هاآرتص:

گزارش کیهان

همکاری ایران با FATF
اثرگذاری تحریم را افزایش میدهد

سرنگونی جنگنده اف 16
به افسانه برتری هوایی اسرائيل درمنطقه پایان داد

* کارشکنی توتال در استفاده از توان شرکتهای ایرانی.

* مدیرعامل ســازمان اموال تملیکــی 2100 :میلیارد

* لیبرمن در واکنش به ســرنگونی جنگنده اسرائیلی:

* در دور تازه جنایات ،ارتش میانمار خانه مسلمانان را

* خودروساز فرانسوی :ایران سومین بازار بزرگ رنو است.

تومان کاالی قاچاق در انبار داریم.

وقت پارس کردن نیست ،باید گاز بگیریم!

ویران کرد ،درختانشان را هم از ریشه کند!

* رئیس کانون انبوهســازان :بانکها حتی یک ریال به

* حاشــیهپردازی دوباره وزیر راه به جای پرداختن به

* انقالب بحرین  7ساله شد.

* راهپیمایی مردم نیجریه در اعتراض به قتل یک عالم

احیای بافتهای فرسوده اختصاص ندادند.
چهارشنبه  ۲۵بهمن ۱۳۹۶

صفحه۴

حوزه مسئولیتی.

 ۲۷جمادی االول 143۹

* کاخ سفید :نتانیاهو دروغگوست.

 ۱۴فوریه 201۸

جزئیات تکان دهنده یک پرونده
جاسوسی موشکی در پوشش حفاظت از یوز ایرانی!

* دادستان تهران :متهمان پرونده با هدایت افسران اطالعاتی سیا
و موساد ماموریتهای سهگانهای شامل موضوعات زیستمحیطی،
نفوذ در جامعه علمی ایران و جمعآوری اطالعات از اماکن حساس و
حیاتی کشور از جمله پایگاههای موشکی کشور را دنبال میکردهاند.
* برخی متهمان به انجام ســفرهای متعدد به سرزمینهای اشغالی
از جمله به منظور شرکت درکنفرانس «منارید» که با حضور افسر
اطالعاتی موساد در آنجا برگزار شده ،اقرار و اذعان نمودهاند.
* اعضای این شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی
دوربین در ظاهر برای رصد امور زیســتمحیطی نصب کرده بودند
که در واقع پوششــی برای رصد فعالیتهای موشکی کشور بوده و
تصاویر و اطالعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال مینمودهاند.
*کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی
افسراطالعاتی آمریکا در ایران بوده به نحوی که این افسر اطالعاتی
در سفر به ایران در منزل سیدامامی استقرار مییافته است.
* سیدامامی پس از بازداشــت و ارائه اسناد و اطالعات موجود به
وی در فرآینــد تحقیقات ،در مراجعه به محــل نگهداری خود در
بازداشــتگاه ،با تدارک مقدمات ،در ســرویس بهداشتی اقدام به
خودکشی نمود.
*برادر کاووس سیدامامی :خودکشی از طریق حلقآویز کردن کامال
مشهود است ،رسانهها با خبرسازی و دامن زدن به شایعات موجب
صفحه۲
آزرده شدن خانواده مرحوم نشوند.

*پیکرهای سه تن از ملوانان شهید سانحه کشتی سانچی پس از بدرقه در شانگهای چین ،امروز وارد کشور میشوند.
*دیروز در مراســمی که با حضور سرکنســول جمهوری اســامی ایران در شــانگهای ،نماینده شــرکت ملی
نفتکشایران ،برخی مقامات شانگهای و ایرانیان مقیم برگزار شد با پیکر سه تن از جانباختگان سانچی به نامهای
صفحه۳
«میالد آروی»« ،مجید نقیان» و «محمد کاووسی تکاب» وداع شد.
روزنامه دولتی ایران:

رئیسجمهور باید بتواند
مجلس را منحل کند!

با حکم رهبر انقالب

حجتاالسالم
ابوترابیفرد
امام جمعه موقت
تهران شد

* حامیان دولــت درحالی به دنبال
انحالل مجلس هستند که مجلسدهم
بیشــترین همراهی و همسویی را با
دولت فعلی داشته است.
* چنین مواضعی از ســوی دولت و
حامیانش عجیب نیســت .آنان که تا
چنــدی پیش برجــام را حالل همه
ب خوردن مردم-
مشکالت -از جمله آ 
میدانستند امروز برای حل مشکالت
کشور راهکار انحالل مجلس از سوی
دولت را ارائه میکنند! صفحه۱۰

رهبر انقالب :شیعه و سنی در جمهوری اسالمی در دشوارترین میدانها کنار یکدیگرند

صفحه۳

نرخ ارز رو به صعود
داستان چوپان
و گرگهای فداکار دولت سرگرم حاشیهسازی!
صفحه2

صفحه2

آگهی مناقصات عمومی  960/1018و 960/1019

نوب

ت اول

( شمارههای  200961188000063و  200961188000064در سامانه ستاد)
شرکت مناقصهگزار :شرکت برق منطقهای اصفهان

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نوشینه سهامیخاص
به شماره ثبت  133164و شناس ه ملی 10101764347

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور
فوقالعــاده مورخ  1396/7/30تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:
موسسه حسابرســی معین مشــاور مجرب به شناسه ملی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) شرایط و الزامات ورود به مناقصه

 10320404190به ســمت بازرس اصلــی و آقای حمید

دارا بودن گواهینامه صالحیت
پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه چهار
ابنیه به همراه رتبه پنج نیرو یا تاسیسات
از سازمان برنامه و بودجه

کریمی آذر داریانی به کد ملی  0035427647به ســمت

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

960/1018

تهیه و حمل مصالح مورد نیاز و انجام
عملیات ساختمانی مربوط به پست
 230/63/20کیلوولت  GISطالقانی
(طیب) واقع در شهر اصفهان

 2/000/000/000ریال

960/1019

تامین مصالح مورد نیاز و تکمیل
عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست
 230/63/20کیلوولت پاکدل ()GIS
واقع در شهر اصفهان

 420/000/000ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز
وجه نقد ،بحساب ســیبا  2175090204008با مبالغ فوقالذکر در وجه
شرکت برق منطقهای اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه :کلیــه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله قرارداد ،با مراجعه به «سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir
امکانپذیر خواهد بود.
(اطالعات تماس «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)»
جهــت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی
امضــاء الکترونیکی (توکن) :مرکز تمــاس021-41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 021-85193768
تمــاس با کارفرما ،در صورت لزوم در ســاعات اداری روزهای کاری با
شماره )031-36270820
مهلت دریافت اسناد مناقصه :از ساعت  9:00صبح روز چهارشنبه
مورخ  1396/11/25تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1396/12/7
143324م/الف

در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای سیستان و بلوچستان

خبر ویژه

يادداشت روز

صفحه۲

وزارت نیرو
شرکت برق منطقهای اصفهان

شماره ۲۱۸۴۴

تکشماره  5000ریال

دادستان تهران فاش کرد

پیکر 3تن از ملوانان شهید کشتی سانچی
امروز به میهن اسالمی وارد میشوند

* روزنامــه ایــران در مطلبی عجیب در دفاع از موضــع روحانی در قضیه
همهپرســی ،عدم قدرت رئیسجمهور در انحــال مجلس را ضعف قانون
اساسی دانست که باید به وسیله همهپرسی اصالح شود!
* ســال  1368مقام معظم رهبری در نامهای به مرحوم آیتاهلل مشکینی
(ریاست شــورای بازنگری قانون اساســی) مخالفت خود را با اعطای حق
انحالل مجلس به مقام رهبری اعالم کردند.

شیعه.
سال هفتادو ششم

12صفحه ( به اضافه16صفحه ويژهنامه خودرو در مراکز استانها و نيازمنديهای ويژه تهران)

صفحهآخر

دارا بودن گواهینامه صالحیت
پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه پنج ابنیه
به همراه رتبه پنج نیرو یا تاسیسات از
سازمان برنامه و بودجه

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه :نسخه الکترونیکی کلیه
مدارک و مســتندات مناقصه بایستی حداکثر تا ســاعت  9:00صبح روز
شنبه مورخ  1396/12/19در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
بارگذاری و نسخه فیزیکی آن نیز در موعد مذکور به آدرس :اصفهان،
خیابان چهارباغ باال ،دبیرخانه شرکت برق منطقهای اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه :ساعت  10صبح روز
دوشــنبه مورخ  - 1396/12/21سالن کمیســیون معامالت ساختمان
معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقهای اصفهان
شرایط مناقصه:
* به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء ،مشروط و مخدوش بوده و یا
پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا میتوانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی مشاهده کنید.
www.setadiran.ir
www.erec.co.ir
www.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir

بازرس علیالبدل به مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند.
اعضــای هیئت مدیــره برای مدت  2ســال به قــرار ذیل
انتخاب گردیدنــد :آقای وحید اکبری داریــان به کد ملی
 0054797780آقــای عباس موســایی داریان به کد ملی
 1729762506آقای محمد اسمعیل موسایی داریان به کد
ملی 1728631191
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ستی
سهامی خاص به شماره ثبت 3568
و شناسه ملی 10100220669

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1396/07/15و مجوز
ل ونقل
شماره  11/51163مورخ  96/9/4اداره کل راهداری و حم 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ

ذیل انتخاب شدند .شــرکت گروه طلیعه سبزجهان(سهامی خاص)

راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ

سبز(سهامی خاص) شناســه ملی  10102262391شرکت بازرسی

سمت بازرس اصلی و آقای رضا عالئی به شماره ملی 5579142064

شناسه ملی  10102384287شرکت ناصرین وحید(سهامی خاص) با

 1396/5/24و مجوز شماره  11/48108مورخ  1396/8/20اداره کل

شناســه ملی  10102853650شــرکت خدماتی تحقیقاتی ســاتر

ی پورآهنگر به شماره ملی  2060701163به
شد - :آقای سهراب تق 

مهندســی و کنترل کیفیت سنجش گســتر دانا(سهامی خاص) به

به سمت بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب شدند -روزنامه

شناسه ملی  .10102255011شرکت مهندسی آماد بهینهساز(سهامی

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد- .
صورتهــای مالی منتهی به پایان ســال مالــی  1395/12/30به
تصویب رســید - .اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار

خاص) شناسه ملی 10102251738

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

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی شهرکرد درنظر
دارد نســبت به اجرای پروژه زیر از طریق مناقصــه عمومی دو مرحلهای اقدام
نماید .بدین وســیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت میگردد جهت دریافت
اســناد مناقصه از تاریخ  96/11/23ســاعت  7صبح ،لغایت  96/11/30ساعت  15به صورت الکترونیکی به سایت
 www.setadiran.irمراجعه نمایید.
تکمیل دانشکده پرستاری رحمتیه شهرکرد به طور کامل ،واقع در شهرستان شهرکرد ،مجتمع آموزشی رحمتیه،
با برآورد هزینه  38/500/221/466ریال به مساحت  3543/86مترمربع به صورت مترمربع زیربنایی برابر نقشهها
و مشخصات ،مدت اجرای پروژه  18ماه .مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه برابر  1/926/000/000ریال میباشد.
مناقصه به صورت دو مرحلهای با ارزیابی فنی بازرگانی میباشد.
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :مبلغ  200000ریال از طریق درگاه بانکی موجود در سایت.
آخرین مهلت تحویل اسناد 96/12/13 :ساعت  14در سایت  www.setadiran.irاز طریق پنل کاربری آن
شرکت به صورت الکترونیکی و همچنین برخی اسناد به صورت دستی مطابق راهنما در شرایط مناقصه.
زمان گشایش پاکات مرحله اول :راس ساعت  8صبح مورخ  96/12/14ضمانتنامه شرکت در مناقصه به دو صورت:
الف -ضمانتنامه بانکی به نفع دانشگاه علوم پزشکی که دارای حداقل بیست روز (به استثنای ایام تعطیل) اعتبار باشد.
ب -چک تضمینشــده بانکی در وجه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه الزامی برای واگذاری کار به هر یک
از پیشنهادها ندارد .مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی حداکثر  20روز به استثنای ایام تعطیل خواهد بود.
هزینه چاپ دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد.
هزینه سایت  www.setadiran.irبه عهده برنده مناقصه میباشد.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی
استان چهارمحال و بختیاری

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تهیه و توزیع آچار ابزار تهران به شماره ثبت 38532
و شناسه ملی 10100839499

روابط عمومی شرکت برق منطقهای اصفهان

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت 81273
و شناسه ملی 10101259330

آگهی مناقصه عمومی

جادهای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای الفریت
ی کدملی  0041092015بهعنوان رئیس هیئت مدیره
برزگرمهراب 
آقای واروژ سورنیان کدملی  1911266691بهعنوان نایب رئیس
هیئت مدیره آقای لئون آهارونیان کدملی  2850556769بهعنوان
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت
از جمله چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی
از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/04/20

به ســمت اعضای علیالبدل هیئتمدیره برای مدت  3سال

و مجوز شــماره  962/110/157601مورخ  96/06/08اداره

انتخاب شدند .موسســه حسابرسی آبتین روش آریا به سمت

کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات ذیل

بازرس اصلی و حافظ فکری به سمت بازرس علیالبدل برای

اتخاذ شــد :جعفر تقوی و جــواد اعتمادیان و مهدی خلیلی و
محمدرضا ســبحانی و حســین رضائی صدرآبادی و عیناله
صفری و محمدحســین علیزاده کتنلوئی به ســمت اعضای
اصلــی هیئتمدیره و کاوه عامــری و علیاکبر صادقاقبالی

مدت یک ســال مالی انتخاب شدند .سرمایه شرکت به مبلغ
 22311000000ریال افزایش یافت .ترازنامه و حساب سود و
زیان سال مالی  95به تصویب رسید.

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

