بحران مالی آمریکا
پروژههای عظیم پنتاگون را متوقف کرد

مدیران بانکها:
سوئیفت هنوز وصل نشده است

* وزیر نیرو :آب تهران سالم است.

*  5هــزار و  50واحــد مســکن مهر در سیســتان و

* ســرکرده بزرگترین گروه تروریستی کراچی :با

* تلآویو :بحــران ناامنی در کرانه باختری به مرز

* معاون سازمان حمایت :گرانفروشی بلیت قطار سبب

بلوچستان به بهرهبرداری رسید.

ناتو همکاری نزدیک داشتیم.

انفجار و غیرقابل تحمل رسیده است.

محکومیت راهآهن شد.

* نگاه فمنیســتی برنامه ششــم به زنان؛ تضعیف حق

* جنگندههای ائتالف ســعودی دیوانهوار یمن را

* تروریســتهای بوکوحرام در نیجریه  86نفر را

* سود  27برابری چای خارجی در بازار ایران.

مادری و حذف جمعیت به نام توسعه؟! صفحات۹،۴و۱۱

بمباران کردند.

زنده زنده سوزاندند.

سهشنبه ۱۳بهمن 139۴

 ۲۲ربیعالثانی 143۷

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

 ۲فوریه 201۶

رمزگشایی کیهان از پروژه نافرجام هاشمی

آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و آلمان پروژه تجزیه عراق را کلید زدند

* پس از ماهها رفت و آمدهای مشــکوک میان مقامات کشــورهای غربی و اربیل ،مشخص شد که این سفرها در
ارتباط با حفر یک خندق جداکننده کردستان از عراق صورت میگرفته است.
* تاکنــون  65درصد عملیات حفر خندق ،که مرزهای منطقه خودمختار و بقیه خاک عراق را ترســیم میکند،
کامل شده است.
* در این پروژه تجزیهطلبانه 145 ،کارشناس و مهندس آمریکایی ،آلمانی ،انگلیسی و فرانسوی فعالیت دارند.
* با توجه به رفت و آمدهای سیاســی میان سران اربیل و ریاض ،احتماال طرح حفر خندق توسط رژيم آل سعود
تغذیه مالی میشود.
* سران منطقه خودمختار و غرب ،جلوگیری از پیشروی داعش را بهانه اقدام خود اعالم کردهاند ،این در حالی است
صفحهآخر
چ گروه تروریستی و چریکی را متوقف کرد.
که با ایجاد خندق نمیتوان هی 
کیهان بررسی میکند

خطر تکرار کرسنت
با قراردادهای جدید نفتی

* محرمانــه بــودن قــرارداد و تجربههــای تلــخ قرارداد کرســنت
ایــن نگرانــی را به وجود مــیآورد که متن قــرارداد ،امــکان داوری
خارجی را میســر کرده و مجددا به کشــور هزینههای گزافی تحمیل
نماید.
* با وجــود ادعای دولت مبنی بر غیرممکن بودن انتشــار آمار ذخایر
کشــور IPC ،این امکان را فراهم میآورد و موجب میشود شرکتهای
نفتی سود سرشــاری از محل هزاران معامله کاغذی که در بورسهای
نفــت روی داراییهای معرفی شــده آنها انجام میشــود ،به دســت
آورند.
* براساس قراردادهای جدید سهم شریک شرکت ملی نفت قابل داد و
ستد است این موضوع ،بروز فساد و رانت را در قراردادهای جدید تایید
مینماید.

* سیاست عقد قرارداد با شرکتهای
)(E&Pکه خود فاقد تکنولوژی از قبیل
لرزهنگاری یا حفاری افقی هســتند
به هیچ وجــه زمینه انتقال فناوری و
دانش فنی و مدیریتی را برای کشور
صفحه۴
فراهم نخواهد کرد.

* روز گذشته هاشمی رفسنجانی به بهانه دفاع از بیت امام(ره)،
خط و میراث امام(ره) را مورد توهین و هجمه قرار داد.
* هاشمی خطاب به فقهای شورای نگهبان :صالحیت شخصیتی
که اشبه به جدش امام خمینی اســت را قبول نمیکنید؛ شما
صالحیت خود را از کجا آوردهاید؟ چه کســی به شما اجازه داده
است که قضاوت کنید؟
* حضرت امام(ره) :اگرکســی به مردم بگوید که این شــورای
نگهبان کذا و این مجلس کذا ،این فســاد است ،و مفسد است
یک همچو آدمی ،تحت تعقیب مفسد فیاالرض باید قرار بگیرد.
* من به این آقایان هشدار میدهم که تضعیف و توهین به فقهای
شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسالم است.
* طبق اطالعات موثق ،عامل اصلی ثبتنام سید حسن خمینی
بــرای انتخابات مجلس خبرگان و عدم شــرکت وی در آزمون
علمی ،هاشمی بوده است.
* سخنان دیروز هاشمی تالشی برای جبران شکست پروژهای
سیاسی و شخصی است که متاســفانه بیت حضرت امام(ره) را
ابزاری برای رسیدن به هدف میبیند.

صفحه2

جشنهای سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب آغاز شد

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/04/30

مخالفت  94/3درصد مردم
با اولویت خرید هواپیما

* رشد بورس ،حبابی و دستوری است

* سورپرایز دولت روحانی برای نجات ایرباس!

صفحه2

(نوب

بارکد 8722988

تا

ول)

کد پســتی  7513749797تلفــن  2522051-7فاکس
 2530072پســت الکترونیــک  info@bpmo.irآدرس
سایت www.bpmo.ir
 مدت پروژه 6 :ماه شمسیشرایط الزم:
 -1مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت در زمینه ساخت
شناورهای فلزی
 -2داشــتن تجربه حداقل ساخت یک فروند شناور فلزی با
تناژ باالی  50تن
 -3ارائه مدارک مربوط به شناسه ملی شرکت الزامی است.
توجه:
سایر موارد بر اساس شــرایط و معیارهای مذکور در اسناد
استعالم ارزیابی کیفی میباشد.
ی به عهده برنده مناقصه میباشد.
هزینه درج آگه 
هر کدام از مناقصهگران در صورت برنده شدن جهت انعقاد
قرارداد ملزم به ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران
از وزارت تعاون کار و امور اجتماعی میباشد.

بارکد 9306879

آگهی تغییرات شرکت تله کابین گنجنامه
سهامی خاص به شماره ثبت 345328
و شناسه ملی 10820050506

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1394/2/30تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد :ترازنامه و حســاب سود و زیان منتهی به ســال مالی  93به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی شریفی
به شــماره ملی  1263269095به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک ســال مالی
انتخــاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شــرکت تعیین
گردیــد .با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس ،تصویــب ترازنامه و صورتهای
مالی ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
م الف 162378

بارکد 4851565

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آماد بهینهساز
سهامی خاص به شماره ثبت 183003
و شناسه ملی 10102251738

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطــور فوقالعاده مورخ
 1394/4/20تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :اعضای هیئتمدیره برای مدت

 45016/1/315/556مورخ  94/7/7تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :محسن

2سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند

رحمانی به شــماره ملی  6209879586به نمایندگی از شرکت سنجش

 -آقای سعید ترابیان با کدملی 3874864111

گستر دانا با شناسه ملی  10102384287به سمت رئیس هیئت مدیره

 -شرکت سیاحتی علیصدر به شناسه ملی  10861116158به نمایندگی

و علی مســیبی به شــماره ملی  0049775731به نمایندگی از شرکت

آقای هومن میهنپرست با کدملی 0061320722

ناصرین وحید با شناســه ملی  101022550111به سمت نایب رئیس

 -آقای سیدمصطفی اردستانیزاده با کدملی 3874484467

هیئت مدیره و عباس شــریفی مالسرائی به شماره ملی 0051735253

 -موسســه حسابرسی اطهر به شناســه ملی  10100141890به سمت

به نمایندگی از شرکت کفش نوید بهمن با شناسه ملی 10102247860

انتخاب شدند.

بازرس اصلی و موسسه حسابرســی اصالحگستران امین به شناسه ملی

به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

 10103751722به ســمت بازرس علیالبدل به مدت یک ســال مالی

کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و ســفته و غیره با امضاء ثابت

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای

انتخاب گردیدند.

مدیرعامل و آقای علیرضا غنی آبادی مدیرمالی شــرکت به همراه امضاء

 -روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شــرکت انتخاب

یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و تمامی مکاتبات اداری با امضاء

گردید.

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار ،انتخاب

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء ،تعیین سمت

مدیران ،انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک

مدیران انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای ســازمان ثبت قابل دســترس

دسترس میباشد.

میباشد.

 1060201968و ســهیل یزدانبخش به ک.م  0943207088و
محمد هاشــم ضعیفی به ک.م  1062634659به ســمت اعضاء
هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به ش.م 10380155428
به عنــوان بازرس اصلــی و آقای حســین یزدانبخــش به ک.م
 1060328097به عنــوان بازرس علیالبدل به مدت یکســال

شرکت انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس ،انتخاب مدیران،
انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در
ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
مالف 164019

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
مالف 164014

هماکنون میتوانید

آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد راد سهامی خاص
به شماره ثبت  424999و شناسه ملی 10320768001

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1393/12/02و مجوز شماره

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :آقایــان ایرج یزدانبخــش به ک.م

صفحه۳

خبر ویژه

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

آگهی تغییرات شرکت شیمی پیدایش تهران
سهامی خاص به شماره ثبت 111084
و شناسه ملی 10101548085

همزمان با لحظه تاریخی ورود حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسالمی

صفحات۱۰و۲

«آگهی تجدید ارزیابی کیفی»
سازمان بنادر و دریانوردی  /اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

بارکد 9195810

(ره)

* نکته :آقای هاشمی شما بدهکارید یا شورای نگهبان؟!

يادداشت روز

معارضه سوریه
پرچم سفید وین

تکشماره  5000ریال

حمله به خط امام
در پوشش دفاع از بیت امام

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

موضوع مناقصه :ساخت یک فروند قایق نورانی
محــل ،مهلت و نحوه دریافت اســناد :از تاریخ درج آگهی
(سهشــنبه مورخ  )94/11/13تا پایان وقت اداری روز سهشنبه
مــورخ  94/11/20با مراجعه امــور قراردادهــای مناقصهگزار،
به آدرس بوشــهر -انتهــای بزرگراه طالقانــی -اداره کل بنادر و
دریانوردی اســتان بوشهر -کد پســتی  -7513749797تلفن
 2522051-7و ارائه معرفینامه و اصل فیش واریز وجه به حساب
شــماره  2176451050000ســیبا نزد بانک ملی شعبه بندر و
دریانــوردی کد بانک  7720به مبلغ  300/000ریال امکانپذیر
اســت .وجه مذکور به هیچوجه قابل استرداد نخواهد بود .ضمنا
دریافت اسناد از سایت ( )iets.mporg.irنیز امکانپذیر است.
 محل و مهلت تسلیم پاکت ارزیابی کیفی :مناقصهگرانباید پاکت ســوابق و مستندات خود را تا ساعت  14:00روز
چهارشــنبه مورخه  94/12/5به دبیرخانه مرکزی دستگاه
مناقصهگزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند.
 آدرس دستگاه مناقصهگزار :بوشهر -بزرگراه طالقانی-بلوار بنــدر -اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر

سال هفتادو چهارم

شماره ۲۱۲۷۱

صفحه آخر

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
مالف 164020

عضو کانال « کیهان» در تلگرام شوید
https://telegram.me/kayhan_news
بارکد 9425679

تأسیس شرکت سهامی خاص بینالمللی فرامرز اندیشان فرزانه در تاریخ 1394/8/24
به شماره ثبت  482341به شناسه ملی 14005387697

ثبت امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر

مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

مرکز اصلی شــرکت :تهران چیذر خیابان هاشمی علیا پالک 43

موضوع شــرکت :معامــات مالی و اخذ تســهیالت اعتباری وام از

واحد  4کد پستی 1938993683

بانکهای صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی ســرمایهگذاری

سرمایه شرکت :مبلغ  50000000ریال منقسم به  10000سهم

در امالک و مســتغالت اخذ نمایندگی از ســایر شرکتهای داخلی

 5000ریالی با نام میباشــد که مبلغ  17500000ریال توســط

و خارجی و اعطــای نمایندگی و اقدام به عملیات بازرگانی موضوع

مؤسسین طی گواهی بانکی شماره  341/94/441مورخ 94/7/21

قانون تجارت و ســایر قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران به

نزد بانک پاسارگاد شــعبه شهید اندرزگو پرداخت گردیده است و

طور مســتقیم و غیر مستقیم که برای تحقق اهداف شرکت مفید و

مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

مقتضی به نظر برسد و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس

اولین مدیران شــرکت :آقــای حمید صاحب الزمانی به شــماره

یا تعهد ســهام شرکتها و یا خرید و یا تعهد سهام شرکتهای موجود

ملی  2992345334به ســمت مدیر عامــل و عضو هیئت مدیره

در زمینههــای صنعتی بازرگانی طراحی و مهندســی و مطالعات و

و آقای محمد روحانی به شــماره ملی  0569350948به ســمت

تحقیقاتی و خدماتی و ســرمایهگذاری مشــاوره و ارائه خدمات به

رئیس هیئت مدیره و آقای علی خیراندیش کشــکویی به شــماره

شــرکتهای ایرانی جهت ارتقاء سطح دانش فنی از مبادی و توسط

ملــی  0051040190بــه ســمت نائب رئیس هیئــت مدیره به

شــرکتهای خارجی -مشاوره و مذاکره با شــرکتها و بانکهای

نمایندگی از شرکت آفرینش دانش فنآوری کرمان به شناسه ملی

خارجی جهت ســرمایهگذاری در ایران به همراه ارائه دانش فنی-

 14004554611برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

بررسی و معرفی پروژههای داخلی به شرکتهای خارجی به همراه

دارنــدگان حق امضا :کلیه اســناد و اوراق بهادار قراردادها و عقود

تهیه طرح و توجیه فنی و اقتصادی -معرفی و آموزش کادر ورزیده

اســامی و بانکی با امضاء هر یک از اعضاء هیئــت مدیره باتفاق

و متخصص ایرانی به شــرکتهای خارجی و برنامهریزی تخصصی

مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامههای

ایرانی در زمینههای خاص در شرکتهای صاحب دانش فنی -ارائه

اداری با امضــاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه

خدمات و تســهیالت در حوزه فــنآوری اطالعات -تهیه مدلهای

مهر شرکت معتبر میباشد.

مالی و ســرمایهگذاری .مشــاوره در آماده کردن شرکتها در مورد

اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه

ســرمایهگذاری -اســتفاده از تســهیالت مالی و اعتباری بانکها و

بــازرس اصلــی و علیالبــدل :علــی نعمتــی به شــماره ملی

مؤسســات مالی و اعتباری داخلی و خارجی -همکاری مشترک با

 2949821741بــه عنوان بازرس اصلی و تایماز زورقی لنگرودی

اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیتهای توجیهپذیر تولیدی،

به شــماره ملی  0062252577به عنوان بازرس علیالبدل برای

صنعتی ،معدنــی ،بازرگانی ،مالی و خدماتــی در داخل و خارج از

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

کشــور -مشاوره در امور شــرکتها و بازسازی مدیریت .مشاوره در

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهیهای شرکت انتخاب

امور سرمایهگذاری -مشــاوره در امور مدیریت ریسک -مشاوره در

شد.

امور مربوط به سبد گردانی -انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی
و بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
مالف 164010

