
آگهیمناقصهعمومی)نوبتدوم(
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در  نظر دارد پروژه های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به 

شرح مشخصات، اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

مبلغ برآورد موضوع مناقصهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
نوع مناقصهشماره مناقصهصالحیت مورد نیاز)ریال(

1

پروژه تعمیرات، نگهداری، شستشو و 
حفاظت فیزیکی سامانه های روشنایی و 

چراغ های چشمک زن در طول راه های حوزه 
استحفاظی و سامانه های ایمنی، تهویه و 

روشنایی تونل های حوزه استحفاظی

36/476/309/2501/850/000/000

رتبه 5 نیرو/ تائیدیه معتبر از اداره 
کل توسعه ایمنی راه و حریم 

سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور

عمومی 2098001316000003
یک مرحله ای

خرید خط کشی سرد )فام سفید و زرد( 2
49/726/878/4352/500/000/000حوزه استحفاظی استان قزوین

رتبه 5 راه و ترابری/تائیدیه معتبر 
از اداره کل توسعه ایمنی راه و 

حریم سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای کشور 

عمومی 2098001316000004
یک مرحله ای

1- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 1398/2/30 لغایت 1398/3/4
پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  اعم  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه   -2
 www.setadiran.ir سایت  درگاه  طریق  از  پاکات  بازگشایی  و  مناقصه گران 

انجام خواهد شد.
3- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1398/3/19
4- تاریخ جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت در روز دوشنبه مورخ 1398/3/20 

راس ساعت 9 صبح می باشد.
5- ارسال پاکت الف )اصل تضامین شرکت در مناقصه( به اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای استان قزوین) اداره حراست( الزامی است.

6- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.
آدرس  به  یا  و  تلفن 028-33659499  با شماره  بیشتر  اطالعات  7- جهت کسب 
نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  حکیم  بلوار  انتهای  دستگاه-  چهارصد  قزوین- 

جاده ای استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه نمایند.
استان  )www.setadiran.ir( در  سامانه  در  ثبت نام  دفتر  تماس  اطالعات   -8

قزوین 02833241067 و مرکز تماس 02127313131 می باشد.
آگهی نوبت اول 1398/2/30                   آگهی نوبت دوم 1398/2/31

ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستانقزوین

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضــوع: برگــزاری دوره هــای آمــوزش عمومــی قرآن 
کریــم برای آحــاد جامعه. برگزاری نشســت ها، محافل و 
جشــنواره های قرآنی. برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و 
قرآنی از طریق مبادله خدمات و کاالهای علمی، آموزشی و 
پژوهشــی در حوزه علوم و معارف قرآنی. عرضه محصوالت 
فرهنگی- قرآنی متناســب با فعالیتها و اهداف مؤسســه. 
تالش به منظور تأمین بودجه مؤسسه از طریق درآمدهای 
ناشــی از فعالیتهای مؤسسه و نیز از طریق جلب کمکها و 
هدایای دولتی و مردمــی، دریافت وام یا موقوفه ها. اجرای 
روش های شــاد و فاخر بــه منظور انتقال بهتــر مفاهیم 
دینی. به کارگیری روش هــا و ابزارآالت نوین نرم افزاری و 
ســخت افزاری در راســتای اهداف و برنامه های مؤسسه به 
موجب مجوز به شماره 97002/1143 د مورخ 97/11/23 
سازمان دارالقرآن الکریم با امضای آقای مهدی قره شیخلو 
آگهــی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 

تهران، شــهرک ولی عصر شمالی، خیابان شریعتی، کوچه 
شهید حسن حیدری )میالن 20(، پالک 21، طبقه همکف 
کد پســتی 1373867451 ســرمایه شــخصیت حقوقی 
50/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: اولین مدیران: خانــم زینب عقلی خسروشــاهی 
به شــماره ملی 0014891972 و به ســمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 3 ســال آقای خسرو عقلی خسروشاهی به 
شــماره ملی 0050671170 و به ســمت مدیرعامل و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین 
مهرعلی به شــماره ملی 0081017367 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال دارندگان حق امضا: 
کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل 
چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و مهر 
مؤسسه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای 

مدیرعامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

تاسیسمؤسسهغیرتجاریفرهنگیقرآنوعترتنوگالنمکتبالمهدی
درتاریخ1398/02/02بهشمارهثبت46989بهشناسهملی14008284067

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گــردد. موضوع: تصدی قرار 
دادن اطالعات و محتوای دیداری، شــنیداری، نوشــتاری و یا 
ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی در موضوعــات مختلف در معرض 
عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی 
قرار دادن محتوای دیجیتال دیداری، شــنیداری، نوشتاری و 
یا ترکیبی از آن ها در معرض دســترس عموم از طریق شبکه 
گسترده جهانی و شبکه ملی اطالعات و از طریق سامانه پیامک 
انبوه و شــبکه هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی. تجارت الکترونیک ارائه کلیه خدمات 
تجارت الکترونیک در زمینه پزشــکی، بهداشــت و ســالمت. 
خدمــات تجارت الکترونیک از قبیل واردات، صادرات و فروش 
به صورت آنالین و برخط. شماره مجوز 248094 تاریخ مجوز 
1395/11/23 مرجع صادرکننده مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- شهرک مخابرات- بلوار 
شهید پرویز ذبیحی- بلوار شهید محمد حق شناس- پالک 0- 
ساختمان آرین- بلوک B1 ورودی دوم- طبقه چهارم- واحد 
14- کد پســتی 1981987748 ســرمایه شخصیت حقوقی: 
1/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: 
آقای محسن رســول زاده اصل به شماره ملی 0083229310 
دارنــده 950/000 ریال سهم الشــرکه آقای علی رســول زاده 
اصل به شــماره ملی 2239708484 دارنــده 50/000 ریال 
سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای محسن رسول زاده اصل به 
شماره ملی 0083229310 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال آقای علی رسول زاده اصل به شماره ملی 2239708484 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل 
)محسن رسول زاده اصل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریتهران

تأسیسشرکتبامسئولیتمحدودتوسعهفناوریبام
سالمتدرتاریخ1396/04/17بهشمارهثبت511971

بهشناسهملی14006889472

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

اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فعالیت صرافی شــامل 

خرید و فروش نقدی ارز، مســکوک طالی ضرب شــده توسط بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های 

ارزی از طریق بانک ها و موسســات اعتبــاری غیربانکی مجاز داخلی 

و ارایــه خدمات ارزی برون مرزی از طریــق کارگزاران در چارچوب 

قوانین و مقررات ارزی می باشد. به موجب مجور شماره 97/379728 

مورخ 1397/10/25 بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران تاسیس 

گردیــد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز اصلی: 

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، جمالزاده، 

خیابان آزادی، خیابان توحید، پالک 37، ورودی شــمالی، طبقه اول، 

واحد 10 کدپستی 1419913466 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

است از مبلغ 40000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 

از شــرکا آقای محمد افتخاری به شماره ملی 0073681296 دارنده 

8000000000 ریال سهم الشــرکه خانم ریحانه رمضانی به شماره 

ملی 1150154160 دارنده 32000000000 ریال سهم الشرکه اعضا 

هیئت مدیره آقای محمد افتخاری به شــماره ملی 0073681296 و 

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

به مدت نامحدود خانم ریحانه رمضانی به شماره ملی 1150154160 

و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضاء 

کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء 

هیئت مدیره با مهر صرافی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 

امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر صرافی معتبر 

می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریتهران

تأسیسشرکتتضامنیصرافیمحمدافتخاریورمضانیوشرکاء
درتاریخ1397/11/9بهشمارهثبت537099بهشناسهملی14008115891

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 

سازمانثبتاسنادوامالککشوراداره
ثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتآلومینیومفازبامسئولیتمحدود
بهشمارهثبت47636وشناسهملی10100928373

۸ و۱۰

21مه2019 15رمضان1440 تکشماره20000ریال12صفحه)نیازمنديهادرصفحه6(سهشنبه31اردیبهشت1398 شماره22191 سالهفتادوهفتم

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

نگرانی
 مدعیان اصالحات
 از نظارت
 بر فضای مجازی

۱۱

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مقاومت سیلی زد
لینکلن جا زد، دالر پائین آمد

صدر: لوایح CFT و پالرمو
از دستور »مجمع« خارج شده است
صفحه2

خبر ویژه

جبرائیل و میکائیل
آن روز به یاری شما نمی آیند

یادداشت روز

صفحه2

کیهان بررسی می کند

خسارت برجام به صنعت نفت و گاز کشور 
به روایت اعداد و ارقام

* سقوط قیمت سکه و دالر در بازار آزاد.

* رئیس کل بیمه مرکزی: زیان جدی صنعت بیمه 

بدهی های معوقه است.

* شورای رقابت دوباره قیمت گذار خودرو شد.

* طبــق اعالم قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( ایران با 

تجهیزات پیشرفته سپاه در زمینه الیروبی خودکفا شده است.

* یک کارشناس اقتصادی: قیمت ارز نباید در خارج 

از کشور تعیین شود.                            صفحه۴

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

هیچ کمبودی در محصوالت پروتئینی کشور 
وجود ندارد

* انتشار گوشه ای از خسارات سنگین انصاراهلل علیه 

شرکت نفتی عربستان.

* گزارش گروه حقوق بشــری کشمیر از شکنجه 

سیستماتیک مسلمانان در زندان های هند.

* اسرائیل از ترس موشک های مقاومت در مرز غزه 

خاکریز شنی می زند.

* زمزمه گرانی شدید گوجه فرنگی و رب در آمریکا 

پس از جنگ تعرفه ای با مکزیک.         صفحه آخر

وزارت دفاع یمن:

300 نقطه حساس دیگر عربستان
برای حمله شناسایی شده است

* شبکه الجزیره با استناد به تصاویر ماهواره ای از خسارات قابل توجه حمالت پهپادی انصاراهلل 
یمن به تاسیسات نفتی عربستان سعودی خبر داد.

* یک منبع در وزارت دفاع یمن در مصاحبه با خبرگزاری ســبأ اعالم کرد که عملیات نهم ماه 
رمضان که طی آن بخشی از تاسیسات نفتی عربســتان هدف قرار گرفت بخشی از ۳۰۰ هدف 

نظامی و حیاتی دشمنان بوده که برنامه ریزی شده است تا مورد اصابت قرار گیرد.
* در نمایشی بودن حضور ناو آمریکایی آبراهام لینکلن در منطقه خلیج فارس همین بس که در 
زمان وقوع حمله پهپادی انصاراهلل یمن به تاسیسات نفتی آل سعود- گاو شیرده ترامپ- این ناو 

در دریای سرخ بود اما هیچ اقدامی توسط آن صورت نگرفت.

* رئیس جمهور آمریکا برای چندمین بار از الف زنی دولتش علیه ایران عقب نشینی کرد. ترامپ 
در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: من کسی نیستم که وارد جنگ شوم. من به دنبال جنگ با 

ایران نیستم. اگر من بخواهم با ایران وارد جنگ شوم آن جنگ اقتصادی خواهد بود.
* تغییر رفتار دولت- از حالت انفعالی به رویکرد مقتدرانه- تاثیر مثبتی در بازار ایران داشت. در 
همین رابطه قیمت دالر با کاهش چشمگیر از کانال 15 هزار تومان به حدود 1۳ هزار تومان کاهش 
یافت. همچنین قیمت سکه در روزهای اخیر حدود 5۰۰ هزار تومان ارزان شد و این کاهش قیمت 

همچنان ادامه دارد.
صفحه2

* بر اســاس آمارهای موجود، اکثر پیشــرفت ها 
در صنعت نفت و گاز کشــور در شــرایط سخت 
تحریم ها بوده که پس از برجام با کندی یا توقف 

مواجه شده است.
* فازهــای 17 و 18 پارس جنوبی تا ســال 92 
حــدود 81 درصد، فاز 19 حــدود 74 درصد و 
فازهای 20 و 21 هم بیش از 59 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته اند.
* تامیــن مالی )به خصوص بخش ارزی( پروژه ها 
و خرید تجهیزات مهم و حساس آنها تا سال 92 
مبلغ 15/65میلیارد دالر )حدود 88 درصد مبلغ 

کل سرمایه گذاری( تامین و پرداخت شده بود.

* مصرف بنزین از حدود 60 میلیون لیتر در روز در سال 92 به 100 میلیون لیتر در شرایط کنونی که 
سه سال از برجام می گذرد، رسیده است.

* بر خالف سیاســت های کلی، مصرف انرژی نه تنها کاهش نیافته بلکه بر اســاس آمار مقایسه ای از 
بسیاری از کشورها نیز فراتر رفته است.

* بهتر اســت رئیس جمهور البه الی دستاوردسازی برای برجام، درباره تأثیر برجام بر ماندن یا نماندن 
شرکت هایی مانند توتال و رنو و پژو در ایران به مردم توضیح دهد.                                 صفحه۴

ضیافت افطار جمعی از اهالی فرهنگ، شعر و ادب فارسی در حضور رهبر انقالب

شب گذشته در سالروز والدت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی )علیه السالم(، جمعی از اهالی فرهنگ، شعر و ادب فارسی میهمان ضیافت افطار  حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
بودند. در این دیدار که همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا و صرف افطار آغاز شد، تعدادی از شاعران جوان و پیشکسوت کشورمان به قرائت  اشعار خود در حضور رهبر معظم انقالب پرداختند. 

الزم به ذکر است مشروح بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با اهالی فرهنگ، شعر و ادب فارسی در شماره بعدی کیهان منتشر خواهد شد.

در نشست خبری سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی ایران اعالم شد 

ظرفیت غنی سازی 
اورانیوم کشور
 4 برابر شد

۱۱

دو سال از تکرار
 انتخاب روحانی گذشت

از »فدائیان روحانی« 
تا محبوبیت زیر ۱۰ درصد!

۱۱

انفجار در نزدیکی
 سفارت آمریکا 
در مرکز بغداد

اتهام زنی های بی سند 
واشنگتن به ایران

۱۱


