مدیرعامل مپنا :توان تأمین برق
خاورمیانه را داریم

* وزیــر نیرو :خاموشــیها ناشــی از کمبود برق

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :دولت برنامه

نیست.

ششم را قبول ندارد.

* مرکــز پژوهشهای مجلــس از تردید مردم در

* طبــق آمارگمرک واردات ســنگپا در دولت یازدهم

آمارهای اشتغالزایی دولت خبر داد.

ازلحاظریالی7685درصد افزایش یافته است .صفحه۴

دوشنبه  ۲۶تیر ۱۳۹۶

 ۲۲شوال 143۸

 3سال حبس به اتهام خواندن نمازجمعه!
اقدام عجیب «باکو» علیه علمای شیعه

* در ایام جشن ملی فرانسه  897خودرو در آتش خشم

* انتشار نخستین گزارش مستقیم از اوضاع تکاندهنده

مردم این کشور سوخت.

مسلمانان میانمار.

* آمریکا با غائله داعش جــان  330هزار غیرنظامی را

* نامه  5روانشــناس برجســته آمریکایی به کنگره؛

درسوریه گرفته است.

ترامپ یک بیمار روانی است برای نجات کشور هم که شده،

* شکار  250فراری داعش از سوراخهای زیرزمینی موصل.

 ۱۷جوالی 201۷

گزارش کیهان از نعل وارونه رسانههای آلوده

* روزنامههای زنجیرهای که تا چنــدی پیش امضای وزیر خارجه
آمریکا پای برجام را تضمینی برای اجرای آن میدانســتند امروز
احکام دادگاههای آمریکا و اعتراف شرکت نفتی فرانسوی توتال را
سند نمیدانند و میگویند نباید به سندها و اعترافات آنان بها داد!
* پس از آن که اصالت سند که در سایت وزارت دادگستری آمریکا
اثبات و متن ترجمه شده آن در کیهان منتشر شد روزنامه زنجیرهای
شرق در گزارشی تالش کرد تا نشان دهد احکام دادگاههای آمریکا
قابل استناد نیست.
* شرق در گزارشی ضمن اتهامزنیهای فراوان به کیهان نوشته بود
آیا سايت وزارت دادگستري آمريكا و البته نهادهايي از اين دست در
اياالت متحده ،مرجعي قابل استناد براي ايران هستند؟
* روزنامه شرق در شــماره سهشنبه یک دی  1394با این تیتر که
« امضای کری تضمین است » به نقل از عراقچی نوشته بود « آقای
کری با این تعهد که برای دولــت آمریکا ایجاد کرده ،اجرای موفق
برجام را در حقیقت تضمین کرده است»!
* رسانههای حامی دولت به این نکته عالما و عامدا توجه نمیکنند
که توتال تخلف و جرم خود در رشوهدهی به یکی از مقامات دولت
وقت کشورمان را پذیرفته و بر اســاس این پذیرش اتهام ،جریمه
پرداخت کرده است.
* وقتی توتال برای به دست آوردن منافعی رشوه پرداخت کرده و به
آن اذعان میکند هیچ استبعادی ندارد که برای تطهیر خود برخی
صفحه۲
رسانهها را نیز خریداری کند.

خبر ویژه

سناتور آمریکایی :براندازی جواب نمیدهد
به دنبال برجامهای جدید باشیم
صفحه2

مخابرات منطقه مرکزی

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی در نظر دارد خدمات نقلیه آژانس را
به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه فعاالن در این زمینه
دعوت میشود جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت مخابرات منطقه مرکزی
برای دانلود مراجعه و یا با در دســت داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000
ریال به شــماره حســاب جام  1660860892نزد بانک ملت شعبه اراک به
نام مخابرات منطقه مرکزی با کدشناســه  3100080660127به نشانی ذیل
مراجعه و پس از تکمیل اســناد مذکور پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا
پایان وقت اداری مورخ  1396/5/7به واحد قراردادها تحویل نمایند.
( شرکتکنندگانی که اسناد را از طریق سایت دانلود مینمایند
نیازی به پرداخت فیش ندارند).
نوع تضمین شــرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای
حداقل سه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات ایران -مدیریت منطقه مرکزی،
چک تضمینی بانکی یا اوراق مشارکت.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 422/000/000 :ریال
تاریخ بازگشائی پاکات قیمت :پس از ارزیابی فنی و مالی
مکان دریافت اســناد مناقصه و ارائه پیشــنهادات (پاکتهای
مناقصه) :اراک خیابان دانشــگاه سه راه خانهســازی قنات انتهای خیابان
شقایق ساختمان شماره 1مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها.
به پیشــنهادهای فاقد امضاء ،مخدوش ،مشروط و پیشــنهادهایی که بعد از
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط ،در اسناد مناقصه مندرج است.
تلفن تماس086-32261003 :
جهت دانلود اســناد مناقصه به نشانی www.tcimarkazi.ir
مراجعه گردد.

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی

آگهی تغییرات شرکت پلیاتیلن مشبک فر فیلم
سهامیخاص به شمارهثبت 237132
و شناسهملی 10102780240

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/5
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای خسرو خســرونژاد کدملی  0053677269به سمت
بازرس اصلی و آقای پرویز رضائی کدملی 0073302902
به ســمت بازرس علیالبــدل برای مدت یک ســال مالی
انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت
تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی
به  29اسفند  1394مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورتهای
مالی ،انتخاب بازرس ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب
شــده توســط 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

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

تاسیس شرکت سهامی خاص آژند مهر سودا در تاریخ 1395/7/7
به شماره ثبت  499087به شناسه ملی 14006204395

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصــه آن به شــرح زیر جهت
اطــاع عموم آگهی میگردد .موضوع شــرکت :ابنیه فنی اعم از طرح ،محاســبه،
اجرا و نظارت کلیه عملیات عمرانی ،ســازههای بتنی ،فوالدی ،چوبی ،پلســازی
(بتنی ،فوالدی و ســنگی) ســدهای خاکی و بتنی ،ســازههای آبی و بندر ،تونل،
ساختمانهای صنعتی و کارخانجات و مسکونی و نصب انواع سازههای پیشساخته
و پانل و محوطهســازی و شهرکســازی و غیره و ضمنا کارهای عمومی راهسازی،
راهآهن و فرودگاه و طرحهای زمینشناســی و معدن و نقشهبرداری و نقشهکشی
و کارهای رشــته تاسیسات اعم از مکانیکی و برقی تاسیسات شهری و بین شهری
شــامل طرحهای آبرسانی ،انتقال فاضالب ،احداث تصفیهخانه و احداث پست برق
و نیروگاه و کارهای گازرسانی و کارهای مشترک با موارد فوق و صادرات و واردات
کلیه مصالح ســاختمانی و موارد مشــترک آن (در صورت ضــرورت قانونی انجام
موضوعــات فعالیت پس از اخــذ مجوزهای الزم) مدت شــرکت :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی شــرکت :تهران خیابان اشرفی اصفهانی خیابان پیامبر
شــرقی خیابان شهاب ساختمان ملیکا طبقه سوم واحد  28پالک پانزده کد پستی
 1471785544سرمایه شــرکت :مبلغ  10/000/000ریال منقسم به  100سهم
 100/000ریالی که تعداد 100ســهم با نام و  0سهم آن بینام میباشد که مبلغ
 3/500/000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  1053/95/197مورخ
 95/6/15نزد بانک سرمایه شعبه جنتآباد شمالی پرداخت گردیده است و الباقی
سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد .اولین مدیران شرکت :حسین کلیبر عتیق
شماره ملی  1583061381به سمت رئیس هیئت مدیره -اکبر پیری شماره ملی
 1530324130به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره -ســحر صالحنیا شماره ملی
 4609935767به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب
گردیدند .دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی
و اداری شــرکت به امضای ســحر صالحنیا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر
میباشــد .اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه بازرس اصلی و علیالبدل - :مجید
رضایی به شــماره مل ی  1582133573به عنوان بازرس اصلی و اکبر مهدوی به
شماره ملی  0069003726به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال تعیین
شدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد« .ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمیباشد».

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

* رئیس ســازمان بســیج با حضور در بیمارســتان از
حجتاالســام خلیل ذوالفقاری که در حادثه متروی
شهرری مورد حمله فردی با چاقو قرار گرفته و مجروح
شده بود ،عیادت کرد.
* سردار غیبپرور با تشکر از عملکرد نیروی انتظامی:
نباید اجازه داد متجاهران به نوامیس مردم گستاخانه به
حقوق آنها تجاوز کنند.

* وضعیت جســمی حجتاالســام ذوالفقاری که از
چندیــن ناحیه مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود ،رو به
بهبود است.
* در این ماجرا  ۲شــهروند جوانمرد که برای دفاع از
روحانی مضروب وارد درگیری شــده بودند نیز مجروح
شدند که بصورت سرپایی مداوا شدند.
صفحه۳

سخنگوی قوه قضائیه
از بازداشت حسین فریدون خبر داد

* حجتاالسالم محسنیاژهای در نشست خبری قوه قضائیه به صدور حکم برای یکی از عوامل نفوذی آمریکا که
تابعیت آمریکایی و یکی دیگر از کشورهای خارجی را داشت ،اشاره کرد و گفت :وی با نفوذ خاصی وارد ایران شده
بود که با تالش ماموران وزارت اطالعات شناسایی و دستگیر شد.
* ســخنگوی دستگاه قضا در خصوص بازداشت متهمی که از مسئوالن دولت اسبق بوده و اعالمیه رئیسجمهور
اســبق در این خصوص اظهار داشت :اتهام ایشان عبارت اســت از تصرف غیرمجاز ،اختالس و تبانی در معامالت
دولتی .همچنین درباره نامه رئیسدولت دهم نیز گفتنی است که بخشی از آن نامه حتماً قابل تعقیب قضایی است.
* محســنی اژهای درباره بازداشت حسین فریدون گفت :در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و چون قرار
صفحه۳
تامین را تامین نکردند ،نامبرده به زندان معرفی شد.

دکتر فرهاد رهبر
رئیس دانشگاه
آزاد اسالمی
شد

يادداشت روز

انقالبی باشید؛
یعنی
پایکار بیایید

صفحه۳

صفحه2

آگهی تغییرات شرکت ار اس اکسپرس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  26997و شناسه ملی 10100724645

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.

شماره ۲۱۶۷۳

تکشماره  5000ریال

عیادت سردار غیبپرور از روحانی مجروح حادثه مترو شهرری

دیروز قول جانکری سند بود
امروز اعتراف توتال به رشوه سند نیست!

آگهی تجدید فراخوان
مناقصه عمومی
دو مرحلهای /8م96/

استیضاحش کنید.

سال هفتادو ششم

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

صفحهآخر

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ

شرکت معتبر اســت روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج

 1392/4/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آگهیهای شرکت تعیین شد.

حســین رهاب به شــماره ملــی  0938446932به عنوان

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بــه عنوان بــازرس علیالبدل برای یک ســال مالی انتخاب
گردیدند .ســید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228
بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط
سهامی خاص به شماره ثبت 89639
و شناسه ملی 10101340144

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محســن ســروش با کد ملــی  0569770424به
نمایندگــی شــرکت ایجاد محیط با شناســه ملی
 10101318872به ســمت رئیس هیئت مدیره
و بهزاد عباســی بــا کد ملــی  3199881051به
نمایندگی شرکت تولیدی خانهگستر با شناسه ملی
 10100591316عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل
و روزبه ولیپور کلتــی با کد ملی 1376600978
به نمایندگی شرکت نوســازی و عمران اکباتان با
شناســه ملــی  10101337982به ســمت نایب
رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضــای کلیه قراردادهــا ،اســناد و اوراق تجاری
و تعهدآور از قبیل چک ،ســفته ،بــرات و غیره و
همچنین افتتاح حســابهای بانکی و پرداخت از
حســابهای مذکور ،بســتن آنها و کلیه عملیات
پولی ،مالی و اعتباری شــرکت با امضای مدیرعامل
و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت
خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و
مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت
معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق
امضاء ،تعیین ســمت مدیران انتخاب شده توسط
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقــوم ثبت و در پایگاه آگهیهای ســازمان ثبت
قابل دسترس میباشد.

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

 2753410542به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ســید
سعید وفائی به شــماره ملی  0450170586به سمت مدیر
عامل انتخــاب گردیدند .امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور
با امضــای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران ،انتخاب
بــازرس ،تصویــب ترازنامــه و صورتهای مالــی ،انتخاب
روزنامــه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط 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

تأسیس شرکت سهامیخاص فارس کیمیا طب آریا
در تاریخ  1395/5/20به شمارهثبت  496516به شناسهملی 14006071032
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر

حســن قهاری به شــمارهملی  0439840562به ســمت رئیس

جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

موضوع شرکت :واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشتی و تجهیزات
پزشکی و دندانپزشکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی و فروش و
نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی و دندانپزشکی
و بیمارســتانی و آزمایشــگاهی( .در صورت ضرورت قانونی انجام
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم).
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت :تهران -خیابان شهید مطهری -خیابان شهید
علیاکبری -پالک هشتاد و سه -واحد هفت
سرمایه شــرکت :مبلغ  2/000/000ریال منقسم به  1000سهم
 2000ریالی با نام میباشــد که مبلغ  2/000/000ریال توســط
موسســین طی گواهــی بانکــی شــماره  73/3616/136مورخ

دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با
امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئتمدیره و امضای یکی از اعضای
هیئتمدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی
و اداری با امضای یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت
معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
بــازرس اصلی و علیالبدل :ســونیا خدابخشــی سورشــجانی به
شــمارهملی  1970252642بــه عنوان بازرس اصلی و شــهیاد
علیاکبر سلطان به شــمارهملی  0452889741به عنوان بازرس
علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

 1395/4/2نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید هادیپور پرداخت

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهیهای شرکت انتخاب

گردیده است.

شد.

اولین مدیران شرکت:

(ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت

 -1سیدمهدی شمسخو به شمارهملی  0076193152به سمت
نائب رئیس هیئتمدیره و  -2ملک فرهاد حضرت به شــمارهملی
 2297437781به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئتمدیره و -3

نمیباشد).

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

