
مجتمع طالی موته در نظر دارد خرید 100 تن ســیانور سدیم با خلوص حداقل 40 درصد مورد 
استفاده در کارخانه طالی موته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت 
ستاد 2098001546000002 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه 
)فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 600/000/000 ریال )ششــصد میلیون ریال( به صورت )واریز نقدی یا 

ضمانت نامه بانکی( برگزار نماید.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 11 روز یک شنبه مورخ 1398/05/20

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 1398/05/30
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/06/12
- تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1398/06/13

عالقه مندان شــرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با 
شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 021-27313131 

تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
شناسه آگهی: 564939                                                     شناسه نوبت چاپ: 605625

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
شماره98/357

تدوم
 مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتینوب

و صادراتی تمبک(
 موضوع مناقصه: اجاره یک دستگاه شــناور یدک کش با قدرت 850 الی 1150

اسب بخار جهت انجام عملیات یدک کشی بارج
مهلت مناقصه: از تاریخ 1398/05/23 لغایت 1398/05/29 )هفت روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1398/05/30 و تاریخ بازگشایی پاکت 1398/06/02
مدت قرارداد: یک سال شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 340/000/000 ریال )سیصد و چهل میلیون ریال(.
به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار ) ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی کــه دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی 

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

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

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبروی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور قراردادها- آقای 

مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378701-7 - 09387646547 - 09171041836
تهران- تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران)اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 

جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع(- پشتیبانی موسسه عمران ساحل

آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(نوبتدوم

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: -امضاء کلیه اســناد و اوراق تعهدآور، بهادار، چک، سفته و 
بروات تا میــزان 10/000/000/000 ریال با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت و بیش از آن با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق تجاری و مکاتبات عادی با امضاء 
هر یک از اعضاء هیئت مدیره معتبر اســت و بند »ز« ماده 14 اساســنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)562678(

آگهیتغییراتشرکتآرنافرا
شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت99371

وشناسهملی10101433611

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/4/3 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: مسعود مانی فر به کد ملی 0032284470 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل - علی مانی فر به کد ملی 0079292097 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار است. 
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)562680(

آگهیتغییراتشرکتسنگبیستون
سهامیخاصبهشمارهثبت42806

وشناسهملی10100881743
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 
منتهی به 1397/12/29 به تصویب رسید. خانم نسیمه محمدعلی پور به 
کد ملی 0076032159 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد جندقی به 
کد ملی 0042580897 به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک ســال 
مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)562677(

آگهیتغییراتشرکتآسانالکترونیکغدیر
سهامیخاصبهشمارهثبت329982

وشناسهملی10103695555

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 

فوق العاده مورخ 1398/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضــای هیئت مدیره به شــرح زیر برای مدت 2 ســال 

انتخاب شدند- آقای حســین قربانی زاهد به شماره ملی 

0075194953 به ســمت رئیس هیئــت مدیره- آقای 

محسن قربانی زاهد به کد ملی 0075132524 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره- آقای حســین فرهادی یان به 

شــماره ملی 0069956766 به سمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره حق امضای کلیه اوراق و اسناد مالی بهادار 

و تعهدآور با امضای مشــترک مدیرعامل و رئیس یا نایب 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و ســایر اوراق 

عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)562681(

آگهیتغییراتشرکتآسهتجارتآسیا
شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت476617

وشناسهملی14005126109

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل تعیین گردیدنــد: خانم فروغ هدائی با کد ملی 
1377914021 را به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
پویا فائض سرخابی با کد ملی 0451553551 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عمران فائض سرخابی با 
کدملی 1377871002 را به سمت مدیرعامل برای باقی 
مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء 
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، بهادار، چک سفته و بروات تا 
میزان 10000000000 ریال با امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت و بیش از آن با امضاء مدیرعامل با تفاق یکی 
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 
ســایر اوراق تجاری و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از 

اعضاء هیئت مدیره معتبر است.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)562679(

آگهیتغییراتشرکتآرنافرا
سهامیخاصبهشمارهثبت99371

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به وشناسهملی10101433611
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: 
اتوماسیون صنعتی و الکترونیکی - طراحی و ساخت و تولید 
ماشــین آالت صنعتی - طراحی محاسبه اجرا نظارت فنی و 
کلیه اقدامات در زمینه ماشین ســازی - نصب و راه اندازی و 
احــداث کارخانجات - خرید و فــروش و واردات و صادرات 
کلیه کاالهــای مجاز بازرگانی - انعقاد قرارداد با اشــخاص 
حقیقی و حقوقی - اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص 
حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی - بازگشــایی ال ســی - 
برپایی همایش ها - شرکت در نمایشگاه های معتبر داخلی و 
خارجی و بین المللی - ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی 
و خارجی - ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور و خارج 
از کشــور - اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات بانکی به صورت 
ارزی و ریالــی از کلیه بانک ها و موسســات مالی و اعتباری 
داخلی و خارجی - شــرکت در کلیــه مناقصات و مزایدات 
دولتــی و خصوصی در صورت لــزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان پردیس، بخش 
بومهن، شهر جدید پردیس، خرمدشت، خیابان قائم، کوچه 
قائم3، پالک 104، طبقه همکف کدپستی 1653382770 

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10/000/000 
ریــال نقــدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا آقای 
فرامــرز صالحی به شــماره ملــی 0047754117 دارنده 
5/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای کامــران حاتم خانی 
به شــماره ملی 0061748633 دارنــده 5/000/000 ریال 
سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای فرامــرز صالحی به 
شماره ملی 0047754117 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
بــه مدت نامحدود آقای کامران حاتم خانی به شــماره ملی 
0061748633 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه هــای عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت 
مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار 
کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانتهران

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریپردیس)562676(

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودتراشهپژوهانآریان
درتاریخ1398/05/14بهشمارهثبت1740بهشناسهملی14008521499

درگذشت فرزند دلبندتان موجب تأسف و تأثر شد. این مصیبت را به 
جنابعالی تسلیت می گویم. برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت 
و برای شــما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از خداوند تبارک 

و تعالی مسئلت دارم.
گروهصنعتیپارس-محمدخانی

جنابآقایدکترعباسسلیمینمین

سرپرست، مدیران و کارکنان مؤسسه کیهان

انّاهلل و انّا الیه  راجعون

همکار سابق و صدیق کیهان 
جناب آقای عباس سلیمی نمین

با ابراز تأثر درگذشت فرزند عزیزتان را تسلیت عرض می کنیم و 
از خدای مهربان برای آن مرحومه غفران الهی و برای جنابعالی 

و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

مراسم ختم:
 روز جمعه 98/5/25، مسجد جامع شهرک قدس، 

میدان صنعت از ساعت 16 الی 17/30

متن آگهی: آگهی تاســیس شــرکت کشــاورزی و صنعتی ایران 
)ســهامی خاص( نظر به ماده یکصد و نــود و هفت قانون تجارت 
و ماده شــش آئین نامه همان قانون خالصه اظهارنامه و اساسنامه 
شــرکت در این اداره ثبت و در تاریخ 1354/3/14 از لحاظ امضاء 
ذیل ثبــت تکمیل گردیده برای اطالع عموم در روزنامه رســمی 
کشور و روزنامه کثیراالنتشار کیهان آگهی می گردد. 1- نام و نوع 
شرکت: شرکت کشاورزی و صنعتی ایران سهامی خاص 2- موضوع 
شرکت: کشاورزی- دامداری- ورود ماشین آالت کشاورزی و ورود 
کود شــیمیایی و بذر و صادرات مواد کشــاورزی 3- مرکز اصلی 
شرکت: تهران خیابان عباس آباد شماره 164، 4- مدت شرکت: از 
تاریخ 1354/3/6 بمدت نامحدود 5- تابعیت شرکت: ایرانی است 
6- ســرمایه شرکت:مبلغ نود وهشــت میلیون ریال منقسم به نه 
هزار و هشتصد ســهم ده هزار ریالی با نام تمام پرداخت گردیده 
است.7- میزان ســرمایه پرداختی و شماره فیش بانک مربوطه و 
مبلغی که تعهد شده است توضیح اینکه مبلغ نود و هشت میلیون 
ریال به موجب گواهی شــماره 23/1583 مورخ 1354/3/14 به 
حساب شــماره 7878 بانک تهران شعبه تخت جمشید پرداخت 
گردیده است.8-موسسین شرکت آقایان بهاء میرمحمد صادقی و 
عالء میرمحمد صادقی و محمدعلی میر محمد صادقی- بانو بدری 
مدرس- بانو عصمت فرهنگ اصفهانی و حبیب اله شفیق و دکتر 
رضا مدرس و قاسم تبریزیان و عده دیگر9- اولین مدیران شرکت 

آقای بهاء میرمحمد صادقی رئیس هیئت مدیره و عالء میرمحمد 
صادقــی نایب رئیــس هیئت مدیره آقــای محمدعلی میرمحمد 
صادقی عضو هیئت مدیره-آقای حبیب اله شــفیق هیئت مدیره و 
مدیرعامل- آقای قاســم تبریزیان عضو هیئت مدیره اصلی هیئت 
مدیــره  و بانو فخری ملک پور عضو علی البدل مدت خدمت اعضاء 
هیئت مدیره دو سال می باشد.10- اختیارات مدیرعامل: حق امضاء 
مکاتبات  اداری و حق اســتخدام و عــزل کارمندان با مدیرعامل 
می باشــد.11- روزنامه کثیراالنتشار که برای دعوت ها تعیین شده 
است: کیهان 12- دارندگان حق امضاء در شرکت: حق امضاء کلیه 
اوراق بهادار) چک-سفته- برات( و اسناد رسمی و تنظیم قراردادها 
و به طور کلی اوراق مالی و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت  مدیره 
یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل 
هریــک از آقایان )رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره( باتفاق یکی 
دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
13- اولین بازرســان اصلی و علی البدل شــرکت: آقای دکتر رضا 
مدرس بازرس اصلی- آقای حســین میرمحمــد صادقی بازرس 
علی البدل برای مدت یکســال می باشد.14- انحالل شرکت: طبق 

ماده 199 قانون جدید تجارت.

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیالمثنیاینآگهیدرتاریخ1354/3/14بهشماره6/7834صادرگردیدهوبهعلتعدممراجعهبهروزنامهرسمی
وطیتقاضایمورخ1398/4/10مجدداجهتاعالمبهروزنامهرسمیآگهیمیگردد

14آگوست2019 12ذیالحجه1440 تکشماره20000ریال12صفحه)نیازمنديهادرصفحه6(چهارشنبه23مرداد1398 شماره22258 سالهفتادوهشتم

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد 

5 تا 35 سال زندان
برای 13  اخاللگر 
بازار ارز
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رهبر انقالب در دیدار سخنگو و هیأت جنبش انصاراهلل:

ملت مظلوم و مجاهد یمن
بدون شک پیروز خواهد شد

 شیخ زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه
در بیمارستان هند بستری شد

يادداشت روز

رکود دولت 
رکود می آورد

خبر ویژه

4 سال لجبازی با کارت سوخت
و هدررفت روزانه 12 میلیون لیتر بنزین

صفحه2صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بر باد دادن 18 میلیارد دالر
سوء مدیریت یا خیانت در امانت؟!

کیهان بررسی می  کند 

»منطقه امن«
 رمز فتنه جدید 
آمریکا و ترکیه
در سوریه

1۲

* مجتمــع تخصصی ویژه رســیدگی بــه جرائم 
اقتصادی تهران تشکیل شد.

* رئیس اتحادیــه فروشــندگان پرنــده و ماهــی: 
مرغداران مسئول گرانی مرغ هستند.

* 15 میلیون دفترچــه دانش آموزی با نرخ دولتی 
آماده توزیع است.

* مجــری ســابق برنامه پایش: مســئوالن دولتی 
 برای اقتصاد تصمیماتی گرفتند که قبال منتقد آن

 بودند.
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: حذف صفر از 

پول ملی اثر روانی دارد.
صفحات۴و۱۱

 FATFاعتراف مقامات آمریکایی: استانداردهای
در خود آمریکا هم رعایت نمی شود!

* حمالت پی درپی انصــاراهلل به ائتالف از هم 
پاشیده  سعودی در یمن.

* حرکت تانک های چین به سمت هنگ کنگ.
* آغــاز فشــارهای بین المللی بــه هند برای 

عقب نشینی از کشمیر.

* اسرائیل به دنبال کشیدن دیوار دوم به دور 
غزه!

* سازمان ملل: فرانسه تروریست ها را از سوریه 
به عراق منتقل کرده است.

صفحه آخر

2 هزار شبه نظامی ائتالف سعودی 
به انقالبیون یمن پیوستند

وزیر راه و شهرسازی: 

 ۲/۲ میلیون مسکن 
بیشتر از خانوارها

 داریم 
۴

دیروز تصاویری از بســتری شدن رهبر دستکم 12 میلیون شیعه نیجریه در بیمارستان هند منتشر شد و خیال 
خیلی ها را تا حدودی راحت کرد. دولت نیجریه که به شدت تحت نفوذ سعودی هاست، اجازه درمان ایشان را نمی داد 
و طبق برخی گزارش ها، گلوله هایی که به وی شلیک شده هنوز در بدن او باقی است. اصال یکی از دالیل وخیم شدن 
حال ایشــان، مسمومیت با سرب همین گلوله هاست. شیخ مقاومت هم که مثل خیلی های دیگر، با مشاهده چهره و 
راه و روش امام راحل شیعه شده و طی 40 سال گذشته میلیون ها نیجریه ای را به دین اسالم دعوت کرده، با شرایط 
بسیار سخت دولت نیجریه به هند اعزام شده است. دولت نیجریه حتی حاضر نشد یک سنت برای درمان ایشان خرج 
کند و شرایطی که برای این اعزام درنظر گرفته، تضمین های سنگینی برای بازگشتن او به زندان گرفته است. این در 

حالی است که دادگاه عالی این کشور رای به آزادی ایشان داده است!

* در حالی که ماجرای چگونگی تعیین قیمت 4200 تومان برای ارز دولتی و نحوه برباد رفتن 18 میلیارد 
دالر ارز دولتی هنوز حل نشده و هیچکس حاضر به پذیرش مسئولیت این خسارت بزرگ نیست، عده ای 

می کوشند ماجرا را در حد سوءمدیریت تقلیل داده و از برخورد با عوامل اصلی قضیه جلوگیری کنند.
* یکی از این رسانه ها حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده سنگین 

را تسویه حساب قوه قضائیه با دولت خوانده است! 
* مشــخص نیست این چگونه ریسکی است که 18 میلیارد دالر از خزانه مملکت را به باد می دهد و قیمت دالر 
را تا نزدیک 20 هزار تومان می رساند و تورم را چند برابر می کند و هنوز هم باید از آن دفاع کرد!        صفحه۲

3
با حضور وزیر دفاع انجام شد 

رونمایی از خودروی 
تاکتیکی »ارس ۲«
 و نفربر »رعد«

* در دیــدار هیأتــی از جنبــش انصاراهلل 
یمن با رهبــر معظم انقالب اســالمی، نامه 
جنبش  رهبر  بدرالدیــن  ســیدعبدالملک 

انصاراهلل تقدیم ایشان شد.
* حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای: مردم 
یمن با تمدن عمیق و تاریخی خود و با روحیه 
مجاهدت و ایســتادگی که در این پنج سال 
از خود نشــان داده اند، آینــده خوبی را در 
پیش دارند و به لطف خداوند، دولتی قوی را 
تشکیل خواهند داد و در چارچوب آن دولت، 

به پیشرفت خواهند رسید.
* سعودی ها و اماراتی ها و حامیان آنها به دنبال 
تجزیه یمن هستند که باید با قدرت در مقابل 
این توطئه ایستاد و از یمِن یکپارچه، متحد و 

با تمامیت ارضی حمایت کرد.
* آنچه در یمن می گذرد، واقعیت دنیای امروز 

و مدعیان حقوق بشر است.
جنبش  ســخنگوی  عبدالســالم  محمد   *
انصاراهلل یمن: ما والیت شــما را امتداد خط 
امیرالمومنین)ع(  والیت  و  اسالم)ص(  پیامبر 
می دانیم و مواضع حیدری و علوی شــما در 
حمایت از مردم مظلوم یمن را ادامه خط امام 
خمینی )ره( و مایه برکت و بسیار روحیه بخش 

می دانیم.
*مردم یمن که در شرایط بسیار سختی بسر 
می برند با دست خالی اما با ایمان و ثبات قدم 

در مقابل تجاوز هفده دولت ایستاده اند.
صفحه۳


