیابان خواجه نصیر شــمالی ،ده متری
مطهری ،شــرکت آب و فاضالب مراغــه ،امور قراردادها -شــماره تماس:
041 - 37228911-12
محل تحویل اسناد :دبیرخانه شرکت آب و فاضالب مراغه
هزینه خرید اســناد :مبلغ  300/000ریال (سیصد هزار ریال) میباشد که
باید به حساب شماره  0106160577006بانک ملی شعبه اوحدی مراغه واریز
و فیش نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
 هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد و شرکت در ردیا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و سایر اطالعات و جزئیات مربوط
در اسناد مناقصه مندرج است.

پیروز جنگ تازه در شبه جزیره کره کیست
«ترامپ» یا «اون»؟

يادداشت روز

دردسرهای گزارش سفارشی
برای روزنامه دولت
صفحه2
آگهی مناقصه عمومی
یک مرحلهای شماره 96/2

شماره ۲۱۶۰۳

تکشماره  5000ریال

بحران کره به کجا میرود؟

اگر مسئولی میخواهد از دشمن بترسد
به حساب مردم نگذارد

وزارت نیرو

* نیروهای امنیتی نیجریه به کمک اشــرار ،راهپیمایی
شیعیان این کشور را سرکوب کردند.
* هالکت  5ســرکرده مهم طالبــان در عملیات ارتش
افغانستان.
صفحه آخر
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آگهی مناقصه عمومی
یک مرحلهای شماره 96/1

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب مراغه
سهامی خاص
شماره ثبت 2443

نوبت دوم
دستگاه مناقصهگذار :شرکت آب و فاضالب مراغه
موضوع مناقصه :بهرهبرداری و نگهداری تصفیهخانه فاضالب شهر مراغه
مجل اجراء :شهر مراغه
محل تأمین اعتبار :از محل اعتبارات جاری شرکت
مبلغ برآورد اولیه مناقصه 4/836/000/000 :ریال (چهارمیلیارد و
هشتصد و سی و شش میلیون ریال)
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه241/800/000 :ریال (دویست و چهل
و یک میلیون و هشتصد هزار ریال)
مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه
حداقل رتبه مورد نیاز شرکت در مناقصه :رتبه  5تأسیسات و
تجهیزات (دارای حداقل یک مورد کار مشابه به اتمام رسیده با رضایتنامه
کتبی کارفرما)
مهلت دریافت اسناد :تا ساعت ۱۴مورخه ۹۶/۲/۱۱روز دوشنبه
محل دریافت اسناد :مراغه ،خیابان خواج ه نصیر شمالی ،ده متری
مطهری ،شرکت آب و فاضالب مراغه ،امور قراردادها -شماره تماس:
041-37228911-12
محل تحویل اسناد :دبیرخانه شرکت آب و فاضالب مراغه
هزینه خرید اسناد :مبلغ  300/000ریال (سیصد هزار ریال) میباشد که
باید به حساب شماره  0106160577006بانک ملی شعبه اوحدی مراغه واریز
و فیش نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
 هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد و شرکت دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و سایر اطالعات و جزئیات
مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شرکت آب و فاضالب مراغه

تاسیس شرکت سهامی خاص بخارا داروطب
در تاریخ  1395/6/17به شماه ثبت 498۰14
به شناسه ملی 14006156910

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
 موضوع شــرکت :تهیه و تولید و توزیع انواع داروهــا و فرآوردهها و مکملهای دارویی وشیرخشــک و مکملهای غذایی رژیمی ،غذاهای کمکی شیرخواران و لوازم و ابزار مصرفی
پزشــکی و فرآوردههای آرایشــی و بهداشــتی و ملزومات دارویی مجاز و لوازم و تجهیزات
پزشــکی و صادرات و واردات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مزایده و
مناقصه و سرمایهگذاری بنا به موضوع فعالیت شرکت و هرگونه اقدامی که به طور مستقیم
یا غیرمستقیم در مســیر فعالیتهای فوق باشد( .در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات
فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم)
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شــرکت :تهران ،خیابان کریمخان زند ،روبروی ایرانشــهر شمالی ،پالک 99کد پستی 1585686341
 ســرمایه شرکت :مبلغ  20000000ریال منقسم به  2000سهم  10000ریالی که تعداد 2000ســهم با نام و  0سهم آن بینام میباشد که مبلغ  7000000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره  399مورخ  95/6/9نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان زند دایره
صندوق پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
 اولین مدیران شــرکت :آقای دارا روحانی به شــماره ملی  0451420349بسمت رئیسهیئت مدیره و آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی  0937471879بســمت نایب رئیس
هیئت مدیره و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی  0069257809بسمت مدیرعامل و عضو
هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند.
 -9حق امضاء اسناد و مکاتبات عادی شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره
همراه با مهر شــرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا وکالی محضری و با مهر شرکت میباشد.
 اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه بازرس اصلی و علیالبدل :لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی  0067577806به عنوانبازرس اصلی .هاجر کیانی ابربکوه به شماره ملی 0010015515به عنوان بازرس علیالبدل
برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
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