فرار مالیاتی  47هزار میلیارد تومانی
با کارتهای بازرگانی

* مشــاور وزیــر نفــت :نیمــی از یارانــه بنزین
به ثروتمندان اختصاص مییابد.
* ایران در بدترین حالت ،روزانه یک میلیون بشکه
نفت خواهد فروخت.
* معاون رئیس جمهور 210 :مقام دولتی مشمول
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میشوند.

بایکوت خبر قتل «خاشقجی» در روزنامههای انگلیسی
ویکیلیکس :پای دالرهای سعودی در میان است

* افزایــش ایمنی زائران امام رضــا (ع) با تکمیل
آزادراه مشهد -چناران با سرمایهگذاری  70درصدی
آستان قدس.
* از ســوی بانک مرکزی ،مقررات جدید موسسات
اعتباری ابالغ شد.
صفحه۴

ایران برای اولینبار به رده سوم جدول ردهبندی مدالها صعود کرد

* کاروان جمهوری اسالمی ایران در پایان روز چهارم بازیهای پاراآسیایی با کسب  30طال 23 ،نقره و  27برنز
موفق شد برای نخستین بار در این رقابتها در رده سوم جدول رده بندی قرار گیرد.
* شــاهین ایزدیار شناگر جوان کشورمان که تا پایان روز ســوم  ۳مدال طال به نام خود ثبت کرده بود دیروز
۲مدال طالی دیگر کسب کرد تا با  ۵مدال طال ،بهترین عملکرد خودش را در  ۳دوره اخیر رقم بزند .صفحه۹
شریعتمداری در واکنش به شکایت اخیر از کیهان:

هیئت نظارت بر مطبوعات
مطابق قانون باید به  6ماه انفصال از خدمت محکوم شود

* مدیر مســئول کیهان :اقدام کیهان در انطباق کامل با ماده  ۵قانون مطبوعات اســت و مطابق ماده ۴
قانون مطبوعات ،هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ و یا جلوگیری از چاپ مطالب منطبق
با این قانون به مطبوعات فشار بیاورد.
* تبصــره یک ماده  ۵تأکید میکند که تخلفکنندگان از این دو ماده  ۵و  ۴قانون مطبوعات به انفصال
خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند ،لذا اگر پای رعایت قانون در میان باشد ،بهجای شکایت
از کیهان ،باید اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات و یا شخصیت صادرکننده این حکم علیه کیهان حداقل
به شش ماه انفصال از خدمت محکوم شود.
* سردبیر وطن امروز :با توجه به سابقه هیئت نظارت در برخوردهای گزینشی و تضییق رسانههای منتقد
دولت ،اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات علیه روزنامههای وطنامروز و کیهان ،بهواسطه ترکیب اعضای آن،
صفحه۲
یک رفتار کامال سیاسی و جناحی است.

يادداشت میهمان

امنیت اقتصادی
ادعا :کاهش تحریمها با FATF
با اقتدار موشکی
واقعیت :تشدید تحریمها
«مدیریت مصرف و صرفهجویی آب بهترین راهکار برای جلوگیری از جیرهبندی»

نوب

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
یک مرحلهای
اجرای شبکه  20کیلوولت برقرسانی

تدوم
وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقهای یزد

شرکت آب منطقهای یزد در نظر دارد مناقصه عمومی «اجرای شبکه  20کیلوولت
برقرســانی به دو باب مخزن خط میبد -اردکان» به شماره 200971074000025
را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در
مناقصه محقق سازند.
اطالعات فراخوان:
 -1گواهی صالحیت :شــرکتهای دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه
در رشته نیرو
 -2برآورد هزینه اجرای کار 2/405/676/068 :ریال
 -3مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 120/300/000 :ریال
مهلتهای زمانی مناقصه:
تاریخ انتشار در سامانه97/7/21 :
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز چهارشنبه
تاریخ 97/7/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 97/8/6
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10روز دوشنبه تاریخ 97/8/7
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهت دریافــت اطالعات بیشــتر در
خصوص اســناد مناقصــه و ارائه پاکتهــای الــف :آدرس یزد ،بلوار دانشــجو،
مجتمــع ادارات ،شــرکت آب منطقــهای یــزد ،دبیرخانــه مدیریــت حراســت
تلفن 035-38258020
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکزتماس  ،021-41934دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت قراردادهای شرکت

* اســتعفای نیکی هیلی بازتــاب هرج و مرج

* پس از «وزیر تنهایی» «وزیر خودکشی» هم

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

نامه ننگین خرداد 96
سند رد FATF

سال گذشته دستور تبعیت از تحریمهای وزارت خارجه آمریکا را به بانکها ابالغ کردند!
* اینکه با پیوســتن به  FATFدچــار خودتحریمی
میشویم ،نه یک احتمال و پیشبینی بلکه صحبت از
اتفاقی است که در ســالهای اخیر و با اجرای پنهانی
دستورات  FATFاز ســوی دولت و برخی بانکها در
کشور رخ داده است.
* ابالغیه اداره کل مبارزه با پولشــویی و تطبیق بانک
کشــاورزی 8-خرداد  :-96در راســتای...ممنوعیت
ارائه خدمات مالی به کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی
و گروههای تحریمی...طبق لیســت اعالمی از سوی...
وزارت خزانهداری آمریکا و...کلیه لیستهای تحریمی
اعالمی از سوی بانک مرکزی ...برای همکاران ذیمدخل
در واحدها قابل دسترس میباشد.
* مدیرعامل بانک کشــاورزی  8-شــهریور  -95در
گفتوگــو با یکی از پایگاههای خبــری با بیان اینکه
اجرای  FATFاز سوی بانک مرکزی به این بانک ابالغ
شده اســت :تمام نرمافزارهای الزم برای  FATFهم
در بانک کشاورزی آماده است و در این زمینه ما رتبه
نخست را در بین بانکها در دست داریم.
* بهار سال  95در نامه بانک ملت در پاسخ به درخواست
قــرارگاه خاتماالنبیا(ص) برای نقــل و انتقاالت ارزی:
کارسازی کلیه خدمات ارزی (بینالمللی) برای آن دسته
از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا
و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل
میباشد امکانپذیر نیست.
* در حال حاضر ،حدود  285شخص ،موسسه و شرکت
ایرانی در لیســت تحریمها قرار دارند و دولت ایران با
پیوستن به  ،FATFمتعهد به اعمال تحریمها علیه آنها
صفحه۳
در داخل کشور شده است!

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان
و  شناسه ملی 10100923096

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397/05/16و
مجوز شــماره  972/15/15768مــورخ  97/6/18اداره تعاون

اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -1 :جعفر موالیی با

کد ملی  1550365479به عنوان رئیس هیئت مدیره  -2باقر

داودیمقدم با کد ملی 0380847541به ســمت نائب رئیس

هیئت مدیره  -3مصطفی وزیری با کد ملی  0050457020به
سمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند .احد هاشمی به کد

ملی  1530384117به سمت مدیرعامل انتخاب گردید .کلیه
قراردادها و اســناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضاء

 -1احد هاشمی به عنوان مدیرعامل با کد ملی 1530384117
به عنوان دارنده امضاء ثابت و  -2جعفر موالیی به عنوان رئیس

هیئت مدیره با کد ملی  1550365479همراه با مهر شــرکت
تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره،

امضاء باقر داودیمقدم به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با کد
ملی  0380847541همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار

خواهنــد بود و همچنین اوراق عادی شــرکت تعاونی با امضاء
احد هاشمی به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

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

ایران برای مقابله با
تحریمهای آمریکا
خالقانه
عمل میکند

تاسیس موسسه غیرتجاری محسنین
انصارالرسول در تاریخ 1397/06/03
به شماره ثبت 45382
به شناسه ملی 14007798422

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :اهداف موسســه
عبارتند از :الف :کلیات ارتقاء ســطح تحصیالت ،آموزش و حفظ

قرآن ،اشتغالزایی ،معیشــت و مهارتآموزی فرزندان ،خانوادهها
و رزمندگان و جانبازان فاطمیون (افغانی) ب :روش اجرای هدف

از طریق برگزاری کالسهای آموزشی ،مهارتآموزی ،برگزاری
اردوهای فرهنگــی ،تفریحی ،زیارتی و خودکفائی مدت :از تاریخ

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :اســتان تهران :شهرســتان
تهران -بخش مرکزی -شــهر تهران -جاده لشگرک -بزرگراه

ارتش خیابان شــهید حســن عرب حلوائی -پــاک  -11طبقه

همکــف -کدپســتی  -1955633311دارائی موسســه :دارایی

استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای علیرضا شریفی بشماره ملی

از آن با امضاهای مجاز شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

 3369818671به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فاطمه شهریاری

اعم از اصل ،کارمزد و هزینههای متعلقه پشتنویسی اوراق تجاری جهت

بشــماره ملی  0082104506به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای

واریز به حســابهای شرکت نزد بانکها و موسســات و واخواست اینگونه

محسن شریفی بشماره ملی  3341259058به سمت عضو هیئت مدیره

اوراق اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات

کلیه اوراق و اســناد عادی و اداری و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور

کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و حق اعتراض به رای دادگاهها

شرکت از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء

و طرح مجدد دعواها انعقاد هرگونــه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر

شرکت و در چهارچوب آئیننامههای مصوبات هیئت مدیره تهیه و تنظیم

میباشــد .اختیارات ذیل به مدیر عامل تفویض گردید :اجرای مصوبات

صورتحسابهای عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز

مجامع و هیئت مدیره اســتخدام ،انتصاب ،عزل و نصب کلیه ماموران،

داراییها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره.

کارکنان شــرکت و تعیین شــغل و حقوق و دســتمزد و پاداش و تعیین
سایر شرایط استخدام براساس ساختار سازمانی و خروج آنان از خدمت و

ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح

زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید انواع
تولید انواع دســتگاه دریل دســتی قابل حمل ،تولید انواع دستگاه

 73/3663/48مورخ  1397/6/17نزد بانک صادرات شعبه سوهانک

دستگاه فرز دستی قابل حمل ،تولید انواع فرز انگشتی قابل حمل،

چکش برقی دستی قابل حمل ،تولید انواع ساب دستی قابل حمل،

تولیــد انواع کنترلهای جرثقیل صنعتی ،تولیــد انواع کنترلهای

حقوقی باســتثنای دخالت در امور وکالت ،در صــورت نیاز پس از
اخــذ مجوزهای الزم مدت :از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود مرکز

به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود

اصلی :اســتان تهران -شهرســتان تهران -بخش مرکزی -شهر

دارندگان حق امضا :همچنین امضاء کلیــه اوراق بهادار و تعهدآور

و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سیدحمید

کمکی مصرفی خط تولید کارخانجات و معادن داخلی و خارجی ،اخذ

تهران -محله افسریه -خیابان  35متری قصرفیروزه (خاتماالنبیا)-

موسسه از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و اوراق

دارنده  500/000ریال سهمالشــرکه امین حاجیان به شــماره ملی

 2ســال آقای سید رضا موسویفر به شماره ملی 0032906390
موسوی فراز به شماره ملی  0490163335و به سمت عضو هیئت

مدیره به مدت  2ســال آقای بهروز خادم حسینی به شماره ملی

 2750423635و به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره به
مدت  2سال آقای حسن رحیمی به شماره ملی  5209366529و

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق
امضا :کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل

و خزانهدار و در غیاب خرانهدار با امضای رئیس هیئت مدیره و با
مهر موسسه معتبر خواهد بود .اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
بازرسیان - :محمدعلی کاظمی بشماره ملی بعنوان بازرس اصلی

به مدت یک سال -محســن جمالی بشماره ملی بعنوان بازرس

علیالبدل به مدت یک ســال شماره مجوز  204863تاریخ مجوز

 1396/12/08مرجع صادرکننده وزارت کشور.

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

حقوقی عبارت است از مبلغ 100/000/000ریال نقدی منقسم به

 1000ســهم  100/000ریالی تعداد  1000ســهم آن با نام عادی

مدیره به مدت نامحدود امین حاجیان به شماره ملی 2093067633

میباشــد .اولین مدیران :آقای وحید یادگیربصیر به شــماره ملی

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

تاسیس شرکت سهامی خاص ابزار برشی گدار در تاریخ
 1397/6/24به شماره ثبت  531438به شناسه ملی 14007837509

 0010591869و به سمت عضو هیئت مدیره و خزانهدار به مدت

سهمالشــرکه شرکا :بهنام رحیمی به شــماره ملی 0011392053

۱۰

 11/53699مــورخ  96/9/14اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای

صنعتــی و کمکی مصرفی خط تولید کارخانجــات و معادن ،ارائه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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وزیر ارشاد
در یک جلسه
دو کارت زرد
از مجلس گرفت

حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده

زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد .موضوع :ارائه کلیه خدمات

شــخصیت حقوقی 1/000/000 :ریال میباشــد .اسامی و میزان

۱۰

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1396/9/7و مجوز شماره

بهنام رحیمی به شماره ملی  0011392053به سمت رئیس هیئت

فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.

ایران قبل از من
می توانست
 12دقیقهای
منطقه را بگیرد!

مرخصی و بازنشستگی پرداخت مخارج و هزینههای جاری شرکت افتتاح

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح

کارمندی -طبقه هشتم -واحد  1کدپستی  1781754756سرمایه

۲

ادعای مضحک ترامپ:

 2093067633دارنده  500/00ریال سهمالشــرکه اولین مدیران:

معتبر میباشــد .اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه ثبت موضوع

تشییع پیکر
«مادر حزباهلل»
در بیروت
فایننشال تایمز:

اولیه موسســه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ  100میلیون ریال

عادی اداری به امضاء منفرد آقای امین حاجیان همراه با مهر موسسه

۱۲

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بینالمللی شاهد
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  141182و شناسه ملی 10101841945

اداره کل بهرهبرداری به شماره ثبت 47090

تاسیس موسسه غیرتجاری بشیر ترنم عدال 
ت
غیروکالتی در تاریخ  1397/05/01به شماره ثبت 45180
به شناسه ملی 14007735188
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به کابینه انگلیس اضافه شد!

صفحهآخر

سال هفتادو هفتم   شماره    ۲۲۰۲۳تکشماره  ۱0۰00ریال

12صفحه

کسب  ۱۳طال 9 ،نقره و  ۱۰برنز در روز چهارم بازیهای پاراآسیایی جاکارتا

صفحه2

کنسولگری عربستان.

شکستن تحریمهای کره شمالی.

در سیاست خارجی آمریکا.

پنجشنبه  ۱۹مهر    ۱۳۹۷اول صفر  ۱۱     14۴۰اکتبر 201۸

خبر ویژه

* تیم حقیقتیاب ترکیه به دنبال حفاری در

* خیــز چین ،کــره جنوبی و روســیه برای

صنعتی ،تولید ماشــینآالت و لوازم صنعتی و کمکی مصرفی خط

تولید کارخانجات و معادن ،واردات و صادرات ماشــینآالت و لوازم

مبلغ  35/000/000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
با کد  3663پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام
میباشــد .اعضا هیئت مدیره آقای مســعود بیگی به شماره ملی

 0051102633و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال
آقای علیرضا قهاری به شماره ملی  0070563403و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای حسن قهاری به شماره

خدمات گارانتــی و بعد از فروش ماشــینآالت و لوازم صنعتی و

ملی  0439840562و به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال و به

نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ،طراحی و ساخت کارخانه

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

صنعتــی و انتخاب تکنولوژی خط تولید و ماشــینآالت تولیدی و

سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا :کلیه
قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت

خدمات خرید و ورود تکنولوژی و ماشینآالت و تجهیزات و نصب،

مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری

تشکیل سمینار و کالسهای آموزشــی و تولید ،ساخت ،مونتاژ و

مدیرعامل :طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدمحسن میرمهدی به

آمــوزش و راهاندازی کارخانه صنعتی ،ارائه خدمات مشــاورهای و

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد .اختیارات

انواع ماشینآالت صنعتی و تجهیزات مربوطه و واردات و صادرات

شماره ملی  0074717081به سمت بازرس علیالبدل به مدت یک

از مراجــع ذیربط مــدت فعالیت :از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود

ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار

کلیه کاالهای مجاز .در صــورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
مرکز اصلی :اســتان تهران -شهرســتان ری -بخش فشاپویه-

دهستان حسنآباد -روستا شــمسآباد -محله(شمسآباد) -کوچه
فیروزه -بلوار امام خمینی -پالک  -1391پاســاژ حلوایی -طبقه

همکف -واحد  11کد پســتی  1834194488ســرمایه شخصیت

سال مالی آقای احسان حضرتی به شماره ملی  1063969913به
کیهان جهت درج آگهیهای شــرکت 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

