
ســازمان قطار شــهری اصفهان در نظــر دارد در چارچوب قانون 
برگزاری مناقصات مصوب مجلس شــورای اســامی مورخ 83/11/17 و 
مطابــق آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، عملیات 
اجرایــی مشــروحه ذیل را از محــل اعتبارات طرح هــای عمرانی و منابع 

شهرداری اصفهان و از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصاح واگذار نماید.
موضوع پروژه: عملیات اجرایی کارهای سیویل باقیمانده خط یک

کارفرما: سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مشاور: هگزا

محل اجرای پروژه: شهر اصفهان
مدت اجرا: 18 ماه

برآورد پروژه: برآورد پروژه براساس فهارس بهای پایه سال 1398 حدود 
121/424/538/611 ریال می باشد.

حداقل رتبه پیمانــکار: متقاضیان شــرکت در مناقصــه باید دارای 
گواهینامــه تایید صاحیت ایمنی، گواهینامه صاحیت پیمانکاری معتبر در 
 رشــته راه و ترابری یــا ابنیه با ظرفیت کاری آزاد در پایگاه اطاع رســانی

http://sajar.mporg.ir باشند.
بدین منظــور از تمامــی شــرکت های پیمانکاری واجد شــرایط که دارای 
ســوابق مرتبط و دارای ظرفیت کار آزاد می باشــند، دعــوت بعمل می آید 
 www.isfahanmetro.org جهت تهیه اســناد ارزیابی به نشــانی
و پس از تکمیل اســناد حداکثــر دو هفته پس از تاریخ این آگهی اســناد 
را همراه با مســتندات الزم به مشاور به نشــانی تهران، خیابان کریم خان 
 زنــد، خیابان ســنایی، خیابان شــهید محمد خدری)شــاهین(، پاک 20 

تلفن: 41662000-021 تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
شناسه آگهی: 503429

آگهی مناقصه

نوبت اول

عملیات اجرایی کارهای سیویل
 باقیمانده خط یک

سازمان قطار شهری اصفهان

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مورخ 1398/2/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 

1397 مورد تصویب قرار گرفت. سیدحسین مجتبایی فر 

به کد ملی 1370519338- مینا اعلم الهدی به کد ملی 

0049524666 و الهام الســادات مجتبایی فر با کد ملی 

0068368402 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 

2 سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا 

به شناســه ملی 10100617632 به سمت بازرس اصلی 

و علیرضا زینعلی به کد ملی 3932750179 به ســمت 

بــازرس علی البدل شــرکت برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پوشاتکس 
سهامی خاص به شماره ثبت 30966 

و شناسه ملی 10100764113 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
شــماره  تاییدیــه  و   1397/11/2 مــورخ  فوق العــاده 
972/15/301202 مــورخ 1397/12/6 اداره کل تعاون 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا 
رشــیدی کد ملی 0870954415 و آقای شهرام باقری 
کد ملــی 0452580651 و آقای مجید اردســتانی کد 
ملی 0056075774 و آقای سیدحسن حسینی رضایی 
کد ملــی 4988614360 و آقای محمد نویدی کد ملی 
0061337293 به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره و 
آقای یاســر افشــاری کد ملی 1159908311 به سمت 
عضــو علی البــدل هیئت مدیره برای مدت ســه ســال 
انتخاب گردیدند. آقای ســیدمهدی میرمغفرتی کد ملی 
0054733960 به ســمت بازرس اصلی و آقای علیرضا 
محرابی کــد ملــی 0451160193 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
درمانگاه هجرتی به شماره ثبت 450680 

و شناسه ملی 14003918558

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 

1398/2/7 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 

هوشــنگ وحدت واســعی بــه شــماره ملی 

0035378638 به ســمت مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره و آقای ســینا وحدت واســعی به 

شــماره ملی 0080149421 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیــره انتخــاب گردیدند. کلیه 

اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 

مدیرعامــل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها

 و مؤسسات 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 پردیس

آگهی تغییرات شرکت کوره های القایی 
دماوند )سهامی خاص( به شماره ثبت 199 

و شناسه ملی 10101495849 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1398/2/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی 

محمدی کمرودی به شــماره ملی 2160849634 به عنوان 

بــازرس اصلــی و خانــم لیال لعــل جوهری به شــماره ملی 

0430012098 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک 

ســال مالی انتخاب گردیدنــد. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب 

ســود و زیان منتهی به ســال 1396 به تصویب رسید. آقایان 

هوشنگ وحدت واسعی به شماره ملی 0035378638 و سینا 

وحدت واســعی به شــماره ملی 0080149421 و حسینعلی 

ساده قمصری به شماره ملی 1262587451 به عنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها 

و مؤسسات 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 پردیس

آگهی تغییرات شرکت کوره های القایی 
دماوند )سهامی خاص( به شماره ثبت 199 

و شناسه ملی 10101495849 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1398/01/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقایان محمد به تاش به کد ملی  0047174455 و 
سید حســنعلی طبری پور به کد ملی 4989460626 به 
عنوان بازرســین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخــاب گردیدند. آقای محمد رحمدل به کد ملی 
2063173931 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
- آقای امیراسماعیل زارع به کد ملی 4285776391 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید جواد اعرج خدائی 
به کد ملی 1382492294 به ســمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد رسمی 
و اســناد بهادار از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و 
عقود اســالمی با امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیئت 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی فرناس 
تکنولوژی سهامی خاص به شماره ثبت 91046 

و شناسه ملی 10101353819

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 
بطور فوق العاده مــورخ 1396/12/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب و زیان شرکت 
برای ســال مالی منتهی بــه 1395/12/30 مورد 
تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریــت حامیان کاردیده پارس با شناســه ملی 
10103179786 بــه ســمت بــازرس اصلی و 

حسابداران  صالح اندیشــان  حسابرســی  موسسه 

رسمی با شناسه ملی 10100523660 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام به شماره ثبت 57298 
و شناسه ملی 10101023780

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2595296401 

به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 

10102262391 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عائی 

به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 

طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1861153880 

به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 

10102251738 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای علی حمیدی به شــماره ملی 0068814283 به نمایندگی 

از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102384287 به عضو هیئت مدیره آقای حسن 

امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 0039390330  به نمایندگی 

از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 10101259330 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 

و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 

عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت 11984 و شناسه ملی 10100467987

تضمین شرکت در فرآیند واحدتعداد یا مقدارنام و مشخصات کاالردیفشماره فراخوان
محل اعتبارارجاع کار )ریال(

متر3200لوله چدن داکتیل 400 با واشر20980014030000501
عمرانی2/704/000/000

متر1000لوله چدن داکتیل 700 با واشر20980014030000502

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

آگهی مناقصه عمومی خرید- نوبت اول
شماره 2098001403000050 مورخ 98/3/28 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 54 سال 1398

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی شرکت آب و فالضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقام به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومی:

و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد. بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده 

مناقصه اخذ خواهد شد.
شناسه آگهی: 505450

سال هفتادو هشتم   شماره 22213   تکشماره 20000 ریال12صفحهپنج شنبه 30 خرداد 1398   16 شوال 1440    20 ژوئن 2019

 روایت معاون اول 

رئیس جمهور 
از کاله گشاد آمریکایی 
در برجام

۲

گزارش خبری تحلیلی کیهان

خیز ایران برای خروج از برجام
اروپا را به وحشت انداخت

با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر بهداشت

7 محصول دانش بنیان حوزه سالمت رونمایی شد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ارز 4۲00 تومانی برود یا بماند؟

يادداشت روز

60
بزرگ تر از 365 !

خبر ویژه

فرافکنی دوباره روحانی
درباره سوءمدیریت اقتصادی دولت

صفحه2صفحه2

* قرار اســت در جلســه سران ســه قوه که امروز )پنج شنبه( برگزار می شــود، در مورد حذف یا ماندن 
ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای اساسی تصمیم گیری شود. 

* طی تصویب نامه هیئت وزیران در 22 فروردین 97 که توســط جهانگیری امضا شــده بود، اعالم شد: 
نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی بر اساس هر دالر معادل )42/000( ریال تعیین می شود. 

* در پی این تصمیم، 18 میلیارد دالر از منابع ارزی کشور قربانی سیاست   اشتباه مسئوالن دولتی شد.
* نباید فراموش کرد اگر قرار باشد این ارز حذف شود، باید مراقب تبعات آن هم بود. باید مراقب بود که 

حذف ارز 4200 تومانی بار تورمی نداشته باشد یا بار تورمی آن خنثی شود. 
* یکی از راه های جبران فشارهای معیشتی حذف ارز 4200 تومانی آن است که بودجه 14میلیارد دالری 
واردات کاالهای اساسی به شکل یارانه الکترونیکی به یارانه بگیران داده شود.                           صفحه۴

* نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران: نباید ثروتمندان 
از یارانه بنزین استفاده کنند.

* تالش هند و روسیه برای حذف دالر.
 * عضو اتــاق بازرگانی ایران: دالل های بازار خودرو 

از ترس ضرر فروشنده شده اند.

* یک مســئول: پروازهای حجاج از 17 تیرماه آغاز 
می شود.

 * افزایــش چراغ خامــوش قیمــت فرآورده های
 لبنی.

صفحه۴

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

واردات روغن با کشت کلزا 
50 درصد کاهش می یابد

سرپرست وزارت دفاع آمریکا هم استعفا کرد
خبرگزاری فرانسه: اوضاع پنتاگون به هم ریخته است

 * پس از حمالت موفق به مراکز حیاتی عربستان؛

انصاراهلل: نوبت فرودگاه ها و بنادر امارات است.

* حمله راکتی به شرکت نفتی خارجی در بصره و 

خروج کارکنان »اکسون« از عراق.

* جزئیات تازه از مرگ مشــکوک محمد مرســی، 

مرسی 20 دقیقه روی زمین افتاده بود.

* بر اساس گزارش جدید سازمان ملل: 71 میلیون 

انسان در سراسر جهان آواره اند.          صفحه آخر

ضمن انتشار نتایج تحقیقات

سازمان ملل: بدون شک
قتل خاشقجی کار بن سلمان بوده است

* کمالوندی ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی: مهلت 
2 ماهه ایران به طرف های باقی مانــده در برجام قابل 
تمدید نیست و بر اساس برنامه زمانبندی شده گام دوم 
برداشته شد و در ادامه نیز زمانبندی ها به شکل دقیق 

دنبال می شود.
* شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی: ایران یکسال 
صبر کرد، اما نتوانست به ملت ایران پاسخ دهد که در 

ازای آنچه امضا شده، برای ملت ما، چه بوده است.
* رویترز: ایران تهدید کرده است که طی 10 روز آینده از 
محدودیت اعمال شده در سقف ۳00 کیلو اورانیوم عبور 
اروپایی)انگلیس،فرانسه،آلمان(  خواهد کرد. تروئیکای 
تالش های دیپلماتیک خود را طی روزهای آینده تشدید 

خواهند کرد.
* قرار است برایان هوک فرستاده ویژه ایاالت متحده در 
امور ایران روز 27 ژوئن با مدیران کل سیاسی ۳ کشور 
اروپایی در پاریس دیدار کند. این احتمال نیز وجود دارد 
که وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان برای مذاکره 

درباره توافق هسته ای به تهران سفر کنند.
* گزارش بانک جهانی موسوم به چشم انداز اقتصادی 
جهان: پیش بینی می شــود که اثر تحریم ها بر اقتصاد 
ایران در سال آینده تخلیه شده و اقتصاد ایران در این 

سال از رکود خارج می شود.
* خیز ایران برای خروج از برجام، اروپا را به وحشــت 
انداخته اســت. اکنون قریب به ۴ سال از امضای برجام 
و همچنین بیش از یکســال از خروج آمریکا از برجام 
سپری شده اســت. ایران در این مدت- به گواهی 15 
گزارش آژانس انرژی اتمی- تمامــی تعهدات خود را 
انجام داده اســت. اما آمریکا و اروپا به هیچ عنوان به 
تعهدات خود عمل نکرده اند.                                 صفحه2

آیت اهلل رئیسی: 

برخورد با فساد
 در خود قوه قضائیه

 از اولویت های کاری 
این دوره است

۱۱

در دیدار با دبیر شورای امنیت ملی روسیه 

شمخانی:
 ایران به کاهش 
تعهدات هسته ای 
ادامه می دهد

۱۱

سرلشکر سالمی: 

پشت استراتژی مذاکره
 تخلیه قدرت و تسلیم 
نهفته است

۱۱

صفحه آخر

حضرت حمزه)ع(؛ 
۳حامی و عزیز پیامبر)ص(

*وزیر بهداشــت: خوشــبختانه در شرایط سخت 
تحریم های ظالمانه، دانشــمندان ما در کشور به 

تالش بیشتر فکر می کنند.
*معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری: فضای 
تحریم باعث شــد تا شــرکت های دانش بنیان در 
مواردی هم که ورود نداشــتند وارد شوند و تولید 

 اشتغال کنند.

*معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت: در 
حال حاضر رتبه ایــران در تولید علم و تحقیقات 

دارویی به رتبه 8 در سطح جهان رسیده است.
*تردیدی نیست که می توانیم عمده نیازهای خود 
در بخــش دارو و تجهیزات پزشــکی را با اتکاء به 

فناوران خود در کشور تولید کنیم.
صفحه۳


