صدای کرباسیان هم درآمد

واکنش تند کرملین به ادعاهای آمریکا

تورم بهتر از رکود است
زیرا باعث رونق و اشتغال میشود

* معاون وزیر صنعت و تجــارت :اگر بخواهیم از بحث
رکود به سرعت خارج شویم باید تحرک بخش مسکن را
به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم.
* گــزارش المانیتور از بازار ارز ایــران؛ دولت بهرهبردار
اصلی گرانی دالر است.
چهارشنبه  ۲۲دی 139۵

مسکو :به جای انتخابات آمریکا
مغز اوباما را هک کردیم!

* رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران 10 :هزار تن
کیوی یخزده شمال خریداری میشود.
* معاون شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور :یک
ریال از بودجه  95به آبرسانی روستایی نرسید!
صفحه۴

 ۱۲ربیع الثانی 143۸

* تغییر قانون اساسی ترکیه به نفع اردوغان مردم

* نتانیاهو به جرم فساد مالی ممنوعالخروج شد.

را به خیابانها کشاند.

* فرار  65هزار مسلمان از میانمار به بنگالدش به

* اعتصاب کارکنان متروی لندن میلیونها مسافر

خاطر حمالت مکرر ارتش.

را سرگردان کرد.

صفح ه آخر
سال هفتادو پنجم

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

 ۱۱ژانویه 201۷

تشییع با شکوه پیکر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

شماره ۲۱5۳۳

تکشماره  5000ریال

با حضور فرمانده سپاه

مردم والیتمدار برای رفیق رهبر
سنگ تمام گذاشتند

 49خانواده محروم اطراف اسالمشهر
به همت سپاه صاحب خانه مناسب شدند

صفحه۳
* سرلشکر جعفری :من از طرف همه دولتهای بعد از
جنگ از مردم روســتای قلعه سیمون که پس از سیل
گلستان زندگی ناخوشایندی را تحمل کردند و کسی
زودتر به آنها فکر نکرد و مشکالتشان را برطرف ننمود،
عذرخواهی میکنم.
* با توجه به فراوانی مناطق محروم در حاشــیه تهران
فرصتی برای مسئوالن اســتان تهران فراهم شده که
در محرومیتزدایی از این مناطق حاشیهای از یکدیگر
صفحه۱۰
سبقت بگیرند.

* فرمانده کل ســپاه پروژه ســاماندهی قلعه سیمون
اسالمشــهر و واگذاری  49واحد مسکونی به ساکنین
این روستای محروم را افتتاح کرد.
* این پروژه به مســاحت  5هزار مترمربع در قالب 17
بلوک دو طبقه و  5بلوک سه طبقه ساخته شده است
و ســاکنین آن از محرومان و سیلزدگان سال 1371
استان گلستان هستند که در آن زمان مجبور به ترک
خانه و کاشانه خود و سکونت در روستای قلعه سیمون
شدند.

عراقچی :آمریکا ناقض برجام است
باید جبران کند

* ششــمین نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست عراقچی و هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با حضور مدیران سیاسی گروه  5+1در شهر وین برگزار شد.
* عراقچی :از دید ما تمدید قانون آیسا نقض تعهدات برجامی آمریکا است و باید به نحو موثری جبران شود و این
موضوع در دستور کار کمیسیون مشترک در جلسه روز سه شنبه قرار گرفت.
* طبق ساز و کار برجام اگر کشوری نسبت به رفتار کشور دیگر شکایتی داشته باشد اول باید مذاکرات دوجانبه
صفحه۲
بین آن دو کشور صورت بگیرد و ما این مذاکرات دوجانبه را داشتیم.

يادداشت روز
عکس  :محمد علی شیخ زاده

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

تجدید آگهی فراخوان عمومی شماره 95/15
(ارزیابی ساده  -مناقصه عمومی یک مرحلهای)

شرکت آب و فاضالب استان بوشــهر در نظــر دارد پیگیری و
وصول مطالبات منطقه دو شهر بوشهر و عالیشهر را به شرح ذیل به
شرکت خدماتی واجد صالحیت واگذار نماید ،لذا از کلیه شرکتهای
خدماتی که دارای تایید صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی
در کد خدمات عمومی هســتند دعوت بعمل میآید که حداکثر تا
تاریخ  95/10/25با در دســت داشــتن معرفینامه و فیش واریزی
برای خرید اسناد مناقصه به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر واقع در خیابان رئیسعلی دلواری مراجعه نمایید.
توضیحات:
 -1مبلغ تقریبی برآورد 4/356/749/332 :ریال
 -2مدت اجرا 6 :ماه
 -3قیمــت خریــد اســناد مناقصــه مبلــغ  500/000ریــال
میباشــد که میبایســت به حساب شــماره 14005109559
نزد بانک مســکن شــعبه مرکزی بوشــهر (حساب شــبا شماره
 340140040000014005109559نزد بانک مســکن شعبه
مرکزی بوشــهر) واریــز و فیش واریزی آن همراه با درخواســت
شرکت در مناقصه تحویل گردد.
 -4مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 238/000/000 :ریال
میباشــد که بایســتی به صورت ضمانتنامه بانکــی به نفع این
شرکت ارائه گردد.
 -5هزینــه درج آگهــی در چهار نوبت به عهــده برنده مناقصه
میباشد.
 -6رعایت قــراردادن ضمانتنامه شــرکت در مناقصه در پاکت

نو

بت

دوم

«الف» ،اســناد دریافتی از کارفرما ،مســتندات خواســته شده،
اساســنامه شــرکت ،آخرین آگهی تغییرات منــدرج در روزنامه
رســمی ،گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز (در
صورت عدم وجود نمونه امضای مشــخص در اساسنامه یا تغییر
آن) ،گواهــی صالحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعی و گواهی مودیــان مالیاتی در پاکت «ب» و
پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت در پاکت «ج» الزامی است.
 -7آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ
 95/11/6میباشد.
 -8پاکتهای مناقصه در ساعت  10صبح روز شنبه مورخ 95/11/9
گشوده خواهد شد .حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه
با معرفینامه در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع میباشد.
 -9کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه میبایست به
مهر و امضاء مجاز و تعهدآور برسد.
 -10محل تحویل اسناد :حراست شرکت
 -11مدت اعتبار پیشنهاد 3 :ماه
 -12بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ،مشــروط ،مخــدوش و
پیشــنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -13سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج
میباشد.

دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

آگهی فراخوان پیمانکاران

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه توسعه سالن
پروازهای خارجی و داخلی و احداث موتورخانه جدید و توسعه سالن داخلی
( )CIPفرودگاه شهید بهشتی اصفهان را بر اساس قانون برگزاری مناقصات
و از طریق مناقصه عمومی دو مرحلهای به شــرکتهای پیمانکار واجد شرایط
واگذار نماید.
 -1شــرکتها باید حداقل دارای گواهینامه صالحیت (رتبهبندی) در پایه 2
ابنیه و  3تاسیســات و تجهیزات از ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور
باشند.
شــرح مختصری از موضوع مناقصه :پروژه توسعه سالن پروازهای خارجی و
داخلی و احداث موتورخانه جدید و توســعه ســالن داخلی ( )CIPفرودگاه
شهید بهشتی اصفهان (شامل خاکبرداری ،اجرای فونداسیون ،اجرای اسکلت
فلزی ،سقف ســازه فضایی ،کفســازی ،دیوارچینی ،نازککاری ،تاسیسات
مکانیکی و برقی ،اسکلت بتنی ،تجهیز و راهاندازی موتورخانه ،محوطهسازی
و عملیات اتصال سالن قدیم و جدید و)...
بــرآورد اولیه مجموعا حدود ( 239/639/579/358دویســت و ســی و نه
میلیارد و ششــصد و سی و نه میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و
پنجاه و هشت) ریال بر اساس فهارس بهای پایه سال  95میباشد.

هماکنون میتوانید

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

شرکت مخابرات ایران
(سهامی عام)
منطقه فارس

شــرکت مخابرات ایران -منطقه فارس در نظر دارد نسبت
به خرید  480ســلول باتری به همراه متعلقات مربوطه (به طول
 36/6و عــرض  16/8و ارتفاع  - 32/5ســانتیمتر) بر اســاس
مشخصات فنی موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام
نماید ،لذا از کلیه تأمینکنندگان و تولیدکنندگان واجد شرایط
جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل میآید.
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر به پرتال این منطقه به
آدرس  WWW.SHIRAZTEL.CO.IRمراجعه نمایند.

صفحه2

آگهی تغییرات شرکت ار اس اکسپرس
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26997
و شناسه ملی 10100724645

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1392/4/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502
به عنوان بــازرس علیالبدل برای یک ســال مالی انتخاب
گردیدند .سید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228
به عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی
 2753410542به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید
سعید وفائی به شماره ملی  0450170586به سمت مدیر
عامل انتخاب گردیدند .امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور
بــا امضای مدیرعامل یا رئیس هیئــت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر است روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج

2797مالف

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه ملی

آقای خسرو خســرونژاد کدملی  0053677269به سمت

 10100643383به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی
علمداری به شــمارهملی 5059610322را به عنوان بازرس
علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی  94به تصویب رسید.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ،انتخاب روزنامه

آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

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

بازرس اصلی و آقای پرویز رضائی کدملی 0073302902
به ســمت بازرس علیالبــدل برای مدت یک ســال مالی
انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت
تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی
به  29اسفند  1394مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورتهای

کثیراالنتشــار،تصویب ترازنامه و صورتهــای مالی مدیران

مالی ،انتخاب بازرس ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت

شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل

دسترس میباشد.

دسترس میباشد.

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

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه

آگهی تغییرات شرکت پلیاتیلن مشبک فر فیلم
سهامیخاص به شمارهثبت 237132
و شناسهملی 10102780240

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/5

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در

نیروی دریایی

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیــران ،انتخاب
 1551م الف

صفحه2

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد نیازمندی مشروحه
ذیل خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید.
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق شــرایط و مشــخصات با در دست داشــتن معرفینامه یا مهر شرکت و اصل فیش
واریــزی بــه مبلغ  500/000ریال (جهــت هر کدام از موارد مطروحه مناقصه بصورت جداگانه) در وجه حســاب شــماره
 5151579015005بانک ســپه به نام دارایی ف آماد و پش نداجا از تاریخ  95/10/21تا  95/10/29از ساعت  08:00الی
 12:00به ف خرید این فرماندهی واقع در تهران -میدان رســالت -انتهــای خیابان نیروی دریایی -پادگان کوهک مراجعه
نمایند و در صورت لزوم تلفنهای  73953283 - 77225974آماده پاسخگویی خواهند بود.
کتوشلوار سرمهای    2000دست                         فرنچ و شلوار مشکی    2000دست

آگهیهای شرکت تعیین شد.

بــازرس ،تصویــب ترازنامــه و صورتهای مالــی ،انتخاب

اعترافات منافقین
درباره برخورد تاکتیکی با مرحوم هاشمی

آگهی مناقصه عمومی شماره  10و  / 9پ  /پ 95 /

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا
سهامیخاص به شمارهثبت 78777
و شناسهملی10101236094

حســین رهاب به شــماره ملی  0938446932به عنوان

 -2مدت اجرای پروژه  15ماه و مدت تضمین  60ماه میباشد.
 -3میزان سپرده شرکت در مناقصه ( 6/000/000/000شش میلیارد) ریال
میباشــد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتناتمه معتبر بانکی مورد پذیرش
خواهد بود.
 -4هزینه آگهیهــای فراخوان به عهده برنده مناقصه میباشــد ،ضمنا جهت
اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  http://iets.mporg.irمراجعه فرمایید.
 -5از شــرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میآید جهت کسب اطالعات
بیشــتر و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر
آخرین آگهی فراخــوان مناقصه به آدرس اصفهان  -خیابان توحید میانی -
جنب پارکینگ شــهرداری  -ســاختمان اداری سارویه  -شرکت مهندسین
مشــاور ســارویه  -تلفن  031-36616067تماس حاصل فرمایند .الزم به
توضیح است که شرکتها میبایست پاکت ارزیابی کیفی و پاکات (الف-ب-ج)
را در موعد مقرر شــده در اســناد مناقصه تحویل مناقصهگزار دهند .در این
شــرایط ابتدا پاکتهای ارزیابی کیفی مناقصهگران گشوده خواهد شد و پس
از آن پاکتهای پیشنهادی (الف-ب-ج) شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی
کیفی ( 70امتیاز) را کســب نمایند با رعایت سایر شرایط و قوانین مناقصات
عمومی دو مرحلهای باز میگردد.

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
معاونت عملیات فرودگاهی  -اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاهها

آگهی تمدید مناقصه
شماره 95/23
(دو مرحلهای)

تشییع هاشمی
استعاره سخاوت

خبر ویژه
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