عملیات منحصر بهفرد انصاراهلل در الحدیده
دهها مزدور سعودی به هالکت رسیدند

رشد استقبال مردم
از نوشتافزار ایرانی

* رئیس ســازمان بســیج اصنــاف 100 :هزار

* رئيــس اتحادیــه صنــف فروشــندگان خــودرو:

* توطئــه کثیف کالهســفیدها کلیــد خورد؛

* برنده یمنی جایزه صلح نوبل :آلســعود مادر

دانشآموز محروم تحت حمایــت بازاریان قرار

پیشفروش خودروسازان اثر چندانی بر قیمتها ندارد.

انتقال دهها کودک به قربانگاه ادلب.

همه جنایتهای منطقه در  100ســال گذشته

میگیرند.

* وزیر انرژی روسیه :تحریم نفتی ایران بازار را بیثبات میکند.

* افشــاگر رســوایی واترگیت :حزباهلل نگرانی

است.

* یک مســئول :واردات شیرخشــک صنعتی،

* وزیر راه و شهرســازی گرانی مسکن را گردن

شــماره یک آمریکا در خاورمیانه است ،اسرائیل

* اولین حضور عمومی رهبر شــیعیان بحرین

تولید داخلی را تعطیل میکند.

تراکمفروشی انداخت.

توان مقابله با آن را ندارد.

پس از عمل جراحی.

صفحه۴

سال هفتادو هفتم   شماره    ۲۲۰۰۱تکشماره  ۱0۰00ریال
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

در دیدار اعضای کمیسیون
امنیت ملی مطرح شد

هشدار مراجع تقلید
به مجلس
درباره  FATF؛
جمهوری اسالمی
سلطهپذیر نیست

۳

اگر 1/7میلیارد دالر را به ایران نمیدادیم باید 10میلیارد میدادیم

تشییع پیکر پاک
 135شهید گمنام
امروز
در تهران

۱۰

مشایی
در  3فقره اتهام
به  6/5سال حبس
محکوم شد
و جوانفکر
به  ۵سال و یک ماه

۱۱

حمله
ل سعود
مأموران آ 
به هیئتهای عزاداری
در «الشرقیه» عربستان

۱۲

ایران اسالمی غرق در شور حسینی

(ع)

صفحه۳

نارنجکهای دودزا
برای انحراف افکار عمومی از مطالبات اقتصادی

اقتصادی اســت و افــکار عمومی خواهان

ارائــه راهکارهای عملی مســئولین برای

عدهای میکوشند با طرح مباحث انحرافی

و انداختــن نارنجکهــای دودزا در افکار

آگهی مناقصه عمومی
شماره /97/5ق دو مرحلهای
(چاپ نوبت اول)

شــرح مناقصه« :اجرای فنسکشی و ســایبان سایتهای موبایل
استلج ،آبیک ،ضیاآباد ،آویندشت و خیارج» بر اساس شرایط و مشخصات
اعالم شده در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
* مدارک مورد نیاز برای دریافت اسناد :ارائه آدرس دقیق مکاتباتی با ذکر
کدپســتی و شــماره تلفن تماس به همراه ارائه نسخه صاحب حساب فیش بانکی
واریزی مبلغ  239/800ریال به حســاب جاری  0105988843006نزد بانک ملی
مرکزی قزوین
* مهلت دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ  1397/6/21لغایت 1397/7/4
* مهلت ارائه پاکتهای مناقصه :تا پایان وقت اداری مورخ 1397/7/15
* میزان تضمین شرکت در مناقصه :به مبلغ  59/195/600ریال به صورت
ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری  0105988843006نزد
بانک ملی شعبه مرکزی قزوین
 به پیشــنهادهای فاقد سپرده ،ســپردههای مخدوش ،سپردههای کمتر از میزانمقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکتهای پیشنهادی :قزوین
انتهای بلوار امام خمینی(نوروزیان) -شرق ساختمان صداوسیمای قزوین -ساختمان
ستادی مخابرات منطقه قزوین -طبقه نخست -واحد خرید و قراردادها
* تاریخ بازگشــایی پاکتها :پاکتهای الف و ب مناقصهگران در ساعت 14
مورخ  1397/7/16بازگشایی میگردد .ضمنا حضور نمایندگان رسمی شرکتهای
مناقصهگر با داشــتن معرفینامه کتبی و کارت ملی در کمیسیون مناقصه بالمانع
است.
به پیشــنهادهای فاقد امضاء ،مشــروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء
مدت مقرر در این فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

شرکت مخابرات ایران -مدیریت منطقه قزوین
سایت اینترنتی WWW.TC-QAZVIN.ir

عمومی ،مطالبات و اولویتهای کشور را به

حاشیه برانند.

* بنر اخیر و جنجالی شهرداری درباره زنان
و زیبایی شــهر با حذف چادر ،یکی از این

نارنجکهای دودزاست.

سهامی خاص به شماره ثبت 38633
و شناسه ملی 10100840495

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه
مــورخ  1397/06/06تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:
حسین محمدیان مردانقم به کد ملی 0048682764
به ســمت بازرس اصلی و حمید موالزاده کلور به کد
ملی  1466764546به ســمت بــازرس علیالبدل
برای مدت یکســال مالی انتخــاب گردیدند .علی
ســراج به کد ملی  0043315518به ســمت مدیر
عامل و عضو هیئت مدیره و ســیامک صبوری به کد
ملی  0036049379به ســمت رئیس هیئت مدیره
و الهــام تقیزادهمتقی به کد ملی  0040862720به
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2ســال
انتخاب گردیدند -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی
و قراردادهــا بــه امضاء مدیرعامــل و یکی از اعضای
هیئت مدیــره متفقا و همراه با مهر شــرکت معتبر
میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()245168

آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام
به شماره ثبت  239515و شناسه ملی 10102803034

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور

شناســه ملی  10320787812به نمایندگی آقای ابراهیم

اعضــای هیئت مدیره به شــرح ذیل به مدت دو ســال

هیئت مدیره و شــرکت بنیان ســرمایه تسنیم به شناسه

فوقالعاده مورخ  1396/5/11تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:

انتخاب گردیدند :شــرکت گیتیگستر لیو به شناسه ملی

 10320760004به نمایندگی آقای عباســعلی شریفی به
شماره ملی  1263269095به عنوان رئیس هیئت مدیره،

شرکت آتیهسازان میشا به شناسه ملی  10320762667به
نمایندگی آقای ابراهیم جانی به شماره ملی 0071872809

به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ،شــرکت افق گنجینه
ایرانیان به شناسه ملی  10320247637به نمایندگی آقای

منصور رضایی به شــماره ملی  0055533213به عنوان

عضو هیئت مدیره ،شــرکت تامین اندیش کاســپین به

قاســمی به شــماره ملی  0420967540به عنوان عضو
ملی  10320848898به نمایندگی خانم نفیسه دروکی به
شماره ملی  0493404384به عنوان عضو هیئت مدیره و
مدیرعامل .امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل :چک،
برات ،قراردادها و ...با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به

همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر
از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز

با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران()245164

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای
همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)
به شماره  200971032000026مورخ  97/06/18شرکت آب و فاضالب شیراز
نو

بت

دوم

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شــیراز در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحلهای همزمان با ارزیابی
کیفی (فشرده) ،خرید  26دســتگاه پمپ شناور و  24دستگاه الکتروپمپ شناور در
سایزهای مختلف ،به شــماره  200971032000026را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولــت برگزار نماید .کلیه مراحــل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد
مناقصهگران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم
عضویــت قبلی ،مراحل ثبتنام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  97/06/21میباشد.
موضوع :خرید  26دســتگاه پمپ شــناور و  24دســتگاه الکتروپمپ شناور در
سایزهای مختلف
 -1محل تحویل :شهر شیراز
 -2مدت تحویل( 6 :شش) ماه شمسی
 -3محل اخذ اســناد مناقصه و عودت مدارک و مستندات تکمیل شده :سامانه ستاد
(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)
 -4برآورد اولیه :اعالم نمیگردد.
 -5تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد97/06/21 :
 -6تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی :ساعت  9صبح مورخ 97/06/21
 -7تاریخ نهائی فروش اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی :تا ساعت  14روز سهشنبه مورخ 97/06/27
 -8تاریخ نهائی عودت اســناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده توسط
مناقصهگر :ساعت  10:00صبح روز شنبه مورخ 97/07/14
 -9تاریخ بازگشایی پاکتها :راس ساعت  09:00صبح روز یکشنبه مورخ 97/07/15
 -10به مدارکی که فاقد امضاء مشــروط ،مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این
آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -11مناقصه به صورت دو مرحلهای با ارزیابی کیفی (فشــرده) برگزار و اعتبار آن از محل اعتبار
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) میباشد.
 -12قیمت اسناد 500/000 :ریال.
 -13مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 325/000/000 :ریال میباشد.
 -14نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مطابق آییننامه تضمین معامالت دولتی
/123402ت  50659ه
 -15این آگهی دو نوبت در روزنامه کیهان منتشر میشود.
 -16سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد درج شده است.
* وب ســایت جهت اطالعات بیشــتر آگهی ارزیابــی کیفــی ، www.abfa-shiraz.com
www.setadiran.ir ، http://iets.mporg-ir ، http://www.nww.irمیباشد.
با توجه به ابالغیه ســازمان صنعت ،معدن و تجارت به شــماره  41/33345مورخ  93/10/30در
خصوص الزام بکارگیری ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ،مناقصات مربوط به معامالت
بــا اعتبار منابع عمرانی ،معامالت مندرج در آییننامه فعالیت ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت،
منحصرا در بســتر سامانه ســتاد انجام خواهد پذیرفت .لذا ضروری است ،در سامانه ستاد به آدرس
 www.setadiran.irنیز عضویت داشته و پیشنهاد خود را از طریق این سامانه اعالم نمایند.
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحــل عضویت در ســامانه :مرکــز تماس:
 021-41934دفتر ثبتنام  85193768و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام ســایر استانها ،در سایت ســامانه ستاد www.setadiran.ir
بخش «ثبتنام /پروفایل تامینکننده /مناقصهگر» موجود است.
تاریخ انتشار نوبت اول97/06/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/06/۲۲ :
شرکت آب و فاضالب شیراز

آگهی تغییرات

شرکت سیویل گستر سها

سهامی خاص به شماره ثبت 459652
و شناسه ملی 14004359043

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/12/11
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید.

* بر اثر سیاســتهای غلط و ســوءمدیریت ،میلیاردها دالر با نرخ  4200تومانی در اختیار برخی افراد قرار
گرفت که با آن اجناس ضروری به کشــور وارد شــود ولی نه تنها این گونه نشد که به روایتهای مختلف از
 11تا  50میلیارد دالر بر باد رفت.
* حســینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :نمایندگان در یک تحقیق و تفحص
13محوری از بانک مرکزی اتفاقات رخ داده میان دو بسته ارزی از فروردین سال جاری تا مرداد ماه همین
صفحه۱۰
سال را بررسی خواهند کرد.

کیهان بررسی میکند

* در حالــی که جامعه درگیر مشــکالت

آگهی تغییرات شرکت تارماک

تکلیف میلیاردها دالر ارز بر باد رفته
با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مشخص میشود

* وزیر خارجه اسبق آمریکا تاکید کرده اســت که خروج آمریکا از برجام جایی برای مذاکره باقی نگذاشته
اســت .اما همزمان با این اظهارنظر ،روزنامههای زنجیرهای در اقدامی تأمل برانگیز در پوشش سفر روحانی به
نیویورک ،موضوع دیدار احتمالی وی با ترامپ و در حقیقت مسئله مذاکره با آمریکا را مطرح کردهاند!
* موضوع حضور روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل از نگاه مدعیان اصالحات نه فرصتی جهت
برشمردن عهدشکنیهای آمریکا ،بلکه مقدمهای برای هیاهوی رسانهای این جماعت برای کوبیدن
بر طبل مذاکره با آمریکا است                                                                                                 .صفحه۲

حل مشــکالت معیشــتی خود هســتند،

شرکت مخابرات ایران
(سهامی عام)
مدیریت منطقه قزوین

توگو با کیهان:
نمایندگان مجلس در گف 

جان کری :ترامپ با خروج از برجام
جایی برای مذاکره نگذاشته است
* جان کری در نشســتي در مؤسسه کارنگي در واشــنگتن در پاسخ به خبرنگار شبکه پی بی اس آمریکا با
اشاره به خروج آمریکا از برجام«:از نظر سیاسی حضور دوباره ایران بر سر میز مذاکره با آمریکا ناممکن است».
* منتقدان برجام در ایران آمریکا را غیرقابل اعتماد میخواندند و ترامپ ثابت کرد که آنها درست میگفتند.
* «جان کری» وزیرخارجه اســبق آمریکا در مصاحب ه با شبکه خبری «سیانان» :خروج از برجام
موضع مخالفان مذاکره با آمریکا در ایران را تقویت کرده است .دونالد ترامپ کاری کرده که حرف
آنها درست از آب درآمده است.

صفحهآخر

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

* مردم از تورم و گرانی مینالند و نمایندگان لیســت امید به دنبال جنجالســازیهای سیاسی خود هستند و
نطقهای انتحاری میکنند.
* الیحه حق تحصیل که این روزها به نقل محافل رســانههای زنجیرهای تبدیل شــده ،یادآور حاشیهسازیهای
دوران اصالحات است.
* پاسخ به مطالبات برحق مردم ،کاری محال نیست .اول باید از غرب دل کند و سپس آستین همت باال زد.
* مدیران غربزده و خســته ،در پناه نارنجکهای دودزا و حاشیهســاز به ســوءمدیریت خسارتبار خود ادامه
صفحه۳

میدهند.

خبر ویژه

 18میلیارد دالر ارز را بردند که بردند
شما سرگرم عفو عمومی باشید!

آگهی تغییرات شرکت برودتی و حرارتی نیک
سهامی خاص به شماره ثبت 57275
و شناسه ملی 10101023552

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  1397/3/13تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای داود
علی نیکنام به شــماره ملی  0041573811به ســمت
رئیــس هیئت مدیره و آقــای محمد نیکنام به شــماره
ملی  0041647416به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره
و آقای حسن نیکنام به شــماره ملی  0041677889به
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت
با امضــای دو نفر از اعضای هیئت مدیــره متفقا همراه با

صفحه2

يادداشت روز

دولت سایه وجود دارد
اما کجا؟!
صفحه2

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان
اداره کل بهرهبرداری به شماره ثبت 47090
و شناسه ملی 10100923096

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1396/5/7و

نامه شــماره  962/15/138045مورخ  1396/5/18اداره

کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :مهدی فرنشان با کد ملی()0043087426
به جای مصطفی وزیری به ســمت مدیرعامل شرکت برای

بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند .کلیه قراردادها و اسناد
تعهــدآور و اوراق بهادار شــرکت با دو امضــاء  -1مهدی

فرنشــان به عنوان مدیرعامل بــا کد ملی 0043087426

دارنده امضــاء ثابت و  -2جعفر موالیی بــه عنوان رئیس

هیئت مدیره بــا کد ملــی  1550365479همراه با مهر

مهر شرکت معتبر میباشد .موسسه حسابرسی اندیشمند

شــرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و در غیاب رئیس

اصلی و آقای منوچهر ســمائی قاضی محمد به شماره ملی

هیئت مدیره بــا کد ملــی  0380847541همراه با مهر

یک سال مالی انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان

عادی شــرکت تعاونی با امضاء مهدی فرنشــان به عنوان

تدبیر با شناســه ملی  10100608069به ســمت بازرس

هیئت مدیره ،امضاء باقر داودی مقدم به عنوان نایب رئیس

 0045977501به ســمت بــازرس علیالبدل برای مدت

شــرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و همچنین اوراق

جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران()245169

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران()245170

تاسیس شرکت سهامی خاص تولید برق خورشیدی ایوانکی امداد
در تاریخ  1397/04/13به شماره ثبت  528153به شناسه ملی 14007695326

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

و انرژی امداد به شناســه ملی  14005169800و به نمایندگی

جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه امور

محمد نورمحمدپور به شــماره ملی  0386741549و به سمت

مربوط به احداث (طراحی ،تامین تجهیزات ،نصب و راهاندازی) و

رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال توسعه و تجهیز معادن امداد

بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی  30مگاوات ایوانکی امداد ،انجام

به شناسه ملی  14005180436و به نمایندگی امید صادقی به

کلیه امور بازرگانــی ،واردات کاال و تجهیزات مربوط به احداث و

شــماره ملی  4199638571و به ســمت عضو هیئت مدیره به

بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی  30مگاوات ایوانکی امداد ،تولید و

مدت  2ســال آقای امید صادقی به شماره ملی 4199638571

فروش برق تولیدی نیروگاه  30مگاوات ایوانکی امداد ،انجام امور

و به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا :کلیه

بانکی داخلی در جهت خدمات مربوط به فعالیتهای شرکت در

اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،برات

صورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت

قراردادها و عقود اســامی با امضــای مدیرعامل و یکی از اعضا

فعالیت :ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان تهران-

هیئــت مدیره و در غیاب مدیرعامل بــا امضای دو تن از اعضای

شهرستان تهران -بخش مرکزی -شهر تهران -کشاورز -خیابان

هیئــت مدیره متفقــا همراه با مهر شــرکت و نامههای اداری با

رســتاک -خیابان شهید حسین شــوریده -پالک  -5ساختمان

امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد.

نسیم -طبقه ششم -واحد  61کدپستی  1415965311سرمایه

اختیــارات مدیرعامل :طبق اساســنامه بازرســان آقای مهرداد

شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی

دالوری خورهه به شــماره ملی  0057096139به سمت بازرس

منقسم به  1000سهم  10000ریالی تعداد  1000سهم آن با نام

علیالبدال به مدت یک سال مالی خانم راحیل عنقائی به شماره

عادی مبلغ  10000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی

ملی  0082942854به ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال

شماره  115/102مورخ  1397/03/13نزد بانک سینا شعبه بلوار

مالی روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت

کشــاورز باکد  115پرداخت گردیده است اعضای هیئت مدیره

تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور

معدن فرآور امداد به شناسه ملی 10320172100و به نمایندگی

پروانه فعالیت نمیباشد.

حامد گلشــاهی چمندانی به شــماره ملی  2710082969و به
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال توسعه برق

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

