
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
0532350634 بــا دریافت مبلــغ 4400000 ریال معادل کل 
سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شــرکت خارج گردید. 
سرمایه شرکت از مبلغ 44400000 ریال به 40000000 ریال 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. 
لیست شرکاء شرکت بعد از کاهش سرمایه: خانم ژاله جعفری به 
شماره ملی 0532087291 دارای 9200000 ریال سهم الشرکه 
خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شــماره 
ملی 0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم 
عامله حفیظ کاشــانی به شــماره ملی 0041495535 دارای 
1000000 ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 
0532035925 دارای 5000000 ریال سهم الشرکه خانم سارا 

هادیان به شــماره ملی 0534723179 دارای 3900000 ریال 
سهم الشــرکه خانم سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 
دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا دره باغی به 
شماره ملی 0050138022 دارای 4000000 ریال سهم الشرکه 
خانم مینــا دره باغی به شــماره ملــی 0036172294 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا یساولی شراهی به 
شماره ملی 0534527957 دارای 3600000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد رضا صفری به شــماره ملی 0530697831 دارای 
2400000 ریال سهم الشرکه آقای مجید صفری به شماره ملی 
0533237904 دارای 2000000 ریال ســهم الشــرکه آقای 
بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 دارای 20000000 

ریال سهم الشرکه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید و ارائه رایانه، تولید 
و ارائه دســتگاه های جانبی، تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای سفارش 
مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید 
داخل، خدمات شــبکه های اطالع رســانی طراحی و توسعه بازی های 
رایانه ای و ســرگرمی اداره ســالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و 
جشــن ها و یا کنفرانس ها فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشــبکه ای 
داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- محله ســازمان برنامه شمالی- بزرگراه عالمه جعفری- خیابان 
یکم غربی- پالک 26- ســاختمان کوه نــور- طبقه چهارم- واحد 25 
کد پســتی 1483894551 سرمایه شخصیت حقوقی: 10،000،000 
ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای 

ســیدعلیرضا سادات شریف به شماره ملی 0018157386 و به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه ســیاحی به 
شــماره ملی 0078403898 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای مهدی بزئی به شــماره ملی 0810091038 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مــدت نامحدود آقای حجت اله برامکی یزدی به 
شــماره ملی 0944623859 و به ســمت مدیرعامل و به سمت عضو 
هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی 
و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شــرکت و اســناد 
بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، ســفته، بــروات، قراردادها و 
عقود اســالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
موسســه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس موسسه غیرتجاری روشنای هنر فاطر در تاریخ 1397/12/8 
به شماره ثبت 46659 به  شناسه ملی 14008184738 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/1/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل قانونی شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به اســتان تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- شهرک اســتقالل- خیابان شهید عباس شفیعی هنجنی- 
خیابان جهاد جنوبی- پالک 0- ســاختمان آمادگاه مرکز شاطری- 
طبقه همکف- کد پستی 1389817356 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی ایثار 
سهامی خاص به شماره ثبت 129634 

و شناسه ملی 10101729683 

شــرکت آب و فاضالب استان قزوین درنظر دارد مناقصات عمومی به شــرح ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
 برگزاری مناقصات از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1398/02/26 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1398/02/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1398/03/11

قزوین،تلفن: 33379051-4  استان  فاضالب  و  آب  شرکت   ،4 پالک  پنجم،  گلستان  کوچه  خامنه ای،  آیت ا...  بلوار  ولیعصر»عج«،  چهارراه  قزوین،   آدرس: 
نمابر: 33378167

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- هزینه اجرای کارهای موضوع مناقصه جدول فوق از محل اعتبارات عمرانی- نقدی شرکت آب و فاضالب استان قزوین تأمین می گردد.

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول 98/3

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

شرکت آب و فاضالب
استان قزوین )سهامی خاص(

شماره و تاریخ شرح مناقصهردیف
اسناد مناقصه

مبلغ برآورد
)به ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)به ریال(

گواهینامه احراز 
صالحیت

زمان بازگشایی 
پاکت ها

1
مناقصه عمومی یک  مرحله ای اجرای 
عملیات اصالح شبکه و انشعابات بافت 

فرسوده شهر تاکستان )بازآفرینی(

 98/13/2587
حداقل رتبه 5 1398/2/232/629/121/518132/000/000

رشته آب

 ساعت 9 
روز یکشنبه 
1398/03/12

2
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 
عملیات اصالح شبکه و انشعابات بافت 

فرسوده شهر آبیک )بازآفرینی(

 98/13/2593
حداقل رتبه 5 1398/2/232/987/143/901149/360/000

رشته آب

ساعت 9:30 
روز یکشنبه 
1398/03/12

مناقصه عمومی دومرحله ای اصالح و 3
بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین

 98/13/2573
حداقل رتبه 5 1398/2/2319/704/744/623986/238/000

رشته آب

ساعت 10 
روز یکشنبه 
1398/03/12

شرکت مخابرات ایران - منطقه فارس در نظر دارد، نسبت به 
فروش اجناس مستعمل و ضایعاتی خود از طریق مزایده عمومی 

بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت 

در مزایده، دعوت بعمل می  آید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به پرتال این منطقه به 

آدرس fars.tci.ir مراجعه نمایند.

آگهی مزایده
شرکت مخابرات ایران شماره 98/1

)سهامی عام(
منطقه فارس

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

مناقصه گزار: واحد اجرایی مؤسســه عمران ساحل )کارگاه بندر 
خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح سنگی )قلوه سنگ(
مهلت مناقصه: از تاریخ 1398/02/26 لغایت 1398/03/03 )نه روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1398/03/04 و تاریخ بازگشایی پاکت 1398/03/06
مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 2/200/000/000 ریال )دو میلیارد و 
دویست میلیون ریال(

بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط مؤسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد( و یا واریز وجه نقد
- این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
مؤسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور قراردادها- 

آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 5 - 07731378702 - 09171041836 - 09387646547

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع(- معاونت فنی مؤسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

اداره کل  می رســاند  اطــالع  بــه  بدینوســیله  احترامــا 
راه و شهرسازی اســتان قزوین در نظــر دارد نسبت به 
اجرای مفاد الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک 
برای اجــرای برنامه های عمومی، عمرانــی و نظامی دولت 
مصوب 58/11/17 شــورای انقالب اسالمی جهت احداث 
پل زیرگذر شهر ضیاآباد - تاکستان در محل تقاطع 
آزاد راه قزوین-زنجان اقدام نماید. لذا مقتضی است کلیه 
مالــکان و ذوالحقوق و... که اراضی و امالک آنها در مســیر 
اجرای طرح مذکور واقع گردیده است ظرف مهلت یک ماه 
از تاریخ 98/2/26 ضمن ارائه اســناد و مدارک مربوطه 
جهت اقدام قانونی بــه اداره کل راه و شهرسازی استان 
قزوین واقع در قزوین، انتهای بلوار حکیم )ساختمان 
شماره2( اداره حقوقی مراجعه نمایند. در غیر این صورت 

این اداره کل برابر ضوابط و مقررات اقدام می نماید.

اطالعیه

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

در اجــرای مــاده 2 تصویــب نامه شــماره 1166989/ت45059 هـــ هیئت وزیران و دســتورالعمل اجــرای آن، اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی اســتان کرمانشــاه در نظر دارد به نیابت از کارگروه ســوخت اســتان کرمانشــاه با جزئیات مندرج در اســناد مزایــده با بهره گیری 
از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )setadiran.ir( بــا شــماره مزایــده 1098003221000002 از طریق مزایده عمومی نســبت 
 به تعیین برنده برای فروش ســهمیه ســوخت ساکنین روســتاهای واقع در شعاع بیســت کیلومتری مرزهای استان کرمانشاه

و واریز وجوه حاصل از سود به مرزنشینان ذینفع اقدام نماید.
مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/2/29 تا ساعت 14 زمان انتشار در سایت: 98/2/26 از ساعت 8 صبح 

زمان بازگشایی: 98/3/9 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: 98/3/8 تا ساعت 13 
همچنین متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد مزایده عمومی واطالع از شــرایط آن در ساعات اداری از تاریخ 98/2/26 لغایت 98/2/29 به 
حراست این اداره کل واقع در کرمانشاه خیابان شهید اشرفی، باالتر از میدان آیت ا... کاشانی مراجعه و اسناد دریافتی را پس از تکمیل در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده از طریق ســامانه تدارکات دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل دریافت اسناد مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، 
بازگشــایی پاکات، اعالم به برنده، و... در بســتر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. )ارسال کلیه مدارک ثبت شده در سامانه به این اداره کل 

پس از ثبت در سامانه الزامی است(
2- عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شــماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 

021-41934

»آگهی مزایده عمومی تعیین برنده برای فروش سهمیه سوخت
 ساکنین روستاهای واقع در شعاع بیست کیلومتری

 مرزهای استان کرمانشاه« )شماره مزایده مرجع:980225(

سال هفتادو هفتم   شماره 22187   تکشماره 20000 ریال12صفحهپنج شنبه 26 اردیبهشت 1398   10 رمضان 1440    16 مه 2019

گزارش خبری تحلیلی کیهان

برجک سعودی پرید
انصاراهلل: مراکز حساس امارات هم در تیررس است

آنچه درباره »هیچ چیز ندان ها« نمی دانید

سلبریتی ها
مغزهای کوچک، جیب های بزرگ

* چرا باید یک هنرپیشــه که در اینســتاگرام بیش از چند میلیون فالوور دارد به تبلیغ دارو بپردازد؟ یا 
در صفحات شــبکه های اجتماعی در مورد کودکان کار، طالق و سایر آسیب های اجتماعی پُست بگذارد 

و توئیت کند؟ چرا باید شاعر و خواننده به اعدام تروریست ها واکنش نشان بدهند و ابراز ناراحتی کنند؟
* آیا سلبریتی ها پشیزی برای طرفدارانشان اهمیت قائل هستند؟ وقتی سلبریتی ها در مورد طرفدارانشان 
صحبت می کنند در واقع طرفدار خود را به عنوان یک فرد نگاه نمی کنند. آنها طرفداران خود را به عنوان 
یک دسته »عدد« می بینند.                                                                                   صفحه7

* کارشناس اقتصادی: مشکالت اقتصادی را می توان 
با مدیریت جهادی و اصالح برخی ســاختارها حل 

کرد.
 * نماینــده مجلس: ســتاد تنظیم بــازار تنظیم

 نیست!

 * بــا مصوبه شــورای پــول و اعتبار تســهیالت 
مسکن روستایی 40 میلیون تومان شد.

* رئیس کل بانک مرکزی: وضعیت ذخایر ارزی کشور 
بهتر شده است.

صفحه4

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد:

توجه به همسایگان و کشورهای شرقی 
تحریم فوالد را بی اثر می کند

دویچه وله: اروپا 12 ماه نتوانست
چگونه در دو ماه می تواند؟!

صفحه2

خبر ویژه

چرا 
می ترسانند؟

یادداشت روز

صفحه2

پراید افسار پاره کرد
آیا مدیران دولتی با دالالن رابطه دارند؟!

* اعتصــاب و راهپیمایی بزرگ فلســطینی ها در 
هفتادویکمین سال »یوم النکبه«.

* زیــان 31 میلیــارد دالری عربســتان به دنبال 
حمالت پهپادی انصاراهلل.

* چین با تحریم آمریکا به جنگ تجاری ترامپ پاسخ داد.

* افزایش شدید حمالت گروه های تندرو به جان و 
مال مسلمانان سریالنکا.

* آماده باش بی ســابقه در کویــت پس از حمله به 
تاسیسات امارات و عربستان.

صفحه آخر

در میان فریادهای دلخراش من باردارم

پلیس آمریکا زن سیاه پوست باردار را
 به ضرب 5گلوله کشت

رحلت بانوی بزرگ اسالم حرضت خدیجه کربی)س( را تسلیت می گوییم

بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی 

توقف 
برخی تعهدات
 برجامی ایران
 از سوی سازمان
 انرژی اتمی
 آغاز شد

2

گزارش کیهان 
از پیروزی های 
بزرگ مقاومت

و سردرگمی 
آمریکا

۱2

۱2 سفیر ونزوئال در تهران: 

دولت آمریکا به 
قوانین پایبند نیست
و ترامپ توانایی 
مذاکره را ندارد

* عملیات پهپادی موفق انصاراهلل یمن باعث وحشــت در بین 
متجاوزان سعودی و متحدانش شده است. 

* ســخنگوی انصاراهلل پس از این عملیات: هدف قرار گرفتن 
تاسیسات حساس امارات بعید نیست.

* ما وارد مرحله ای راهبردی می شــویم و مرحله جدیدی از 
تشدید حمالت علیه دشمن سعودی را آغاز می کنیم.

* ســخنگوی ارتش یمن: ما قادریم عملیات گســترده تر و 
بزرگ تری در عمق کشورهای متجاوز انجام دهیم. 

* »محمد البخیتی«، عضو دفتر سیاســی جنبش انصاراهلل: این 
حمله بسیار سنگین بود و هضم آن برای سعودی ها دشوار است. 
* عبدالباری عطوان: انصاراهلل یمن با دســتان خالی توانایی 
خود را چنین دقیق به نمایش گذاشــت، حمله اخیر تنها یک 

دست گرمی بود.
* کانال سعودیلیکس: به دنبال حمله انصاراهلل تمام مرخصی های 
فرماندهان و سربازان سعودی لغو شده و نظامیان این کشور در 

وحشت به سر می برند.

* پدافنــد هوایی ارتش یمن یک فرونــد هواپیمای ام کیو1 
آمریکایی و متعلق به ائتالف سعودی را ساقط کرد. 

* شــبکه المیادین: اطالعات ویژه ای که به دست ما رسیده، 
نشان می دهد، نیروهای صنعا بیش از 10 عملیات نظامی اعالم 

نشده علیه اهدافی مهم در عمق عربستان انجام داده اند. 
* به دنبال حمله به نفتکش ها در بندر الفجیره و حمله پهپادی 
یمن، ناو اسپانیایی از گروه کشتی های جنگی عازم خلیج فارس 
که آمریکا هدایت آن را بر عهده  دارد، خارج شد.     صفحه آخر

* در شــرایطی کــه قیمت پرایــد به مدد 
سوءمدیریت و دالل بازی عده ای سودجو، روی 
کاغذ به 60 میلیون تومان رسیده، این شائبه 
بــه وجود آمده که آیا مدیــران دولتی با این 
دالالن رابطه دارند که برای این آشــفته بازار 

کاری نمی کنند؟ 
* در شرایط کنونی که بازار خودرو دستخوش 
نوسان قیمتی شده است، این سؤال مهم وجود 
دارد که آیا چند دالل به تنهایی می توانند این 

تغییر را در بازار ایجاد کنند؟ 
* خوب اســت دستگاه های امنیتی و قضایی 
یــک بار به طور قاطع بررســی کنند آیا بین 
دالالن و مدیران دولتی ارتباطی وجود دارد یا 
نــه؟ و اگر این ارتباط وجود دارد برخوردهای 

الزم را انجام دهند.

* ســیدجواد حســینی کیا، نماینده مجلس: مقامات قضایی و امنیتی کجا هســتند و چرا به رسالت خود عمل 
نمی کنند؟ چرا اخاللگران بازار خودرو شناسایی، دستگیر و به مردم معرفی نمی شوند؟

* برخورد قاطع در ســطح اعدام چهار نفر دانه درشــت مافیای صنعت باعث می شود پراید به قیمت 20 میلیون 
تومان برگردد. مافیای داللی خودرو باید متوجه شود که نظام با آنان شوخی ندارد. 

* در حــال حاضــر با توجه به آشــفتگی بازار خودرو، قیمت ها بــه صورت لحظه ای تغییــر می کند و برخی از 
نمایندگی های شرکت های خودروساز به محلی برای داللی خودروهای صفر تبدیل شده اند.

* چند نمایندگی ایران خودرو، در پاسخ به درخواست خرید خودرو تحویل روز، اعالم کردند که ساعت 11 با آنها 
تماس گرفته شود تا قیمت روز خودروها مشخص شده باشد.                                                          صفحه4


