حشدالشعبی خبر داد

مدیرعامل شهرکهای صنعتی کشور خبر داد

تعطیلی بیش از  5هزار واحد تولیدیکوچک
و متوسط در سال گذشته

* سنگاندازی بانکها در مسیر پرداخت وام ازدواج.

* عضو هیئت مدیره عمران پردیس :وزارت نیرو از تحویل

* رئیــس اتــاق بازرگانی ایران :قــدرت خرید مردم از

شبکههای آب و برق مسکن مهر خودداری میکند.

10سال گذشته هم کمتر شده است.

* ضمانتهای اجرای قرارداد با رنو مشخص نیست.

* الوروف :حمایت از مخالفان در کشــورهای مستقل
ماموریت اصلی دیپلماتهای آمریکایی است.
* اعتراض  10برنده جایــزه نوبل به صدور حکم اعدام
علیه  14شهروند عربستانی.
* دیپلماتهای آمریکا در کوبا به دالیل نامعلوم «کر» شدند!

صفحه۴

* خبرگزاری ایسنا از اختالف در تیم اقتصادی دولت یازدهم خبر داد.
یکشنبه  ۲۲مرداد ۱۳۹۶

استقرار جنگندههای آمریکا در مناطق اشغالی داعش
برای حمایت از تروریستها

سال هفتادو ششم   شماره    ۲۱۶۹۵تکشماره  5000ریال

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

 ۲۰ذیقعده  ۱۳   143۸آگوست 201۷

گزارش خبری تحلیلی کیهان

کابینه را مدعیان اصالحات چیدهاند
اما نمیخواهند پاسخگو باشند!

* پس از معرفی رسمی کابینه پیشــنهادی دوازدهم ،جریان رسانهای مدعیان
اصالحــات در اقدامی کامــا هماهنگ و البته هدفمند ،موجــی از انتقادها و
نارضایتیها را با لحنی طلبکارانه علیه رئیسجمهور و کابینه پیشنهادیاش بهراه
انداختند.
* اصالحطلبــان تاپیش از معرفی کابینه با این مدعا کــه پیروزی روحانی در
انتخابات ریاســتجمهوری مدیون تالش ما بوده با تشدید تنشهای لفظی و
کنایههای خاص سیاسی علیه نزدیکان از تقسیم سمتها ،کرسیها و منافع و در
یک کالم سهم خود از کابینه سخن میگفتند.

* معرفی چهرههای اصالحطلب به عنوان وزرای پیشــنهادی نیرو و کشاورزی،
اقتصــاد ،حضور در معاونت زنان ،معاون اولــی رئیسجمهور و چند جابهجایی
بنابه خواست این جریان در کابینه نشانه اهتمام رئیسجمهور به سهمخواهی
این جریان بود.
* همزمانــی دیــدار  ۲چهــره دولتی با رئیــس دولت اصالحــات و تاکید
وی بــر حمایت از کابینــه روحانــی و موج شــدیدانتقــادات از کابینه
روحانــی توســط رســانههای این جریــان چه دلیلــی در خــود نهفته
دارد؟

* دستگیری صدها ســرباز فراری اسرائیل در عملیات
بزرگ پلیس رژیم صهیونیستی.
* فرمانده حزب گلبدین حکمتیار شخصا  30نمازگزار
را قتلعام کرد!
صفحهآخر

*اصالحطلبان با هر دلیل و منطقی که بخواهند انتقادات خود به روحانی را توجیه
کنند ،یک چیز قابل کتمان نیســت و نباید لوث شود و آن اینکه ،اصالحطلبان
نمیتوانند دیگر از زیر بار عملکرد دولت یازدهم و دولت دوازدهم شــانه خالی
کنند.
* کوبیدن دولت روحانی و انتقادات رسانهها و شخصیتهای وابسته به اصالحات
علیــه کابینه ،آن هم تنها  ۲ماه بعد از آن که تمام توان خود را مصروف انتخاب
مجدد او نمودند ،باعث آلزایمر سیاسی ملت ایران نمیشود ،و این جریان سیاسی
هم باید به سهم خود ،در کنار روحانی ،پاسخگوی عملکرد دولت باشد .صفحه۲

سازمان بینالمللی مهاجرت اعالم کرد

بازگشت400هزار آواره سوری به خانه وکاشانه پس از آزادسازی حلب

* سازمان بینالمللی مهاجرت اعالم کرده ،طی  ۷ماه گذشته بیش از  604هزار سوری آواره به خانه و کاشانه خود
بازگشتهاند ،که مقصد حدود دو سوم آنها استان «حلب» سوریه بوده است.
* «فیصل مقداد» معاون وزیر خارجه و «بثینه شعبان» مشاور رئیسجمهور سوریه از پایان قریبالوقوع جنگ در
این کشور خبر داده بودند.
* با توجه به تحوالت میدانی و پیشرویهای گسترده ارتش سوریه و مقاومت ،احتماال مسئله آوارگان طی یکسال
صفحه آخر
آینده حل خواهد شد و مسئله بازسازی کشور در صدر برنامهها قرار خواهد گرفت.

شهید محسن حججی فاتح قلبها شد

خبر ویژه

گذاشت آخرسر
روی پای موال سر

طیبنیا
مشکل قلبی
نداشت
به خاطر زبانش
حذف شد!
* آه و ناله ،مالهکشی و سکوت واکنش
اصالحطلبان به ترکیب کابینه
* وحشت البی صهیونیستی ایپک از
پیروزیهای محور مقاومت در سوریه
صفحه۲

* در روزهایی که همه رسانهها سعی دارند تا تصویری هنجارشکن و غربزده از نسل جوان جامعه
را تثبیت کنند ،مردی قهرمان این ســرزمین شده اســت که نماد و نماینده واقعی جوان ایرانی
است؛ محسن حججی ،بزرگمردی که تنها  25سال سن داشت ،از نسل دهه هفتادیهاست که
ره صدساله را یک شبه طی کرد.
* حججی ،حجتی اســت بر اینکه با گذشت  20سال از پایان دوران دفاع مقدس ،هنوز هم راه
ایثار و شهادت ادامه دارد و به قول شهید آوینی ،او از عاشوراییان قرن پانزدهم هجري است که
كر ه زمين قرنهاست انتظار آنان را ميكشد.
* بخشــی از وصیت شــهید حججی به همســرش :پســرم را جوری تربیت کن تا سرباز امام
زمان(عج) شود.
* همسر شهید حججی :محسن من رفت تا امام خامنهای تنها نباشد .من از همه میخواهم که
راهش را ادامه دهند .به اشک برای همسرم هدف بدهید.

يادداشت روز

پاشنه آشیل آمریکا
در تنش با کرهشمالی

صفحه2

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1395/4/5
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورتهای مالی،

آقای خسرو خســرونژاد کدملی  0053677269به سمت بازرس

انتخاب بازرس ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شده توسط

اصلــی و آقای پرویــز رضائی کدملی  0073302902به ســمت
بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29

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

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک
سهامی خاص به شماره ثبت 88464
و شناسه ملی 10101328708

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

بــه شــمارهملی  2297437781بــه ســمت مدیرعامل و

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ

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

 1395/5/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

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 دندانپزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی( .در صورت

شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئتمدیره و امضای

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم).

یکــی از اعضــای هیئتمدیره همراه با مهر شــرکت معتبر

مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

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

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

کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکتهای

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

شمارهملی  1970252642به عنوان بازرس اصلی و شهیاد

داخلی و خارجی و دادن خدمات مشــاورهای و اعطای

توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136

علیاکبر ســلطان به شــمارهملی  0452889741به عنوان

نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر

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

ایــران و انجام کلیه معامالتی که به طور مســتقیم یا

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).

هماکنون میتوانید

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

صفحه۳

 -1مناقصهگزار :اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد -بلوار طالقانی
مجتمع ادارات -روبروی فرمانداری تلفن 32244852 - 3 :نمابر 32250997 :کدپستی8817653449 :
 -2موضوع مناقصه :تهیه و اجرای نیوجرسی مفصلی و نصب در محورهای استان
 -3مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  1/999/077/830ریال بــه صورت ضمانتنامه بانکی معتبر از
بانکها و مؤسســات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با مدت اعتبار حداقل ســه ماه بعد از آخرین روز تحویل
اسناد و قابل تمدید تا سه ماه دیگر در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان چهارمحال و بختیاری

پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

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

ظریف :در برجام
به اهداف خود رسیدهایم!

به شماره ( 96/77/15نوبت اول)

متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در

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

در جمع نمایندگان فراکسیون امید

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحلهای)

آگهی تغییرات شرکت پلیاتیلن مشبک فر فیلم سهامیخاص
به شمارهثبت  237132و شناسهملی 10102780240
اسفند  1394مورد تصویب قرار گرفت.

* یکی از کاربران فضای مجازی :بعد از تو ،همه سلفیها ،سلفی حقارت خواهد بود.
* منار صباغ ،مجری تلویزیون المنار :همیشــه ســعی میکردم کربال را با حسین شهید و شمر
تخیل کنم؛ اما امروز دیدم و بعد از این خیال نخواهم کرد.
لعینش ّ
* بخشی از وصیتنامه شهید حججی :من موالی بیسر را میبینم که همدوش زینب آمدهاند
صفحه۳
و بوی یاس و خون در آمیخته هستم .حرامیان در شعلههای شرارت میسوزند.

به موضوع شرکت عبارات «ایجاد و تأسیس و راهاندازی
کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائــی و داروئی و
واردات و صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی
بهداشــتی و غذائی و داروئی و واردات و صادرات مواد
اولیه یا محصول نهائی دارو ،واکســن ،مواد بیولوژیک
و مکملهــای دامپزشــکی ،افزودنی ،ســموم و مواد
ضدعفونیکننــده و نیز ماشــینآالت صنعتی و کلیه

غیرمســتقیم بامضوع شــرکت ارتباط داشته باشد (در
صورت ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پس از اخذ
مجوزهــای الزم)الحــاق گردید و مــاده مربوطه در
اساسنامه شرکت اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه
(الحاق به موضوع فعالیت) انتخاب شده توسط متقاضی
در سوابق 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

مهلت دریافت اسناد
مناقصه

مهلت قبول پیشنهادات

تاریخ اعتبار پیشنهاد

تاریخ ،ساعت و محل
بازگشایی پاکتها

 96/5/22لغایت 96/5/29

تا پایان وقت اداری
روز شنبه مورخ 96/6/11

حداقل سه ماه
بعد از تعیین برنده

9 - 96/6/12صبح
دفتر مدیریت

 -4محل دریافت اسناد مناقصه :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttp://setadiran.ir :
 -5محل تحویل ضمانت نامه (پاکت الف) :دبیرخانه محرمانه (دفتر حراســت) اداره کل راهداری و حمل و
نقل جادهای استان چهارمحال و بختیاری و سایر اسناد (پاکات الف و ب و ج) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت بارگذاری گردد -در ضمن کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران
و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد.
 -6مبلغ برآورد 39/981/556/603 :ریال
 -7پرداختها :در قالب اسناد خزانه اسالمی و یا وجه نقد میباشد.
 -8شــرایط شرکت در مناقصه :شرکتهای دارای تأییدیه دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای کشور

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان چهارمحال و بختیاری
آگهی تغییرات شرکت ار اس اکسپرس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  26997و شناسه ملی 10100724645

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
 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

