ثبت سفارش غیرقانونی
 6481خودرو

* اسکندری در پاسخ به ســؤال خبرنگار کیهان:

* ســخنگوی کمیســیون امنیت ملــی مجلس:

توانایی تامین غذا برای  300میلیون نفر در کشور

مناطق آزاد خســارت زیادی به اقتصاد کشور وارد

* تعلل دولت در اجرای قانون مالیات بر خانههای

* رئیس اتاق تعاون ایران 90 :درصد قوانین بخش

وجود دارد.
خالی.

سهشنبه  ۲۸فروردین ۱۳۹۷

کمیته روابط خارجی آمریکا
«پمپئو» را رد صالحیت کرد

کرده است.

تعاون اجرایی نشده است.

 ۳۰رجب 143۹

ادامه واکنشها به تجاوز آمریکا به سوریه

واشنگتن پست :حمله به سوریه حیثیت آمریکا را بر باد داد

صفحه آخر

* بخشــنامه دالر  4200تومانی در حال حاضــر آرامش را به بازار
برگردانده ،اما این روش ،راهحلی مقطعی و مســکن درد است و با
هر بازی دشمن ،باید منتظر تکرار فاجعه بیارزشی پول ملی باشیم.
* برخی از مسئولین دولتی ،اعتقادی به جنگ ارزی که آمریکاییها
سالهاست علیه ما طراحی کردهاند ندارند و چون اعتقاد ندارند ،طبیعت ًا
آرایش جنگی نمیگیرند و روزگار را به خوشی و آرامی میگذرانند!
* نشریه «بیزینس اینسایدر» در مقالهای با عنوان«آمریکا بدنبال
جنگ اقتصادی با ایران» با اشاره به افزایش قیمت دالر و ناآرامیهای
اخیر بازار ارز ایران ،رویکرد آمریکا برای شدت بخشیدن به جنگ
اقتصادی علیه ایران را تشریح کرده است.
* از حدود  20سال قبل ،ایده پیمان پولی دو (یا چند) جانبه شکل
گرفت .در این روش دو کشور به جای دالر ،از پولهای یکدیگر برای
تسویه تجاری استفاده میکنند.
* اکنون  54کشور پیمان پولی دوجانبه دارند.آنها هیچ تحریمی را تحمل
نمیکنند ولی با شتاب در حال گسترش این سبک مبادالتی هستند.
* با اینکه ایران اسالمی درگیر انواع دشمنیها و تهدیدهاست،تاکنون
حتی یک پیمان هم منعقد نکرده است! این عجیب نیست!؟
* مهمترین الزمه حذف دالر و پیوســتن به یک پیمان مشــترک
پولی؛ عزم ملی دولتمردان است اما تکنوکراتها جذب سرمایههای
خارجی را مقدمه رشد میدانند و اعتقادی به جنگ ارزی ندارند!
* رئیسجمهور روحانی میگوید« :باید تحریمها لغو شــوند تا ســرمایه
خارجی به کشور سرازیر و چرخ تولید بچرخد و شغل ایجاد شود»! صفحه۲

همراهی اروپا با آمریکا
برای تغییر برجام و افزایش تحریمها

صفحه2

تعداد  42نفر

مدت یک سال از اول خرداد ماه 97

مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  97/2/1میباشد.
مهلت تحویل اسناد از روز یکشنبه مورخ  97/2/2تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ  97/2/11خواهد بود.
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  -10روز یکشنبه مورخ  97/2/16خواهد بود و حضور شرکتکنندگان در جلسه آزاد میباشد.
میزان سپرده مناقصه به صورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی به نام اداره کل مذکور خواهد بود.

آگهی انحالل شرکت عمرانی بهساز بنا گستر سامان
سهامی خاص به شماره ثبت 195175
و شناسه ملی 10102370620

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مورخ
 1396/12/5تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شرکت مذکور در تاریخ
فوق منحل اعالم و آقای حســین عطائی ترشیزی با شماره ملی
 0937670863به ســمت مدیر تصفیه انتخاب گردید .نشــانی
محل تصفیه تهران ،بزرگراه بســیج ،میدان کالهدوز ،شــهرک
شــهید کالهدوز ،خیابان وحدت ،ساختمان ستاد مشترک سپاه
کد پستی 1759616511 :میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()160141

تاسیس شرکت سهامی خاص پژوهش و فناوری سیستمهای پیچیده نو آیند
در تاریخ  1396/12/9به شماره ثبت  523704به شناسه ملی 14007453718

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :طراحی ،ساخت،
تولید و توزیع کاالها و محصوالت مربوط به حوزه بیوالکترونیک،
سیســتمهای عصبی و مغز ،ســایبورگ ،سیســتمهای پیچیده
زیســتی ،برهمکنش و تعامل مغز و ماشــین ،طراحی و توسعه
بازیهای رایانهای و ســرگرمی باالخــص با رویکرد تعامل مغز
و ماشــین ،ارائه خدمات و مشــاوره به صنایع و کارخانجات در
حوزههای مهندســی و علوم باالحض در حوزههای مهندســی
الکترونیک و مخابرات ،مهندســی مکانیک ،مهندسی زیستی و
فیزیک با رویکرد فناوریهای نوظهور در این حوزهها ،فعالیت در
حوزه علــوم و تکنولوژی درمرزهای دانش با هدف رفع نیازهای
داخلی با استفاده از متخصصین باالخص در حوزههای علوم پایه
و بین رشتهای مرتبط با نگرشی درحوزههای سیستمهای پیچیده
و علوم شــناختی .در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:
تهران شــهر تهران -غفاری -کوچه شــهید حسنعلی کریمی-
بنبســت ششــم -پالک  -3طبقه ســوم -واحد  -6کدپستی
 1333714667سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ  1000000ریال
منقسم به  100سهم  10000ریالی میباشد تعداد  100سهم آن
با نام عادی میباشد که مبلغ  1000000ریال طی گواهی بانکی
شــماره الف  96/10/26مورخه  96/10/26بانک قرضالحسنه

مهر ایران شــعبه معیری کد  3017پرداخت گردیده است .اولین
مدیران :آقای یوسف جمالی به شماره ملی  1170644201و به
سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
آقای محمد جمالی به شــماره ملی  1171261624و به سمت
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال خانم طاهره جمالی
به شــماره ملی  2571792938و به ســمت عضو هئیت مدیره
به مدت  2ســال دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهدآور شــرکت به امضای آقای یوسف جمالی به سمت رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و
اداری به امضای محمد جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
و یا طاهره جمالی به سمت عضو هیئت مدیره و یا یوسف جمالی
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت
معتبر میباشد .اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه بازرس اصلی
و علیالبدل :آقای امیرحســین خدادادی ریزی به شــماره ملی
 1160209431به ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای ســعید مرتضیزاده به شماره ملی  1292009934به سمت
بازرس علیالبدل به مدت یکســال مالی روزنامه کثیراالنتشار
کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع
فعالیت مذکور ،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()160143

آگهی مناقصه عمومی (یکمرحلهای)

مناقصهگزار :قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــاء(ص) گروه تخصصی
نوح(ع) واحد اجرایی موسسه عمران ساحل کارگاه آبگیرپتروپاالیش
کنگان ()Sea Water Intake
موضوع مناقصه :عملیات حمل مصالح سنگی (فیلتر و آرمور)
مهلت مناقصه :از تاریخ  1397/1/28لغایت 1397/2/4
تاریخ تحویل پاکتها1397/2/5 :
تاریخ گشایش پاکتها1397/2/9 :
مدت قرارداد :شش ماه شمسی از تاریخ شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 450/000/000 :ریال (چهارصدوپنجاه میلیون ریال)
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصهگزار (ضمانتنامههای صادره توسط
موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران هستند مورد پذیرش میباشد) .یا واریز وجه نقد
 این موسسه در رد کردن و یا قبول کردن پیشنهاد مختار است. سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. هزینه درج یک نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.آدرس جهت دریافت اسناد مناقصه:
بوشهر  -شهرســتان کنگان  -روبروی کارخانه سیمان کنگان  -موسسه عمران ساحل
کارگاه آبگیر و زیرسازه فلرپتروپاالیش کنگان  -مدیریت امور قراردادها  -حسین بنیادلو
تلفن تماس09173510698 - 09386945484 :
نشانی محل تسلیم پیشنهادها:
بوشهر  -شهرستان کنگان  -روبروی کارخانه سیمان کنگان  -موسسه عمران ساحل
کارگاه آبگیر و زیرسازه فلرپترو پاالیش کنگان  -مدیریت امور قراردادها
تهران  -تهرانپارس بزرگراه شهید عباس دوران (اسبدوانی) میدان شهید مهتمدی جنب
قرارگاه سازندگی قرب نوح (ع)  -مدیریت حقوقی و امور قراردادها موسسه عمران ساحل

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه دوراندیش
سهامی خاص به شماره ثبت 121572
و شناسه ملی 10101650908
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده

مورخ  1396/8/30و مجوز شماره  141929مورخه 96/10/4
بیمه البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه و حساب سود و
زیان ســال مالی  1395به تصویب رسید .محمدرضا برادران

* بارشها در  18استان کشور موجب آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیلها و رودخانهها شده و همچنین
با توجه به کاهش دما ،فعالیت این سامانه بارشی در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی به شکل برف بود.
* به گفته کارشناســان هواشناسی این بارشها تا امروز در قسمتهای مختلف کشور ادامه دارد و در بعضی
ساعات با بارش باران ،گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه خواهد بود.
* به دلیل لغزندگی و اختالل در حملونقل در جادهها و گردنههای کوهستانی نواحی ذکر شده ،توصیه شده
شهروندان و رانندگان ضمن بکارگیری تجهیزات زمستانی ،با کسب اطالع از وضعیت جاده نسبت به تردد در
صفحه۱۱
این مسیرها اقدام کنند.
بهرام قاسمی:

دوران زدن و گریختن گذشته است
اسرائیل دیر یا زود پاسخ الزم را دریافت میکند

* سخنگوی وزارت خارجه درخصوص حمله هوایی رژیم
صهیونیستی به فرودگاه نظامی تی 4و اقدام ایران گفت:
اسرائیل دیر یا زود پاسخهای الزم را دریافت خواهد کرد،
آنها نمیتوانند اقدامیکنند و از مجازات معاف باشند.
* حمالت آمریکا به سوریه تاثیری بر سیاستهای
جمهوری اسالمی ندارد.

آگهی مزایده
فروش سردرختی خرما

شرکت کشــت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر

دارد نسبت به فروش ســردرختی محصول خرمای نخیالت
مزارع منوجان و جلگه چاه هاشــم (ایرانشهر) وابسته به این

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار
کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()160142

آگهی مزایده
اجاره زمین

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد

حدود  800هکتار از اراضی مرزعــه علیابنابیطالب جلگه چاه
هاشــم (ایرانشهر) تحت پوشش شرکت فتح و نصر کرمان 300
هکتــار از اراضی مرزعه رضوانیه رودبار جنــوب و  10هکتار از

شرکت در ســال  1397از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام
شــرکت در مزایده از دفتر مرکزی شــرکت واقع در کرمان

بهــاره (دی ماه  1397تا پایان اردیبهشــت ماه  )1398از طریق

نماید .لذا متقاضیان خرید میتوانند ضمن اخذ برگ شــرایط
میدان عاشورا -بلوار جانباز -خیابان ارتش -نبش کوچه 12
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان امور اداری پیشنهاد

زراعــی پائیزه ( 15مرداد ماه  1397تا دیماه  )1397و کشــت

مزایده عمومی کتبی به صورت اجاره و یا مســاقات به واجدین
شــرایط واگذار نماید .لذا متقاضیــان میتوانند ضمن اخذ برگ
شرایط شرکت در مزایده از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان-

کتبی خود را در پاکت سربسته ،تا ساعت 12روز دوشنبه مورخ

میدان عاشورا -بلوار جانباز -خیابان ارتش نبش کوچه شماره 12

در زمان بازگشایی پاکتها ســاعت  12:30همان روز (مورخ

پاکت سربسته ،تا ســاعت  12روز دوشنبه مورخ 1397/02/03

 1397/2/3تحویل دبیرخانه شرکت نمایند .حضورمتقاضیان

(شرکت فتح و نصر کرمان) امور اداری پیشنهاد کتبی خود را در

 )1397/2/3در دفتر مرکزی شرکت الزامی بوده و در صورت

تحویــل دبیرخانه شــرکت نمایند .حضــور متقاضییان در زمان

مســاوی بودن قیمتها و با تشــخیص کمیسیون معامالت،
بالفاصله مزایده حضوری برگزار خواهد شد.
تلفنهای تماس034-32758001-32758006 :

بازگشایی پاکتها (ســاعت  12:30همان روز) در دفتر مرکزی

شــرکت الزامی خواهد بود و در صورت مساویبودن قیمتها و
با تصمیم اعضاء کمیسیون مزایده حضوری برگزار خواهد شد.

تلفن تماس دفتر مرکزی کرمان034-32758001-32758006 :

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

آگهی تغییرات شرکت توانسازان آریا
سهامی خاص به شماره ثبت 281400
و شناسه ملی 10103150512

آگهی تغییرات شرکت حدید سازه پیشرو
(سهامی خاص) به شماره ثبت 155
و شناسه ملی 10100030432
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور

کــد ملی  0558887473و کامبیز برادران جعفری با کد ملی

زیاری با کد ملی  5309539298به سمت بازرس علیالبدل

صفحه۲

اراضی مرزعــه حیدرآباد عنبرآباد (جیرفت) را جهت دو کشــت

فوقالعــاده مــورخ  1396/10/20تصمیمات ذیل اتخاذ

 6229838664به ســمت بازرس اصلی و آقای هوشــنگ

اسپوتنیک گزارش داد

صفحه2

جعفری با کد ملــی  0039480763و علیاصغر فتحالهی با

 2ســال انتخاب گردیدند .آقای محمدرضا متقی با کد ملی

* وضعیــت نابهنجار منطقه ناشــی ا ز اشــتباهات
استراتژیک آمریکاست.
* در هیئــت نظارت بر برجــام طرحهای مختلف
بررسی شــده و احتماالت مختلفی بوده که یکی از
آنها برجام بدون آمریکاست!
صفحه۳

جنگ در دو جبهه
اپوزیسیون تقلبی
ارضی و ارزی شغل ایرانیهای بیکار در اروپا !

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور

 0056386796بــه عنوان اعضاء هیئــت مدیره برای مدت

شماره ۲۱۸۸۳

تکشماره  ۱0۰00ریال

 18استان کشور چهره زمستانی به خود گرفت

يادداشت روز

خبر ویژه

سپرده شرکت در مناقصه  750/000/000ریال

صفحهآخر

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

پیمانهای مشترک پولی
باطلالسحر وابستگی به دالر

بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شــرقی در نظر دارد امور تنظیفات ،خدمات و آبدارخانه خود را به
شرکتهای خدماتی واگذار نماید واجدین شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد از تاریخ نشر آگهی به مدت  7روز به اداره کل واقع
در تبریز -بلوار استاد شهریار جنب خیابان گلکار اداره پشتیبانی (تلفن  )041-36580880مراجعه نمایند.

* بمباران دیوانهوار یمن از سوی جنگندههای

* تلگرام در روسیه فیلتر شد.

سال هفتادو ششم

گزارش خبری تحلیلی کیهان از راههای مقابله با جنگ ارزی دشمن

آگهی مناقصه عمومی شماره  97/1نوبت دوم

در حمالت شیمیایی دوما.

اردن و عربستان را آغاز کرد.

آل سعود.

صفحه۴

 ۱۷آوریل 201۸

* کشف اسناد مهم از دست داشتن تروریستها

* ارتش عراق پاکسازی مناطق مرزی سوریه،

شد :آقای محمد ایپکچی به شماره ملی 0452023823

فوقالعاده مــورخ  1396/11/23تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آفاق کاوشگران به شماره ملی 10380152313

و آقای امیرعباس طیبی به شــماره ملی 0054676983

به عنوان بــازرس اصلی و آقای ســامان رفعت

و آقای میثم خطیبی به شــماره ملــی 4591293092

سمسی به شماره ملی  0421956615به عنوان

برای مدت  2ســال به عنوان اعضاء هیئتمدیره شرکت

بازرس علیالبدل برای یک ســال مالی انتخاب

انتخاب شدند .آقای حســین آقامحمدی به شماره ملی
 0057220875به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا
رحیمی به شــماره ملی  0077900375به عنوان بازرس
علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

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

گردیدند .صورتهای مالی منتهی به سال 1395
به تصویب مجمع رسید.
حجتاله قلیتبار سرپرست اداره شرکتها و
موسسه غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری پاکدشت

