جولیان آسانژ ،موسس ویکی لیکس:

رئيس انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان تهران:

هیالری کلینتون
با داعش رابطه تجاری دارد

سیاست انقباضی دولت در بخش مسکن
بیکاری را تشدید میکند

* کارشــناس اقتصاد مسکن :سفته بازی بانکیها اوراق

* مدیرعامل :یک میلیون بشکه میعانات گازی امروز در

* رسانههای هندی خبر دادند :گرسنگی ،بیکاری و هتک حرمت

* گزارش ایندیپندنت :بگو اهلل تا از فهرســت پروازهای

حق تقدم مسکن را گران کرد.

بورس انرژی عرضه میشود.

 3دستاورد کارگران هندی از سفر به عربستان.

آمریکا و انگلیس حذف شوی!

* ســخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز :کشفیات

* یک اقتصاددان :طــرح خرید و فروش ارز در بانکها

* عضــو مجلــس علمــای بحریــن:انقــاب بحرین

* رایالیوم با اشــاره به تحوالت یمن :روزهای ســخت

کاالی قاچاق به  9برابر رسید.

صفحه۴

بدون رفع تحریم شکست میخورد.
 ۵ذیقعده 143۷

دوشنبه  ۱۸مرداد 139۵

مسالمتآمیز نمیماند.

سال هفتادو پنجم

نشست  24گروه تروریستی در آنکارا

هراس از سرنوشت جنگ حلب
سرنخ کودتای آمریکا در ترکیه

* اظهارات مقامات ترکیه در هفته منتهی به کودتای نافرجام  25تیر ،که دوستی
مجدد با بشار اسد را تداعی میکرد ،باعث شد که واشنگتن کودتا را کلید بزند.
* اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا که گفته بود «سوریه موهایم را سفید کرده
است!» به خوبی نشان میدهد که روند تحوالت سوریه برای آمریکا حیاتی است.
* ســران کاخسفید میدانند که اگر بحران سوریه در مسیر دلخواه آنها حرکت
نکند ،ممکن است موجودیت «اسرائیل» به خطر بیفتد.
*«رجب طیب اردوغان» و دیگر مقامات ترکیه هر چند از قدرت برکنار نشدهاند،
اما فهمیدند که نباید پا را از گلیم خود فراتر بگذارند.

* همکاری نظامی و غیرنظامی میان تروریستها و حامیانشان از شکل مخفی
خارج شد و آنها آشکارا نشست مشترک برگزار میکنند.
* ســرکرده اصلی گروه تروریستی «ارتش آزاد» از نشست مشترک سران 24
گروه تکفیری و غیرتکفیری در آنکارا خبر داد.
* هدف از این نشست ،چارهجویی تروریستها و حامیان آنها برای تکفیریهای
تحت محاصره در حلب بوده است.
* به گفته ســرکرده ارتش آزاد ،گروههای مسلح بهزودی مشترکا یک «شورای
عالی نظامی» تشکیل میدهند.

* در حال حاضر عالوه بر تروریستها ،آمریکا ،عربستان ،ترکیه و قطر به شدت
روی تحوالت حلب متمرکز شدهاند.
* ششمین عملیات فرار تروریستها از حلب هم شکست خورد و شمار تلفات
تکفیریها در این عملیات پی در پی ،به  600تن نزدیک شد.
* تکاوران ارتش سوریه طی عملیاتی در «الذقیه» 100 ،تروریست تکفیری را از
پای درآوردند.
* «جولیان آســانژ» بنیانگذار «ویکی لیکس» فاش کرد ،آمریکا و آلسعود در
صفحه آخر
کودتای اخیر ترکیه دست داشتهاند.

تهران و باکو شش سند و یادداشت تفاهم امضا کردند

روزنامه اصالحطلب:
فضای مجازی
به تسخیر
اصولگرایان
درآمده است

* فــرار از نظارت با محرمانه کردن
قراردادهای نفت و هواپیما و خودرو!
* 30میلیارد دالر خســارت بهای
ابقای متهمان فساد کرسنت
صفحه۲

صفحه۲

این دوگانه را
جدیبگیرید

صفحه2

هماکنون میتوانید

عضو کانال « کیهان» در تلگرام شوید
https://telegram.me/kayhan_news
بارکد 8724892

آگهی تغییرات شرکت خوارزم ارتباط خاورمیانه
سهامی خاص به شماره ثبت 112338
و شناسه ملی 10101560184

بارکد 7301753

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

نماینده شیخ عیسی قاسم در مصاحبه با کیهان:

بحرین را یک تیم امنیتی انگلیس اداره میکند

* حجتاالسالموالمسلمین شیخ عبداهلل دقاق :همه تالش مزدوران حاکم بر بحرین این است که اعتراضات مردمی
شکل آشوب و خشونت به خود بگیرد و به این ترتیب ،سرکوب انقالب فراهم شود.
* همه مردم بحرین اعم از شیعه و سنی در انقالب و قیام علیه آل خلیفه حضور پررنگ دارند.
* هرگونه حماقت حاکمان دستنشــانده بحرین نسبت به آیتاهلل عیسی قاسم ،رژیم آل خلیفه را در گرداب فرو
خواهد برد.
* هدف آل خلیفه از ســلب تابعیت آیتاهلل عیسی قاســم ،حذف بزرگترین سمبل ملی و اسالمی بحرین از این
صفحه۸
کشور است.

مناظره داغ شریعتمداری و خرازی
از فیشهای نجومی تا برجام و مسائل داخلی

* خرازی :ماجرای فســاد  3هزار میلیــارد تومانی هم مانند
فیشهای نجومی است چرا کیهان به آن نپرداخته بود؟
شــریعتمداری :کیهان قبل از همه به آن ماجرا پرداخت و
حتی نام بانک «تات» را هم مطرح کرد .ضمن آن که آنها گرگ
بودند و کار گرگ حمله به گله اســت ولی صاحبان فیشهای
نجومی چوپان بودند و انتظار نمیرفت به بیتالمال دســتبرد
بزنند.
* خرازی :در دولت یازدهم میزان صدور نفت به  2/5میلیون
بشکه رسیده است.
شریعتمداری :ولی هیچ تحریمی برداشته نشده و پول آن به
کشور بازنمیگردد.

يادداشت روز

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
زیرمجموعه شرکت توانیر و وابسته وزارت نیرو

ن

وبت

TUV-NORD
ISO 9001

* مزایدهگذار :شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
* موضوع مزایده :فروش لوازم اسقاط و راکد شبکه و خودروهای کارکرده
* مهلت دریافت اسناد مزایده :از تاریخ 95/5/19 :لغایت 95/5/25
* محل دریافت اسناد مزایده:
* الف :اهواز امانیه خیابان شــهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
طبقه دوم اتاق  201امور تدارکات و انبارها تلفن تماس جهت دریافت اطالعات
061-33334039
* اســناد مزایده از طریق سایت اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
 www.kepdc.co.irسایت شــرکت توانیر  www.tavanir.org.irپایگاه
ملی اطالعرسانی http:/iets.mporg.irنیز قابل رویت میباشد.
* تاریخ بازدید 95/5/30 :لغایت 95/6/3
* تاریخ تحویل پاکتهای مزایده :تا ساعت  14روز شنبه 95/6/6
* محل تحویل پاکتهای مزایده :اهواز امانیه خیابان شــهید منصفی شرکت توزیع
نیروی برق خوزستان ،حراست و امور محرمانه شرکت
* تاریخ گشایش پاکتهای مزایده :روز یکشنبه  95/6/7ساعت 14
* مبلــغ خرید اســناد مزایــده  1/000/000ریال واریز به حســاب ســپهر شــماره
 104978200007نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز
* مبلغ سپرده شرکت در مزایده پیوست اسناد مزایده میباشد که میبایستی به صورت
رسید واریز وجه ،چک یا ضمانتنامه بانکی ارائه گردد.
* پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ،تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور
را به حســاب بانکی شــرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شــرکت تهیه و حسب
مورد ضمانت یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
*به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپردههای مخدوش ،سپردههای کمتر از میزان مقرر یا
چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل
شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات وجزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده میباشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص سالمت و درمان یاسمین در تاریخ 1395/3/5
به شماره ثبت  492395به شناسه ملی 14005869556

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

شــرکتها ،کارخانه ،واحدهای تولیدی و صنعتی و انواع طرحهای

جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

تولیدی ،خدماتی ،بازرگانی و بهرهبرداری از آنها.

 -موضوع شــرکت :مصادیــق ،فعالیتها و راســتای تحقق اهداف

اســتفاده از حق تقدم ،حقالعملکاری ،ثبت سفارش ،ترخیص کاال

شــرکت عبارتند از :بند الف :تهیه ،توزیــع ،تأمین ،خرید ،فروش،
پخش مویرگی و غیرمویرگی ،تولیــد ،ترخیص کاال از گمرکات و
بنادر کشــور ،واردات و صادرات محصوالت ،تجهیزات ،ملزومات،
لوازم ،وســایل ،مواد و فرآوردههای مهندســی پزشکی ،پزشکی،
دندانپزشکی ،دندانسازی ،آزمایشــگاهی تشخیص طبی ،دارویی،

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  1395/3/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 1395/1/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای هاشــم آرمین کوشا به شــماره ملی 0069140901

 -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

به ســمت بازرس اصلی و آقای سید محمد مهدی موسوی

امیرحسین عالقهبند به شماره ملی  4433608459و آقای

به شــماره ملی  0068388519به سمت بازرس علیالبدل

حامد عالقهبند به شماره ملی  0068163479و خانم مهین

شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

مؤمنین به شــماره ملی  4430452083به ســمت اعضاء

اعضای هیئت مدیره برای مدت  2ســال به قرار ذیل تعیین

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

گردیدند:

 -خانم لیال چاکری به شماره ملی  4432351802و آقای

آقای عباس ظفر دعاگو به شــماره ملی  0061450774به

محمود بودی منشادی به شــماره ملی  4432693290به

سمت عضو هیئت مدیره

ترتیب به ســمت بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یک

آقای محمدرضا مهرابی بیان به شماره ملی 0045371830

سال انتخاب شدند.

به سمت رئیس هیئت مدیره

 -روزنامه کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.

خانم هاجر فضل زرندی به شماره ملی  0046489177به

ترازنامه و عملکرد سال مالی  1394به تصویب رسید.

سمت نایب رئیس هیئت مدیره

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورتهای

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس ،انتخاب و

مالی ،انتخاب بازرس ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب

تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در

مدیران انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان

با شرکتهای داخلی و خارجی مرتبط با بند الف

اخذ وام و تســهیالت مالی و اعتباری ریالی ،ارزی و گشایش LC

آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

ثبت قابل دسترس میباشد.

و حساب ارزی و حساب جاری از کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
مالف 363345

مالف 361055

* خرازی :دولت قبل  700میلیارد دالر درآمد را غارت کرده
است!
شــریعتمداری :خزانه دولت دخل بقالی نیست که بقال هر
وقت دلش خواست از آن برداشت کند .برداشت از خزانه نیاز به
مصوبه مجلس دارد و نتیجه نیز با تفریغ بودجه ارزیابی میشود.
* خرازی :شما تا آخرین روزهای دولت سابق از مدافعان پروپا
قرص آقای احمدینژاد بودید و از او دفاع میکردید و در مقابل
اشکاالت آن سکوت کرده بودید.
شریعتمداری :دولت سابق منشأ خدمات زیادی بود که شما انگشت
کوچک آن هم نمیشوید ولی از هنگامی دچار انحراف شد که به سوی
صفحه۳
شما آمده و روش اصالحطلبان را پیش گرفت.

بارکد 7125141

اول

آگهی مزایده شماره 95/2

*خرازی :برجام دســتاوردهای فراوانی هم برای کشور داشته
اســت که شما به هیچکدام از آنها نپرداخته و همواره علیه آن
نوشتهاید.
شریعتمداری :تنها دستاورد برجام اثبات غیرقابل اعتماد بودن
آمریکا بوده است و در بقیه موارد به قول آقای سیف تقریبا هیچ
دستاوردی نداشته است که بنده میگویم تحقیقا نداشته است.
* خرازی :هماکنون سوئیفت برقرار شده و بسیاری از تبادالت
تجاری انجام میپذیرد و با  40بانک معتبر تبادل تجاری داریم.
شریعتمداری :سوئیفت یک کانال است و همیشه باز است ولی
تبادل نیاز به پذیرش السی دارد که هرگز صورت نپذیرفته است
و ضمنا فقط با  2بانک ارتباط داریم آنهم تبادل تهاتری است.

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ

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

شماره ۲۱۴۱۰

تکشماره  5000ریال

در برنامه نگاهیک صورت گرفت

با حضور روسای جمهور  2کشور

خبر ویژه

عربستان در راه است.

12صفحه ( به اضافه ۱۶صفحه ويژهنامه عکس در مراکز استانها و نيازمنديهای ويژه تهران)

 ۸آگوست 201۶

صفحهآخر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

مکمل ،بیمارســتانی اعم از مواد مصرفــی و غیرمصرفی ،یک بار
مصــرف و چند بار مصــرف و محصــوالت و فرآوردههای مراقبت
دهان ،انواع آدامس ،آرایشــی ،بهداشــتی ،شــوینده ،شیمیایی و
کلیــه کاالهای مجاز از طریق منابع داخلی و خارجی و انجام کلیه
فعالیتهــای مجاز اقتصادی و بازرگانی در چارچوب قانون تجارت و
قوانین و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،معاونت
غذا و دارو ،اداره کل تجهیزات پزشــکی و وزارت بازرگانی .خرید،
فروش ،تأمین ،حمایت و پشــتیبانی از طرحها و برنامههای مرتبط
با بند الف از طریق شرکت در نمایشگاهها ،همایشها و کنگرههای
پزشــکی ،دندانپزشکی داخلی و خارجی و سایر فعالیتها در ارتباط
با توســعه بازرگانی مرتبط با باند الف ،ارائه خدمات و پشــتیبانی
دانشــگاهها ،بیمارســتانها ،کلینیکهــا ،درمانگاههــا ،مطبها،
آزمایشــگاههای تشــخیص طبی و مراکز درمانــی در زمینههای
تطبیق با اســتانداردها ،فروش و ارائه محصوالت مرتبط با بند الف
اجرای طرحهای تجهیز ،فروش ،پشتیبانی واحدهای درمانی تحت
نظارت وزارت بهداشــت و درمان ،اداره کل تجهیزات پزشــکی و
بخشهای غیر دولتی مرتبط با بند الف
اتخاذ تصمیم و تدوین طرحهای تجاری ،سرمایهگذاری و مشارکت

داخلی و خارجی
تجــارت الکترونیکی و اینترنتی مجاز ،غیر هرمی و غیر شــبکهای
مرتبط با بند الف -تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شرکت
مرتبــط با بند الف -اخذ و اعطــای نمایندگی در داخل و خارج از
کشــور و ارائه خدمات پس از فروش -اخذ نمایندگی انحصاری از
شرکتهای خارجی -ایجاد شــعب و نمایندگی در داخل و خارج
از کشور -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی -عقد
قرارداد ،مشــارکت و ســرمایهگذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی
در کلیــه امور و فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی در چارچوب
قانون تجارت و قوانین مقررات وزارت بازرگانی ،وزارت بهداشــت
درمان و آموزش پزشــکی ،معاونت و سازمان غذا و دارو ،اداره کل
تجهیزات پزشکی
ســرمایهگذاری در زمینههای اشــاره شــده در بند فوق ،بررسی،
مطالعه ،توســعه ،تشکیل ،راهاندازی ،ایجاد ،احداث و تأسیس انواع

از گمرکات و بنادر کشور و سایر خدمات بازرگانی
انجــام عملیاتی که بطور مســتقیم یا غیرمســتقیم برای تحقق
اهداف شرکت الزماالجراء ،مفید و سود ده بوده و در جهت اجرای
موضوعات شرکت و بند الف ضرورت داشته باشد.
(در صــورت ضرورت قانونی انجــام موضوعات فعالیت پس از اخذ
مجوزهای الزم)
مدت شــرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:
تهران بازار بزرگ تهران -سه راه ناصرخسرو -پاساژ صدر اعظم -پ
 21کد پستی 1116913381
ســرمایه شــرکت :مبلغ  1000000ریال منقســم به  100سهم
 10000ریالــی که تعداد  100ســهم با نام و  0ســهم آن بینام
میباشــد که مبلغ  350000ریال توســط مؤسسین طی گواهی
بانکی شماره  10995108مورخ  95/2/25نزد بانک اقتصاد نوین
شــعبه بازار کد  109پرداخت گردیده اســت و الباقی سرمایه در
تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
 جواد قوتی به ســمت رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل و عضوهیئت مدیره به کد ملی 0081276923
 زینب توســلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئتمدیره به کد ملی 6189706207
اهلل وردی قوتــی بــه ســمت عضو هیئــت مدیره بــه کد ملی 6189626777به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به
امضای جواد قوتی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق
عادی و اداری به امضای جواد قوتی به ســمت مدیرعامل همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علیالبدل:
 محمد امین صحرایی به شــماره ملی  0018572677به عنوانبازرس اصلی.
 نســیم شکرگزار به شماره ملی  1651867143به عنوان بازرسعلیالبدل
برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهیهای شرکت تعیین
گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمیباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
مالف 361048

