
دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد طبق موافقتنامه ملی به شماره 
1201012008 و در قالب قرارداد ســرجمع )موضوع بخشــنامه 96/1299188 مورخ 96/5/4( و 
واگذاری اوراق خزانه اســالمی جهت پروژه احداث دادسرای عمومی و انقالب شهرستان لردگان 
نســبت به شناســایی پیمانکاران واجد صالحیت )حداقل 4 ابنیه و 5 تأسیسات( از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط و مشخصات ذیل اقدام نماید.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری

2- موضوع مناقصه: احداث دادســرای عمومی و انقالب شهرستان لردگان با زیربنای 1780 
مترمربع در سه طبقه با اسکلت فلزی، ساختمان های جانبی، دیوارکشی و کفسازی محوطه

3- منبع تأمین مالی: اعتبار پروژه صرفًا به صورت واگذاری اسناد خزانه اسالمی می باشد.
4- برآورد اولیه: 70/630/135/954 ریال براساس فهرست بهای پایه سال 1397

5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2/913/000/000 
ریال )دو میلیارد و نهصد و سیزده میلیون ریال(

6- نحوه دریافت و تحویل اســناد: متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی )نوبت دوم( 
مورخ 97/9/10 تا ســاعت 12:30 مورخ 97/9/15 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه نمایند و اسناد مناقصه و ارزیابی 
کیفــی را به صورت فایــل Pdf دریافت نمایند و پس از تکمیل به انضمام مدارک و مســتندات 
خواسته شده حداکثر تا ساعت 12:30 مورخ 97/9/29 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال 
و بارگذاری نمایند و الزامی اســت نســخه فیزیکی مدارک )نسخه چاپ و تکمیل شده به انضمام 
مدارک و مســتندات خواســته شده( را مطابق موارد درج شده در شــرایط اسناد مناقصه به همراه 
پاکت تضمین تا ســاعت 12:30 مورخ 97/9/29 تحویل دفتر معاونت مالی، پشــتیبانی و عمرانی 
دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به آدرس: شهرکرد- بلوار آیت اهلل طالقانی- جنب سازمان 
قضایی نیروهای مســلح- ساختمان معاونت مالی، پشــتیبانی و عمرانی دادگستری نمایند و رسید 

دریافت نمایند.
7- الزم بذکر است به پیشنهاداتی که در سامانه تدارکات الکترونیکی بارگذاری نشده باشد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
8- جلســه گشایش پیشنهادها در مورخ 97/10/1 ســاعت 10 صبح در محل دفتر معاونت مالی، 

پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان برگزار خواهد شد.
شماره مناقصه 200970382800001        تلفن: 32263899 - 038

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

دادگستریکلاستانچهارمحالوبختیاری

نوبت دوم

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری

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

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه خدمات انتظامی 

حفاظتــی و مراقبتی از جملــه حفاظت از اماکن و تاسیســات 

خصوصی و دولتی فاقــد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محالت و 

مجتمع های مســکونی تجاری صنعتی و شعب غیرمادر بانکهای 

خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه 

و اماکــن تفریحی و فرهنگی و آموزشــی و ورزشــی و درمانی، 

زمین ها و تاسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کاال و پروژه های 

عمرانــی. شــماره مجــوز 45/22/3/13971292 تاریخ مجوز 

1397/1/29 مرجع صادرکننده مرکز انتظام پلیس پیشــگیری 

ناجــا مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان 

تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- تهران ویال- 

کوچه شــهید علی اصغر عنبرافشــان- خیابان ستارخان- پالک 

383- مجتمع تجاری چشم انداز- طبقه پنجم- واحد 3 کدپستی 

1444743168 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000ریال 

می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم ناهید فخر به 

شماره ملی 0036840157 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

آقای علی اکبر آل یمین به شــماره ملــی 0451986059 دارنده 

400/000 ریال سهم الشــرکه آقای شــعبانعلی امیرحسینی به 

شماره ملی 0603071201 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

آقای حســن نیک صفت اباتری به شــماره ملی 2677732661 

دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی ارکانی یامچی به 

شماره ملی 3979219641 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

اولیــن مدیران: آقای علی اکبر آل یمین به ســمت رئیس هیئت 

مدیره، آقای مجتبی ارکانی یامچی به ســمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره، آقای شعبانعلی امیرحسینی به سمت عضو هیئت 

مدیره، آقای حسن نیک صفت اباتری به سمت عضو هیئت مدیره 

و خانم ناهید فخر به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور 

موسسه از قبیل چک، ســفته بروات، قراردادها، عقود اسالمی با 

امضاء آقای علی اکبر آل یمین همراه مهر موسسه معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

تاسیسموسسهغیرتجاریناجیگسترقائمدرتاریخ1397/4/12
بهشمارهثبت45033بهشناسهملی14007694568

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/26 و 

مجوز 84225 مــورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غالم جوان دلوئی )عضو اصلی( 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( آقای 

مجیــد نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس هیئت 

مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشــندل کاهو 

)عضــو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 

علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار )کد 

ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی )عضو اصلی( 

)کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی فتاحی )عضو اصلی( 

)کــد ملــی: 0532854020( - آقای مصطفی قاســمی )عضو 

اصلــی( )کد ملی: 0066003377( - آقــای وحید ابراهیم زاده 

اردستانی )عضو علی البدل( )کد ملی: 1189312492( - آقای 

محمدعلی ریاحی )عضو علی البدل( )کد ملی: 3256140424( 

- آقــای محمدرضا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 

1502707756( - آقای محمدرضا بختیاری لفمجانی )بازرس 

علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب شدند. کلیه اسناد 

تعهدآور با امضای آقــای دکتر غالم جوان دلوئی )رئیس هیئت 

مدیره( و آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( 

همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غالم جوان 

دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی 

)نائب رئیس( معتبر خواهد بود.

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتانجمنملیژئوفیزیکایرانبهشمارهثبت1767
وشناسهملی10100161448

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1396/5/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اعضای هیئت مدیره به شــرح ذیل به مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند: شــرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی 
10320760004 به نمایندگی آقای عباسعلی شریفی به 
شماره ملی 1263269095 به عنوان رئیس هیئت مدیره، 
شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی 10320762667 به 
نمایندگی آقای ابراهیم جانی به شماره ملی 0071872809 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت افق گنجینه 
ایرانیان به شناســه ملی 10320247637 به نمایندگی 
آقای منصور رضایی به شــماره ملی 0055533213 به 
عنوان عضو هیئت مدیره، شرکت تامین اندیش کاسپین 
به شناسه ملی 10320787812 به نمایندگی آقای ابراهیم 
قاسمی به شــماره ملی 0420967540 به عنوان عضو 
هیئت مدیره و شرکت بنیان ســرمایه تسنیم به شناسه 
ملی 10320848898 به نمایندگی خانم نفیسه دروکی به 
شماره ملی 0493404384 به عنوان عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل: 
چک، بــرات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یکی از 
اعضــاء به همراه مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با 
امضــای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شــرکت و 
سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهیتغییرات
شرکتسرمایهیمینشرکت

سهامیعامبهشمارهثبت239515
وشناسهملی10102803034

سازمانثبتاسنادومالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

مجله کیهان ورزشــی، امروز )شنبه 10 

آذر 1397( در سراســر کشــور منتشر 

شــد. هفته نامه کیهان ورزشــی حاوی 

آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان است 

و در مجله شماره 3214 کیهان ورزشی 

مطالب زیر را می خوانید:

- حرف همه اهالی فوتبال )چشم انداز(

- تا کی جفا در حق ورزش )تکاپو(

- تیم های بی طرفدار )زیر ذره بین(

- گفت وگو با امیرحسین اکبری ملی پوش 

فوتبال ساحلی )نگاه چند بعدی( 

اما  - پرسپولیس برای هوادار »عشق« است 

برای آویزان دو دکان نان و آبدار )گشت وگذار(

- ... و آخریــن اخبــار ورزش ایران و 

جهان و رشته هایی چون کشتی، والیبال، 

بسکتبال و...

مجلهکیهانورزشیامروزمنتشرشد

دفتر فروش امالک منطقه جنوب در نظر دارد تعدادی از امالک مسکونی، 
صنعتی و اراضی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد و 

اقساط و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.
لــذا متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کســب اطالعات 
بیشــتر از نحوه برگــزاری مزایده و اخذ برگ شــرایط شــرکت در مزایده به متن 
کامل آگهی مزایده مندرج در روزنامه های محلی عصر مردم روز شــنبه مورخ 
 97/9/10 و نیم نگاه روز شنبه مورخ 97/9/17 و همچنین آدرس اینترنتی:

 HTTP://WWW.EMDADIMAM.IR مراجعه فرمایند.
 ضمنــا جهت کســب اطالعات بیشــتر، متقاضیــان می توانند با شــماره تلفنهای

 32352357-071و 32308152-071 تماس حاصل نمایند.

فروش فوق العاده امالک و مستغالت
)مزایده شماره 37 امداد فارس(

مدیرامالکمنطقهجنوب-شیبانی

دانشــگاه محقق اردبیلی در نظــر دارد بیمه 
درمــان تکمیلی گروهی حدود 1900 نفر از کارکنان 

و بازنشســتگان و افراد تحت تکفل آنــان را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی به شــرکت بیمه ای واجد شــرایط واگذار نماید. عالقمندان به 
شــرکت در مناقصه می توانند برای کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
اســناد مناقصه و شرکت در مناقصه حداکثر تا هفت روز کاری از تاریخ 
انتشار آگهی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( مراجعه نمایند.
)الزم به ذکر است هزینه های آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.(

 WWW.uma.ac.ir اطالعات بیشتر در سایت دانشگاه به آدرس
قابل مالحظه می باشــد. شماره تلفن های تماس برای کسب اطالعات: 

04531505050-04531505008

آگهیمناقصهعمومی

دانشگاهمحققاردبیلی

دانشــگاه محقق اردبیلی درنظر دارد تعداد 4 دستگاه 
خودروی ســواری با مشخصات زیر را ازطریق برگزاری مزایده 

عمومی به فروش برســاند. عالقمندان به شــرکت در مزایده می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر به آدرس www.uma.ac.ir مراجعه و برای دریافت اسناد مزایده 
حداکثر تا هفت روز بعد از انتشار آگهی به اداره رفاه و پشتیبانی دانشگاه مراجعه نمایند.
شماره تماس برای کسب اطالعات بیشتر 04531505045 - 04531505008

همچنین شــرکت کنندگان برای پیشــنهاد قیمت به هر یــک از خودروها باید یک 
فقره چک تضمین شده بانکی جداگانه به مبلغ 15/000/000 ریال در وجه دانشگاه 

محقق اردبیلی ارائه دهند.
)هزینهآگهیبرعهدهبرندهمزایدهمیباشد.(

1- سمند 12 الف 143 مدل 1383          2- سمند 12 الف 167 مدل 1384
3- وانت نیسان 12 الف 951 مدل 1382        4- وانت پیکان 13 الف 447 مدل 1382

آگهیمزایدهعمومی

دانشگاهمحققاردبیلی
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جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح: 

3 ماهواره 
در ماه های آینده
به فضا پرتاب می شود

۱۱

صفحه2

يادداشت روز

گلکهنمیزنید
الاقلبهحریفپاسگلندهید

خبر ويژه

اشک تمساح برای مسکن مردم
پس از ستایش از وزیر لیبرال

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

کاله تازه اروپا برای ایران
کانال مالی منهای نفت!

* عضو انجمن واردکننــدگان تلفن همراه: قیمت 

گوشی موبایل 40 درصد حباب دارد.

* یارانه برق پرمصرف ها بیش از حقوق ماهانه یک 

کارگر است.

* عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس: دولت 

باید از سفره مردم کم درآمد حمایت کند.

پمپ بنزین هــا در  عرضه شــده  افزودنی هــای   * 

اثری ندارد.                                        صفحه۴

طبق آمار وزارت راه و شهرسازی

رکوردگرانیمسکن
دریکدههاخیرزدهشد

* م.ح، یکی از نفوذی های دستگیر شده، با بنیادهای متعدد برانداز از قبیل فورد و راکفلر، همچنین بنیاد 
بیل و ملیندا گیتس و برخی دیگر از این دست، در ارتباط بوده است و در همکاری مشترکش با صندوق 
ضدجمعیت ســازمان ملل و یک جمعیت شــناس دیگر، از هیچ گونه تالشــی برای انحراف سیاست های 

جمعیتی کشور و فریب افراد و نهادهای تصمیم ساز کشور دریغ نکرده است.
* م.ح، این فرد در مقاطع مختلف، اطالعات حساســی را در ارتباط با سالمت و جمعیت، از کشور خارج 

می کند و به بهانه کار علمی در اختیار دشمنان کشور قرار می دهد.
* پژمان فر: برخی از افراد نفوذی برای مسئوالن ما با یک مدل دیگری که در حقیقت دستکاری  کردن در 
مدل اصلی کنترل جمعیت بوده، آمارها را به صورتی نمایش دادند تا نرخ جایگزینی باالی 2 درصد نشان 
داده شود. این موضوع در واقع بی خیالی و بی تفاوتی را در بین مسئوالن ما تشدید کرد.          صفحه2

گزارش کیهان از جزئیات جدید دستگیری چند نفوذی

نفوذی ها با دستکاری آمار جمعیتی
سیاست های کشور را منحرف می کردند

آقای صالحی! کاهش حقوق شما
نتیجه بی تدبیری دولت است نه غوغای تحریم ها!

* وحشــت پروشنکو از تحرکات نظامی روسیه این 
بار برای تصرف تمام خاک اوکراین!

*  عملیات طالبان علیه نیروهای ویژه انگلیســی 2 
نظامی به هالکت رسیدند و 3 نظامی زخمی شدند.

* کاخ سفید:  قادر به تغییر نظام سوریه نیستیم.

* دادگاه فرانسه حزب اهلل لبنان را از اتهام پولشویی 
و قاچاق تبرئه کرد.

* خبرنگار سی ان ان از اســرائیل انتقاد کرد اخراج 
شد.

صفحه آخر

در میان اعتراض های جهانی

بنسلمانباخودروهایزرهی
و400محافظواردآرژانتینشد

* علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه با یورونیوز:»فشارهای اقتصادی غوغا می کند. 
مثال حقوق من تا یکسال پیش به عنوان یک استاد دانشگاه، حدود 3000 دالر در ماه بود، االن به 700 
دالر رســیده است. این واقعا فشــار اقتصادی است. ببینید اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند. ما تمام 

این ها را قبول داریم«!
* اظهارنظر نســنجیده آقای صالحی در جایگاه یک مقام ارشد دولتی در مصاحبه با یک رسانه خارجی، 
ارسال پالس ضعف به طرف مقابل و تهییج دشمن به فشار اقتصادی است.                         صفحه۱۱

رئیس  کمیسیون اقتصادی 
مجلس به کیهان خبر داد

توافق 
نظام بانکی و مجلس

 برای بخشش 
جریمه بدهی معوق 
تولیدکنندگان

۴

* پس از گذشت 7 ماه اتالف  وقت و پشت هم اندازی 
اروپا، خبر رسیده که ســازو کار مالی ادعایی که 
حتی زمان آغاز به کار آن نیز مشخص نشده است ، 

قرار نیست فروش نفت ایران را پوشش دهد! 
* رویترز گزارش داد آلمان و فرانسه در حالی در 
تا کانال مالی تهران-بروکسل را میزبانی  تالشند 
کنند که آینده فروش نفت ایران در هاله ای از ابهام 
قرار دارد و تعداد معدودی معتقدند این سازوکار 

صادرات نفت ایران را نیز پوشش خواهد داد.
* مشخص نیست کانال  مالی اروپا اگر قرار نیست 
فروش نفت ایران را پوشش دهد، قرار است دقیقًا 
چه کاری کند! کانال مالی بدون پوشش نفت چیزی 

جز کاله جدید اروپا برای ایران نیست.
* اروپایی هــا از زمان خروج آمریــکا از برجام، 
7 ماه فرصت داشــتند مکانیســم ادعایی خود 
بــرای دور زدن تحریم ها را راه انــدازی کنند اما 
و  وزارت خارجه  مســئوالن  وقت کشــی کردند. 
بانک مرکزی اما بــا ذوق زدگی خاصی خبر از ارائه 
شدن مکانیسم مالی اروپا طی چند هفته و مدت 

زمانی محدود می دادند .
*دولتی ها در اظهارنظراتی جداگانه هر یک با طرح 
زمان هایی از جمله یک هفته، شش ماه، ۱۰ آبان و 
بازه های زمانی از این دست، به ایجاد فضایی آکنده 
از امیدواری نسبت به تعهدات اروپا می پرداختند 
اما وعده ۱3 آبان آنها عملی نشــد. حتی به قول 
خودشان، راه اندازی »نمادین«! اس پی وی نیز در 

این روز تحقق نیافت.
*کشورهای اروپایی مانند بلژیک ، لوکزامبورگ و 
اتریش قرار بود میزبانی این کانال مالی را به عهده 
بگیرند طی این مدت ، هر کدام به گونه ای از زیربار 
ایجاد این کانال مالی شانه خالی کردند و اجرای آن 
را پس زدند.                                               صفحه۱۱

2 فروند زیردریایی فوق پیشرفته
 به نیروی دریایی ملحق شد

صفحه۱۱

3 به مناسبت دهم آذر
 سالروز شهادت آیت اهلل مدرس 
و روز مجلس شورای اسالمی

اسطوره قرن ها 
الگوی نسل ها

نکته

آقای صالحی! 
دور از انصاف بود

۲


