
مجله کیهان ورزشی، امروز )یکشنبه 9 تیر 1398( در سراسر کشور منتشر شد. آخرین 
اخبار فوتبال ایران و جهان را در هفته نامه کیهان ورزشی مطالعه می کنید و مجله کیهان 
ورزشی با عکسی از امیر غفور بازیکن شــاخص تیم ملی والیبال ایران روی کیوسک 

رفت. در مجله شماره 3239 کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید.
- مثل اینکه متولی، حواسش است؟! )چشم انداز(

- »پروپیچ« شاهدی بر بی ارادگی مسئوالن در اصالح فوتبال)تکاپو(
- پرسپولیس پس از برانکو)زیر ذره بین(

- گفت وگو با ایمان سلیمی مدافع تیم تراکتور تبریز )نگاه چند بعدی(
- ... و آخرین اخبار ورزش ایران و جهان رشــته هایی چون کشتی، والیبال، بسکتبال، 

دوومیدانی، جودو، کاراته، بوکس، فوتسال و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در نظر دارد واگذاری عملیات تامین نیروی 
انسانی شامل خدمات عمومی، فنی و اداری در حوزه فعالیت شرکت توزیع برق 

استان قزوین را با برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکار واگذار نماید.
شرایط احراز: داشتن شرایط ذیل جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

1- گواهینامه تعیین صالحیت شــرکتهای خدماتی پشــتیبانی فنی و مهندســی از اداره کل تعاون و رفاه 
اجتماعی در زمینه تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت، خدمات عمومی، نگهداری و امور تاسیسات

2- گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی
3- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی 1396

* از متقاضیان دعوت می شــود از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روز یکشــنبه مورخ 1398/4/9 لغایت پنجشنبه مورخ 1398/4/13 جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت به نشانی 
www.qazvin-ed.co.ir اقدام نمایند.

* نوع ســپرده شــرکت در مناقصه: مناقصه گر می بایست سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی، واریز به حساب، مطالبات تایید شده نزد شرکت توزیع نیروی 
برق استان قزوین ارائه نمایند.

* محل بازگشایی اسناد مناقصه: قزوین- خیابان طالقانی، شرکت توزیع برق استان قزوین طبقه ششم سالن کنفرانس
* محل دریافت اســناد مناقصه: اســناد مناقصه از طریق سایت شرکت توزیع برق استان قزوین، قسمت اطالع رســانی مناقصات به نشانی www.qazvin-ed.co.ir قابل دریافت می باشد. )مبلغ 

فروش اسناد مناقصه 750/000 ریال می باشد(
* تاریخ دریافت و بازگشایی اسناد مناقصه: مناقصه گر باید اسناد مناقصه را حداکثر تا ساعت 13 بعدازظهر روز یکشنبه، 1398/4/23 به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به نشانی قزوین 

ابتدای خیابان طالقانی طبقه همکف حوزه ستادی تحویل نمایند. ضمنا زمان بازگشایی پاکات ساعت 14:30 بعدازظهر روز دوشنبه، 1398/4/23 می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت اطالعات بیشتر به سایت www.tavanir.org.ir شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر یا به سایت http://iets.mporg.ir پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت 

به آدرس www.qazvin-ed.co.ir مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم دو مرحله ای

 شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین)سهامی خاص( 

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان قزوین

مبلغ سپرده شرکت در مناقصهشرح  مناقصهشماره مناقصه

واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی شامل خدمات عمومی، فنی و اداری در حوزه فعالیت شرکت توزیع 98/08
برق استان قزوین در امورهای آوج، بوئین زهرا، تاکستان به پیمانکار

3/075/573/306 )سه میلیارد و هفتاد و پنج میلیون و پانصد و 
هفتاد و سه هزار و سیصد و شش ریال(

واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی شامل خدمات عمومی، فنی و اداری در حوزه فعالیت شرکت توزیع 98/09
برق استان قزوین در حوزه ستادی و امورهای محمدیه، البرز، آبیک به پیمانکار

3/424/618/872 )سه میلیارد و چهارصد و بیست و چهار میلیون 
و ششصد و هیجده هزار و هشتصد و هفتاد و دو ریال(

واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی شامل خدمات عمومی، فنی و اداری در حوزه فعالیت شرکت توزیع 98/10
برق استان قزوین در امورهای قزوین جنوب، شمال، مینودر به پیمانکار

3/189/264/768 )سه میلیارد و یکصد و هشتاد و نه میلیون و 
دویست و شصت و چهار هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال(

آگهی اعطاء نمایندگی فروش
یکی از صنایع تولیدی دولتی

 در استان تهران
شرح در صفحه 5م الف1116

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1398/2/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ساعد 

به شــماره ملی 0083485376 به سمت رئیس هیئت 

مدیره، آقای اصغر ســاعد به شماره ملی 0083326081 

به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید ساعد به 

شماره ملی 0014703971 به سمت عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامــل برای مدت 2 ســال انتخاب شــدند وحید 

نظری به شــماره ملی 0080829643 به سمت بازرس 

اصلی، آقای نوید نظری به شــماره ملی 0015558088 

به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت 

منتهی به سال 97 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )513632(

آگهی تغییرات 
شرکت هیوا انرژی تجهیز شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 465959 
و شناسه ملی 14004653499

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/3/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
خانم لیال چاکری به شماره ملی 4432351802 به سمت بازرس اصلی و آقای محمود بودی 
منشادی به شماره ملی 4432693290 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه 

و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)513635(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی پرفیری ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 479619 و شناسه ملی 10861380989 

به موجب نامه شــماره 97/167/ش/116 مورخ 97/5/17 اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 
غیرتجاری ســنندج و مستند به صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 97/4/24 مرکز 
اصلی شــرکت مذکور به نشانی استان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- 
محله شهرک مخابرات- بلوار امیرسرلشگر خلبان محمد حق شناس- خیابان کوهیار- پالک 0- 
ســاختمان گلستان 2- بلوک K2- طبقه همکف- کد پستی 1981986891 انتقال یافت و در 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران تحت شماره 529974 به ثبت رسیده است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)513634(

آگهی انتقال شرکت آتی راه آرال سهامی خاص به شناسه ملی 10610094211

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/3/19 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از مبلغ 10/000/000 ریال به مبلغ 
5/000/000/000 ریال منقسم به 500/000 هزار سهم 10/000 ریالی بانام از طریق مطالبات 
حال شده افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)513631(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاوش کانسار شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 151802 و شناسه ملی 10101946093 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1397/11/9 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: مجید 
مجیدی به کدملی 0072929685 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره - ســعید مجیدی 
به کد ملی 0014655187 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - ســیدحمید فاطمی گرکانی به کد 
ملی 0082755825 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق 
تعهدآور شرکت به امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و ســایر 
نامه هــای اداری با امضا هر یــک از اعضای هیئت 
مدیــره و مدیرعامــل همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )513630(

آگهی تغییرات شرکت آرمین مجد 
گستر خاورمیانه سهامی خاص

 به شماره ثبت 503648 
و شناسه ملی 14006469309 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1397/4/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی ها انتخاب گردید.
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 96 به تصویب رسید. 
موسسه حسابرســی و خدمات مدیریت معتمد ارکان به شناسه 
ملی 10104073682 به سمت بازرس اصلی و حجت عدل پرور 
ش م 0603309437 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. آقای عباس امینی ش.م 0051388081 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای رحیم امینی ش 
م 1189164116 به ســمت رئیس هیئت مدیــره و آقای بابک 

امینی ش م 0057047790 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
خانم ملک مشاعی ش م 0040468305 به سمت عضو علی البدل 
هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و 
عقود اســالمی و نامه های اداری و مراسالت با امضاء آقای رحیم 
امینی )رئیس هیئت مدیــره( و آقای عباس امینی )مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی )نایب رئیس هیئت مدیره( 

هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )513633(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر سهامی خاص به شماره ثبت 41466 
و شناسه ملی 10100868415

اصالحیه آگهی
پیرو چاپ آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول( دهیاری روســتای قهوج )استان قزوین از 
توابع بخش مرکزی آوج( که در مورخه 98/4/6 در صفحه اول روزنامه کیهان به چاپ 
رسیده، پروژه لکه گیری و آسفالت به متراژ 5000 مترمربع با برآورد مبلغ 1/625/000/000 
)یک میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال( می باشد که در متن آگهی قید نشده 

بود و بدینوسیله اصالح می گردد.
دهیاری روستای قهوج )استان قزوین از توابع بخش مرکزی آوج(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/2/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: امین اســالمی با کــد ملــی 1639080971 به 
نمایندگی شــرکت ایجاد محیط با شناسه ملی 10101318872 به 
ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- سیدحســام جزائری با کد 
ملی 0067238920 به نمایندگی شــرکت تجهیز محیط با شناسه 
ملــی 10101340144 به ســمت رئیس هیئــت مدیره- مصطفی 
زین الدینی با کد ملی 0042578590 به نمایندگی شرکت نوسازی 
و عمران اکباتان با شناســه ملی 10101337982 به ســمت نائب 
رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد 
تعهدآور از جمله چک، ســفته، برات و همچنین افتتاح حساب های 
بانکی و پرداخت از حســاب های مذکور و بستن آنها و کلیه عملیات 
پولی، مالی و اعتباری شــرکت با توجه به مفاد اساســنامه با امضای 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد و در غیاب مدیرعامل کلیه عملیات مذکور با امضای دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره و مهر شــرکت انجام خواهد شد. اوراق عادی 
و مراسالت با امضای مدیرعامل همرا با مهر شرکت معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )513628(

آگهی تغییرات
 شرکت تولیدی خانه گستر

 سهامی خاص به شماره ثبت 16423  
و شناسه ملی 10100591316 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/3/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای عباس نظری زنگنه به کد ملی 1815434694 به ســمت بازرس 
اصلی و آقای مهدی داودی به کد ملی 1740207963 به ســمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای ارژنگ امامی فر به شماره ملی 5279709931 به 
ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حسین قیاسی به شماره ملی 0451536193 
به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مرجان وهابی مشهور به شماره ملی 0081208715 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ستار خزاعی به شماره ملی 1861325703 
به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )513636(

آگهی تغییرات شرکت سیویل گستر سها 
سهامی خاص به شماره ثبت 459652 

 و شناسه ملی 14004359043 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1397/11/7 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: مجید مجیــدی با کد ملی 
0072929685- ســعید مجیدی با کد ملی 0014655187 و سیدحمید 
فاطمی گرکانی با کد ملی 0082755825 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. امید معمارزاده با کد ملی 0060085142 
بــه عنوان بازرس اصلی و میثم فالح با کد ملی 0075113953 به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود 

و زیان سال مالی 1396/12/29 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )513629(

آگهی تغییرات شرکت آرمین مجد گستر خاورمیانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 503648  

و شناسه ملی 14006469309 

سال هفتادو هشتم   شماره 22220   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (یک شنبه 9 تیر 1398   26 شوال 1440    30 ژوئن 2019

گزارش میدانی خبرنگار کیهان
 از وضعیت کاغذ 

بحران کاغذ 
در سایه ضعف 
دستگاه های 
نظارتی 

۵

هفته پنجم لیگ ملت های 2019 

صعود
 تیم ملی والیبال 
در بلغارستان 
نهایی شد

۹

تظاهرات بزرگ ضد آمریکایی در سراسر یمن
مردم پرچم های آمریکا و اسرائیل را آتش زدند

لیست امید از نطق های بی خاصیت و جنجالی 
تا چوب الی چرخ طرح های ضدفساد

يادداشت روز

روی دیوار اینستکس
 یادگاری ننویسید !

خبر ویژه

محمد سالمتی:  روحانی برای ساماندهی اقتصاد
نیاز به اختیارات جدید ندارد

صفحه2صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان از کاله جدید غرب برای ایران

آقای رئیس جمهور!
از برجام عبرت بگیرید، فریب اینستکس را نخورید

* بحرین مجبور به عقب نشــینی شــد؛ آل خلیفه: 
مخالف عادی سازی روابط با اسرائیل هستیم.

* برپایی شصت و چهارمین تظاهرات هفتگی غزه با 80 زخمی.
* کارتر: چون روســیه در انتخابات آمریکا مداخله 

کرد ریاست جمهوری ترامپ غیرقانونی است.

* خروج بی سر و صدای بخشی از نیروهای اماراتی 
از یمن با هدف کاستن از میزان تلفات.

*  اهانــت بی ســابقه خبرنــگار دربار ســعودی به 
فلسطین، قدس و مسلمانان.

صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اجالس گروه 20
بی نتیجه اما پرحاشیه

توزیع کارت
 آزمون سراسری ۹۸ 
از امروز

۱۰

* مردم یمن در استان های مختلف این کشور با برگزاری تظاهراتی گسترده، ضمن تاکید بر ادامه انقالب، 
مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین، پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا را به آتش کشیدند.

* یمنی ها طرح »معامله قرن« و خیانت ارتجاع عرب علیه آرمان های فلسطین را محکوم و خواستار تحریم 
کاالهای آمریکایی و اسرائیلی از سوی مسلمانان شدند.

* رویترز به نقل از 4 منبع عربی: امارات برای کاستن از تلفات نظامی خود در یمن، گروهی از نظامیانش را 
از این کشور خارج کرده است.                                                                                                صفحه آخر

وداع باشکوه مردم قدرشناس تهران
 با پیکر مطهر 1۵0 شهید دفاع مقدس

* نشســت کمیسیون مشــترک برجام با حضور 
معاونان و مدیران کل سیاســی ایران و گروه 4+1 
عصر جمعه در شــهر وین در اتریش برگزار شــد. 
کمیسیون مشــترک برجام در پایان این نشست، 

بیانیه ای 9 بندی صادر کرد.
* در بخشی از بیانیه کمیســیون مشترک برجام 
آمده است: فرانسه، آلمان و انگلیس، به اطالع اعضاء 
رساندند که اینستکس عملیاتی شده و در دسترس 
تمامی دولت های عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد و 

اولین تراکنش های آن نیز در حال پردازش است.
* یک دیپلمــات اروپایــی: آنها)ایرانی ها( درباره 
اینستکس عجول هستند، اما این پیچیده است. ما 
قادریم نشان دهیم که در حال پیشرفت هستیم اما 
آنها می گویند که کافی نیست. خب این دیگر مشکل 
آنهاست، ما کارمان را به بهترین نحو انجام می دهیم!
* عراقچی: هنوز تا خواسته های جمهوری اسالمی 
فاصله قابل توجهی وجود دارد و با دســتاوردهای 
ملموسی که جمهوری اســالمی ایران انتظار دارد، 

هنوز فاصله داریم.
* اروپا در پی آن است که بسته توخالی و توهین آمیز 
اینســتکس را امتیاز بزرگ به ایران جا زده و با این 
اقدام تاکتیکی، تصمیــم راهبردی ایران در کاهش 

تعهدات برجامی را بی اثر کند.
* کاهش تعهدات برجامی ایران نباید بر زمین بماند 
وگرنه، اروپا را درباره جــدی بودن ایران به تردید 
می اندازد و ســرآغاز بی مباالتی و فشارهای جدید 
غرب خواهد بود. انتظار ایران روشــن است: اجرای 
تعهدات برجامی از ســوی غرب و لغو تحریم های 
نفتی و مالی و بانکی.                                       صفحه2

* بانک مرکــزی اعالم کرد؛ رشــد 106 درصدی 
قیمت مسکن در تهران طی بهار امسال.

* یک مسئول آبفا: کیفیت آب تهران از آب معدنی 
هم باالتر است.

* راهکارهای سه گانه جبران کاهش درآمدهای نفتی.

* وزارت کار: کاریابی هــای غیرمجــاز 40 میلیون 
تومان جریمه می شوند.

* کاهش 28 درصدی تعداد چک های برگشتی در 
سال 97.

صفحات10 و4

فتاح خبر داد

افزایش سقف تسهیالت  اشتغال زایی کمیته امداد
 به 50 میلیون تومان

* پس از کش و قوس های فراوان مجلس کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن را تصویب کرد.
* در جریان بررســی جزئیات این طرح نامه ای که اکثر امضا کنندگان آن از طیف موسوم به اصالح طلب 
بودند به هیئت  رئیسه مجلس ارائه شد که تقاضای مسکوت ماندن 4ماهه این طرح را داشت که البته به 

تصویب نمایندگان نرسید.
* در میان اسامی امضا کننده این نامه، نام افرادی دیده می شود که پیش از این با نطق های ساختارشکنانه 
علیه نظام از خود شــخصیتی مدافع مردم و ضدفســاد به نمایش گذاشــته بودند، افرادی از قبیل پروانه 

سلحشوری، غالمرضا حیدری، قاسم میرزایی نکو و...
* یکی از این نمایندگان در نطق خود از اینکه به جای مبارزه با فساد و اختالس درگیر دوچرخه سواری 
زنان شــده ایم انتقاد کرده بود اما وقتی از گعده شــعار به میدان عمل رسیدیم این نماینده نامه مسکوت 
ماندن طرح ضدفساد را امضا کرد.                                                                            صفحه11

واکنش سخنگوی ناجا 
به ماجرای پارک پلیس 

نیروی انتظامی 
تحت هیچ شرایطی 
تسلیم جوسازی 
عناصر معاند 
نمی شود

۱۰

صفحه۳
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