
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد اجرای پروژه تامین روشنایی معابر و برق رسانی به مجتمع های مسکن مهر تعدادی از شهرستان های 
اســتان را از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های ســرمایه ای منابع )ملی-  استانی( را به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه 5 نیرو و گواهی تائید صالحیت 
ایمنی از اداره کار واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط براساس اسناد و شرایط مناقصه دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز با 
ارائه فیش واریزی به مبلغ 400/000 ریال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات مهدیه بنام شرکت توزیع برق استان همدان واریز و با مراجعه 

به سایت ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمائید.

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی
نوبت دوم دو مرحله ای 97/24 به شماره 98/03

شرکت توزیع نیروی برق
 استان همدان

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان همدان

آخرین مهلت تحویل شماره مناقصهشرح مناقصهردیف
پاکات

مبلغ ضمانت نامه  تاریخ جلسه بازگشایی پاکات
)ریال(

توضیحات
جالف و ب

1
تامین برق روشنایی معابر و برق رسانی 
به مجتمع های مسکن مهر )همدان2- 

مالیر- نهاوند و اسدآباد(
98/2/25440/159/000 ساعت 98/2/2310 ساعت 98/2/2210 تا ساعت 98/0312

سایر اطالعات و 
جزئیات در اسناد 

مناقصات مندرج است

به پیشــنهادات فاقد امضاء مشــروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات فاقد 
ضمانت نامه بانکی معتبر ضمانت نامه مخدوش، کمتر از مبلغ مقرر،  چک شــخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. اسناد مناقصه در سایت ذیل 

قابل دسترس می باشد جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 38274632-081 تماس حاصل فرمایید.
  www.setadiran.ir سایت سامانه تدارکات و الکترونیک

توضیحات: مناقصه گرها الزم اســت در صورت عدم عضویت فعلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی  را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/12/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرسی امین محاسب روش حسابداران رسمی به شناسه ملی 
10100538203 به عنوان بازرس اصلی و عباس ســریری به 
شــماره ملی 0621206776 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)440419(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خوزستان و فارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 48767 

و شناسه ملی 10100939520

تازه  های کتاب
ویژه سی و دومین 

نمایشگاه بین المللی کتاب
صفحه 5

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - آقای مصطفی کالنتری )1570373647( به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل- آقای محمدرضا موید )1262257621( به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره- خانم کبری اســفندی )1581975112( به سمت عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند. - حق امضاء  کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء 
آقای مصطفی کالنتری به شــماره کد ملی 1570373647 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق 

عادی و اداری با امضای نامبرده و مهر شرکت معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )440423(

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت 172714 

و شناسه ملی 10102151410 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/4/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران - محله مبارک آباد - کوچه گلزار ســوم شرقی - خیابان 
شقایق - پالک 11 - مجتمع شقایق - طبقه سوم - واحد 8 - 
کدپستی 1669848719 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )440416( 

آگهی تغییرات شرکت نیرو گستران تیراژه
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 462136 

و شناسه ملی 14004479015

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مورخ 1395/2/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

مسعود رضا رئیس دانا به شــماره ملی 0045139131 

به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مژگان دانشفر 

به شــماره ملی 0063435608 به ســمت رئیس هیئت 

مدیره حسن ســالمت به شــماره ملی 0603052096 

به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( به عنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شــدند. 

همچنین کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت 

از قبیل چک، ســفته، برات، قراردادها و عقود اســالمی 

و اوراق اداری و عــادی با امضــای رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامــل متفقا یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )440424(

آگهی تغییرات شرکت بارمان طراحان تات
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 398429

 و شناسه ملی 10320499220 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ 
1397/12/8 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ســعید نواب 
بــه کد ملــی 0035343362 و اکبر نــواب به کد ملی 
0043701604 و محمدامیــن نــواب بــه کــد ملــی 
0453698921 و ســپیده کرباســیان بــه کــد ملــی 
0054776562 و زهرا نواب به کد ملی 0440813468 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - فاطمه شــمائی 
اصفهانی به کد ملی 0071919503 بعنوان بازرس اصلی 
و محبوبه طرخورانی به کد ملی 0065422414 بعنوان 
بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب گردید. - ترازنامه و حســاب ســود و زیان مالی 

منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
 و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم)440421(

آگهی تغییرات شرکت نوا خودرو پرند 
سهامی خاص به شماره ثبت 1243 

و شناسه ملی 10103620996
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/12/8 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اکبــر نواب بــه کد ملی 
0043701604 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیره و 
محمدامین نواب به کد ملی 0453698921 به ســمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره و ســعید نواب بــه کد ملی 
0035343362 به سمت مدیرعامل و سپیده کرباسیان 
به کد ملی 0054776562 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و زهرا نواب به کد ملی 0440813468 به ســمت عضو 
هیئت مدیره تعیین گردیدند. - امضاء اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی، سایر اوراق تجارتی و سایر نامه های اداری 
با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر است.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم )440420(

آگهی تغییرات شرکت نوا خودرو پرند 
سهامی خاص به شماره ثبت 1243 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/21 و شناسه ملی 10103620996
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحــد ثبتی تهران به 
نشانی: اســتان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
قائم مقام- ســنایی، کوچه کیانی، کوچه دی، پالک 5، طبقه همکف، 
واحد شرقی کد پســتی 1585944911 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )440422(

آگهی تغییرات شرکت مهوین کیان پارسی
 با مسئولیت  محدود به شماره ثبت 495646 

و شناسه ملی 14006024163 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/1/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســلمان قدردان به شماره 
0063121042 به ســمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و سیده ســمیه حسینی به شماره ملی 0079469604 
به ســمت عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا 
رضااله به شــماره 1861182414 خارج از شــرکاء، به سمت عضو 
هیئت مدیره و محســن بیک محمدی به شماره ملی 0065130693 
خارج از شرکاء، به سمت عضو هیئت مدیره و امان کسمائی به شماره 
0944868150 خارج از شرکاء، به سمت عضو هیئت مدیره به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، بروات و قراردادها و 
عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری بــا امضای رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و تمامی مدارک و اســناد فنی و مهندســی با 

امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )440415(

آگهی تغییرات شرکت مبین ناظر ایرانیان
 با مسئولیت محدودبه شماره ثبت 480446 

و شناسه ملی 14005284650 

به نام خداوند جان و جهان آفرین
فاضل و عارف فرهیخته و ارجمند

 و دانشمند فداکار و جان برکف دوران انقالب
 سردار سرلشگر حسین سالمی دام عزه العالی 

اعطای نشان و درجه لیاقت و شجاعت و شهامت
 در ایام مقدس و منور اعیاد شعبانیه

از ســوی مقام معظم رهبری مد ظله العالــی فرمانده کل قوا 
 بــر شــما و همه نیروهای مســلح و پاســداران ســرفراز ایران

 به ویژه جوانان مدال آور و نخبه و مخترع کشــور و خانواده های 
محترم و معزز شهدا و جانبازان مبارک باد.
حسین مهدیان

موسس دفتر نشر فرهنگ اسالمی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضای هیئت مدیره از 5 نفر 
به 7 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح گردید. 
حجت اله قلی تبار - سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم )440417(

آگهی تغییرات شرکت نوا پالست پرند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1464 

و شناسه ملی 10101975588 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/12/21 و مجــوز شــماره 97/442768 مورخــه 
97/12/21 وزارت فرهنگ و ارشاد معاونت امور مطبوعاتی 
و اطالع رســانی تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: مواردی به 
موضوع موسسه الحاق و ماده مربوطه اصالح گردید: انجام 
هرگونه فعالیت در حوزه رســانه ای کشور اعم از راه اندازی 
خبرگــزاری، پایگاه خبــری، نشــریات ادواری، ماهنامه، 
فصلنامــه، گاهنامه پس از اخذ مجــوز مربوطه از مراجع 
ذیصــالح، تولید محتوا و خبر در حوزه های کســب و کار، 
 اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی و تکنولوژی و همچنین 
انتشار آن به وســیله ابزارهای رسانه ای پس از اخذ مجوز 
مربوطه از مراجع ذیصالح همچنین متن کامل اساســنامه 
به شرح ذیل تقدیم می گردد: ارائه خدمات مشاوره در کلیه 
فعالیت های مربوط به کســب و کار، بهبود سیســتم های 
کیفی، طراحی و اســتقرار سیســتم های مدیریتی،  بهبود 

ســاختارهای ســازمانی،  برپایی و برگزاری ســمینارها،  
همایش ها،  کنفرانس ها و غرفه هــای داخلی و بین المللی، 
اســتفاده از دنیای مجازی در راســتای اهداف و وظایف 
ســازمان،  برقراری ارتباط ســازنده با مراکــز در داخل و 
خارج ازکشــور، انعقاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقی و 
حقوقی در داخل و خارج از کشــور، انجام طرح های کیفی 
و کمی، امکان سنجی طرح های کسب و کار، تهیه و تدوین 
طرح های توجیهی،  توانمندســازی و ارائه خدمات ارزیابی 
و نظارت بر طرح ها و شرکت ها، اخذ وام و تسهیالت مالی 
و اعتبــاری از کلیــه بانک های داخلــی و خارجی، تحریر 
مقاله های مربوطه،  انجام کلیــه فعالیت هایی که به نوعی 
برای  موسســه الزم و ضــروری بوده و بــر طبق قوانین 

جمهوری اسالمی ایران باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )440418(

آگهی تغییرات موسسه کسب و کار اقیانوس آبی به شماره ثبت 34647 
و شناسه ملی 14004410121 
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۲۵۱ نماینده مجلس: 

 انتصاب سردار سالمی 
پیامی روشن 
برای آمریکا 
و استکبار جهانی دارد

2

يادداشت روز

، برجام  ما
و دیگر هیچ!

خبر ویژه

شما همانی نبودید که گفتید
از برجام سر درنیاوردم؟!

صفحه2 صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دنیا با توطئه آمریکا همراهی نکرد
مخالفت شرکای ایران با تحریم نفتی

سخنگوی جدید قوه  قضائیه در اولین نشست خبری تاکید کرد

توجه به افزایش اعتماد عمومی و کاهش پرونده ها 
در سند تحول قضایی

»متأسفیم«!واکنشاروپابهاقدامخصمانهآمریکا
غربی ها برای توقف پیشرفت علمی کشورهای اسالمی چه راهبردی دارند؟

از پروژه داموکلس تا ترور دانشمندان ایرانی
صفحه۸

دبیرکل حزب اهلل:  

تصمیم ترامپ نشان داد 
در سایه دولت آمریکا 
قانون جنگل حاکم است

۱۱

 * غالمحســین اســماعیلی: 100هزار نفر از زندانیان مشــمول عفو رهبری قرار گرفتند که حدود
60 هزار نفر آنها از زندان آزاد و 40 هزار نفر دیگر مشمول تخفیف حبس شدند.

* تعداد دیگری از اخاللگران اقتصادی و ارزی به حبس های بلندمدت محکوم شدند.
* بر اساس رأی دادگاه پرونده دکل نفتی، برخی متهمان به یک  ونیم تا سه سال حبس محکوم شدند.
* پرونده سیف و احمد عراقچی در حال تکمیل تحقیقات در دادسرا است.                        صفحه۳

* رهبر انصاراهلل یمن: با وجود همه مشــکالت 
موشک هایمان به ریاض و ابوظبی می رسد.

 * چیــن اولیــن نــاو هواپیمابــر خــود را 
به آب انداخت.

* وزیر دفاع سریالنکا: بمب گذاری های سریالنکا به 
تالفی حمالت تروریستی نیوزیلند انجام شده است.
 * دســتگیری 1000 فعــال محیط زیســت
در انگلیس.                                   صفحه آخر

صداقت آمریکایی!

پمپئو:دزدی،دروغگوییوتقلب
ازافتخاراتماست

* بلوف اخیر آمریکایی ها مبنی بر به صفر رســاندن 
صادرات نفت ایران  درحالی مطرح شده است که عدم 
پمپاژ نفت از سوی ایران به بازار، کشور های وارد کننده 

نفت را با مشکالت متعددی روبه رو خواهد کرد.
* شــرکای مهم تجاری ایران از جمله چین و  ترکیه با 
این خباثت آمریــکا مخالفت کرده و با تاکید بر اینکه 
ایجاد تنوع در تامین کنندگان نفت به آســانی ممکن 
نیست تصریح کردند این اقدام در بازار جهانی انرژی و 

در خاورمیانه آشوب و بحران ایجاد خواهد کرد .
* واکنش اروپا به عنوان یکی از طرف های اصلی برجام 
به اقدام ضدایرانی آمریکا قابل تامل بود، ســخنگوی 
اتحادیه  اروپا در واکنش به عدم تمدید معافیت تحریمی 

آمریکا علیه ایران تنها به ابراز تأسف بسنده کرد.
* خبرگزاری بلومبرگ تابستان سال گذشته پس از باال رفتن 
قیمت نفت در گزارشی نوشته بود اگر ترامپ واقعا می خواهد 
قیمت بنزیــن را در آمریکا پایین نگهدارد، تنها راهش این 

است که سیاست خود را در قبال ایران تغییر دهد.
* رویترز: آمریکا ساالنه ۵ میلیارد بشکه سوخت در داخل 
مصرف می کند. بنابراین، اگــر تحریم ایران بهای نفت را 
حتی به میزان یک دالر در هر بشــکه افزایش دهد، این 
مســئله )تحریم نفتی ایران( ساالنه ۵ میلیارد دالر برای 

مصرف کنندگان آمریکایی هزینه در بر خواهد داشت.
*  نشریه »فارن پالیسی« با تصریح این نکته که گزینه های 
فراوان پیش روی ایران برای تالفی تصمیم آمریکا وجود 
دارد، نوشــت: ایران به عنوان مثال می تواند با بســتن 
تنگه هرمز که ۳0 درصد صادرات روزانه نفت منطقه از آن 

عبور می کند، پاسخ تندی به واشنگتن بدهد. 
 صفحه۲

نقد حقوقی کیهان بر مصوبه دیروز مجلس

انتخابات استانی
مغایر با قانون اساسی و غیر قابل اجراست

عکس : محمد علی شیخ زاده

* افزایش حقوق مستمری بگیران تامین  اجتماعی از 
همین ماه اعمال می شود.

* پتروشیمی ایران تحریم پذیر نیست.
* فعاالن تولیدی و صنعتی: عرضه کاالهای خارجی 

در بازار مانع رونق تولید داخلی است.

* سکوت دولت درباره مســکن امید متقاضیان را 
ناامید کرد.

 * ایســنا: نرخ تورم بر اســاس جیب مردم بیش از
50 درصد است.

صفحه۴

دیوان محاسبات:

دودستگاهدولتیمنابعصندوقتوسعهملیرا
صرفامورجاریکردند

* دیروز در جلسه علنی مجلس شیوه »تناسبی-
اســتانی« به عنــوان مدل انتخابــات مجلس به 
تصویب نمایندگان رســید و جزییات طرح اقدام 
متقابل در برابــر آمریکا هم با رای اکثریت موافق 

به قانون تبدیل شد.
* مصوبــه  مجلس در مــورد انتخابات مجلس در 
موارد متعددی با قانون اساسی و سیاست های کلی 
انتخابات مغایر است و عدم کار کارشناسی دقیق 
بر این طرح موجب شــده که الگوی طراحی شده 

اساساً قابلیت اجرا نداشته باشد.

* طبــق ســازوکار طراحی شــده، در حوزه های 
انتخابیه تک نماینده، ایــن امکان وجود دارد که 
نامزدی حائز بیشترین آراء شود، اما نامزد دیگری 
با رأی کمتر به  عنوان نماینده آن حوزه انتخابیه به 

مجلس شورای اسالمی راه یابد.
* در ایــن طــرح، هــر نامــزدی می توانــد در 
فهرست های متعدد انتخاباتی حضور داشته باشد 
که چنین امری خالف الفبای نظام تناسبی است و 
اساساً توزیع کرسی میان فهرست های انتخاباتی را 
غیرممکن می سازد.                          صفحه۱۱

از سوی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره(  

2 هزار واحد مسکونی 
ارزان قیمت در مشهد 
افتتاح شد
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آیت اهلل نوری همدانی:  

سپاه 
پناهگاه همیشگی مردم 
در عرصه های
 مختلف است

3

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای  

دولت ناکارآمد است
اما ربطی به ما 
اصالح طلبان ندارد!

۱۱


