براساس آمار رسمی

هواپیمایی آسمان گزارش وزارت راه را رد کرد

جوالن هفتتیرکشها در آمریکا
 48نفر ظرف  48ساعتگذشتهکشته شدند

این بار عمل قلب باز خلبان
عامل سقوط معرفی شد!

* زنگنه :بــاور نمیکنم اختالسگر نفتی به کانادا

* معاون نظارتی بانک مرکزی :بانک مهر اقتصاد و

* آخریــن تحــوالت میدانی در غوطه شــرقی؛

* پیونگ یانگ :جلوی آمریکا زانو نخواهیم زد.

رفته باشد!

تعاونی ثامن در بانک انصار ادغام میشوند.

پیروزیهای بزرگ در راه است.

* امارات ،یهودیهای سیاهپوست را از اسرائیل خرید!

* ســازمان دامپزشکی خبر داد :خرید  10میلیون

* مســئول بسیج سازندگی کشور 1347 :گروه جهادی

* ارتش میانمار روی خرابههای مساجد و خانههای

* سیاســتمداران انگلیســی :قرارداد فروش هواپیمای

دز واکسن از یک شرکت آمریکایی!

در نوروز  97به مناطق محروم میروند.

مسلمانان پادگان نظامی میسازد!

جنگی به سعودیها یک لکه ننگ ملی بود .صفحهآخر

صفحه۴

سال هفتادو ششم   شماره    ۲۱۸۶۶تکشماره  5000ریال

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)
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دولت این هشدار را جدی بگیرد

 111هزار کشته
حاصل  6هزار روز مداخله آمریکا در افغانستان

 FATFپای تکفیریها را باز
و دست اقتصاد را میبندد

* همانطور که پیش بینی میشــد گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFدر نشست ماه فوریه خود ،ضمن تمدید مجدد شرایط
تعلیق ایران ،مهلتی  4ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» داد.
* این گروه از کشــورمان خواسته ظرف  4ماه نسبت به تصویب« الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی
تروریسم» «،اصالح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی» اقدام کند!
* تحقق مطالبات  ،FATFنه تنها تاکنون موجب برطرف شــدن موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران در شــرایط
پسابرجام نشده ،بلکه از این پس تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.
* طبق بندهای  21و  31برنامه اقدام مالی( )FATFبا موضوع «شناســایی و به اشتراکگذاری اطالعات مربوط به ذینفع
واقعی» ،تهدیدکننده جدی امنیت ملی است زیرا زمینه الزم برای موفقیت تحریمهای ثانویه بانکی را فراهم میکنند.

* در صورت تحقق اجرای کامل برنامه اقدام  FATFوضعیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ،سپاه قدس و همه آنها که در
لیست تحریمها قرار دارند به شدت مشکل خواهد شد.
* این روند باعث میشود ،قدرت این نهاد نظامی که بزرگترین و مهمترین دشمن تکفیریها از جمله داعش در منطقه است،
به شدت کاهش یابد و در نتیجه ،مجددا دست تکفیریها برای گسترش فعالیتهایشان در منطقه باز خواهد شد.
* هرچه ایران تالش کند تا با افزایش شــفافیت ،ریسک همکاری با خود را کاهش دهد ،آمریکا با افزایش افراد و نهادهای
ایرانی در لیست تحریمها اثر آن را خنثی میکند!
* در الیحه کنوانســیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،اقداماتی که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام
میشود ،از مصادیق تروریسم استثنا نشده است .جالب اینجاست که در ارسال این الیحه به مجلس ،هیچ حق تحفظی دیده نشده است .صفحه۲

کارشناسان از خطرات «چهارشنبهسوری» میگویند

خبر ویژه

با آتش چهارشنبه آخر سال عید نوروز را عزا نکنید

قراردادهای جدید
فاینانس
خسارت است
نه مایه افتخار

صفحه۱۱

*نه که در شورای انقالب فرهنگی
و شــورای فضای مجــازی خیلی
زحمت میکشید!
*مالهکشی عضو حزب اشرافیدر
خدمت سلطنتطلبان ،بهائیان و
صفحه۲
منافقین

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم:

فرانسه  ۱۲هزار میلیارد تومان
به خودروسازی کشور خسارت زد

* علــی علیلو 12 :هــزار میلیارد تومان در تیراژ تولیــد ال نود قبل از
قرارداد اخیر با رنو ،خسارت رنوی فرانسه به صنعت خودروی کشور فقط
درخصوص ال نود بود که مردم آن را پرداخت کردند.
* در برآورد کارشناسان تحقیق و تفحص از خودروسازان مشخص شد هر
دستگاه ال نود  10الی  12میلیون تومان از قیمت واقعی خودش گرانتر
به دست مصرفکننده میرسد و این بهای مازاد را مردم میپردازند.
* دلیل این اضافه بار مالی روی دوش مردم ،فقط تخلفات رنوی فرانسه
از متن قراردادش است.
* هر بنگاه اقتصادی و تولیدی و صنعتی که دولتی باشــد چون رانت و
انحصار دارد ،محال است در آن فساد ایجاد نشود.

يادداشت روز

فقط به این یک ماده
عمل کنید

صفحه2

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی
(نوبتدوم)

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان قزوین در نظر دارد پروژه ذیل را بر اســاس شــرایط ذکر شــده و به شرح
مشخصات ،اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.
ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین(ریال)

صالحیت مورد نیاز

شماره مناقصه

نوع مناقصه

1

جمعآوری گاردریل دوموج و تهیه
و نصب گاردریل سه موج آزادراه
قزوین -زنجان

84/571/197/544

3/100/000/000

مجوز صالحیت فعالیت رتبه  5در
رشته راه و ترابری و تاییدیه معتبر از
دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان

200961316000083

دو مرحلهای
(تجدید)

2

تهیه ساخت و نصب عالئم و
تابلوهای هدایت مسیر آزادراه
قزوین -زنجان

11/547/965/070

580/000/000

مجوز صالحیت فعالیت رتبه  5در
رشته راه و ترابری و تاییدیه معتبر از
دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان

200961316000084

یک مرحلهای
(تجدید)

 -1مهلــت زمانی دریافت اســناد مناقصــه از ســایت :از تاریــخ  1396/12/22الی
1396/12/27
 -2کلیــه مراحل برگــزاری مناقصه اعم از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد
مناقصهگران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سایت  www.setadiran.irانجام
خواهد شد.
 -3آخرین مهلت ارائه پیشنهاد :حداکثر تا ساعت  14روز شنبه مورخ 1397/1/18
 -4تاریخ جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت در روز یکشنبه مورخ  1397/1/19راس
ساعت  9صبح میباشد.
 -5ارســال پاکت الف(اصل تضامین شرکت در مناقصه) به اداره کل راهداری و حمل و

آگهی تغییرات شرکت حملونقل آزادگان
سهامی خاص به شماره ثبت 81273
و شناسه ملی 10101259330

به استناد صورتجلســه هیئتمدیره مورخ  1395/01/10و مجوز

شماره  11/19854مورخ  95/6/7اداره کل حملونقل و پایانههای

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :اعضاء هیئتمدیره به شــرح
ذیل تعیین شــدند :محمود بهروز شــماره ملی  0603158331به
نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه ســبز جهان (ســهامی خاص)

نقل جادهای استان قزوین -اداره حراست الزامی است.
 -6سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.
 -7جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  028-33659499و یا به آدرس
قزوین -چهارصد دستگاه -انتهای بلوار حکیم اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه نمایند.
 -8اطالعات تماس دفتر ثبتنام در ســامانه ( )www.setadiran.irدر اســتان
قزوین  02833241067و مرکز تماس  021-27313131میباشد.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
استان قزوین

تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی اجتماعی نور ثقلین
عفاف در تاریخ  1395/10/27به شماره ثبت 40684
به شناسه ملی 14006508540
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت

اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :تحکیم بنیان خانواده مدت :از تاریخ

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :تهران خیابان پیروزی خیابان افروز مقابل

اداره برق نبش کوچه ادیب طوســی پالک  18حسینیه کوثر(س) نراقیها

کد پستی  1714933899دارایی موسسه 1/000/000 :ریال میباشد .اولین
مدیران موسسه برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند .عبدالرحیم

شناسه ملی  10102853650به سمت رئیس هیئتمدیره الهرحم

قاسمی نراقی به شماره ملی  0039864677به سمت عضو هیئت مدیره-

خدماتی ســاتر سبز (سهامی خاص) شناسه ملی 10102262391

به ســمت عضو هیئت مدیره -عضو اصلــی و مدیرعامل و رئیس هیئت

شــهریاری شــماره ملی  4819035142به نمایندگی شــرکت

عضو اصلی و خزانهدار بتول قاســمی نراقی به شماره ملی 0044409141

به ســمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره ،مرتضی واعظنیا شماره

مدیره عذرا قاسمی نراقی به شــماره ملی  0056279523به سمت عضو

ملی  1060266520به نمایندگی شــرکت بازرســی مهندسی و
کنترل کیفیت سنجشگســتر دانا (سهامی خاص) به شناسه ملی

هیئت مدیره -عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره محمدمهدی قاسمی
نراقی به شــماره ملی  0082699364به سمت عضو هیئت مدیره -عضو
اصلی محمد قاســمی نراقی به شماره ملی  0579840042به سمت عضو

 10102384287به ســمت نائبرئیس هیئتمدیره ،عبدالمحمد

هیئت مدیره -عضو اصلی زینت سخیفر به شماره ملی  1280921145به

مهندســی آماد بهینهساز با شناسه ملی  10102251738به سمت

 0047675012به ســمت عضو هیئت مدیــره -عضو علیالبدل دارندگان

به نمایندگی شرکت ناصرین وحید (سهامی خاص) با شناسه ملی

خزانهدار و در غیاب خزانهدار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه

شــجاعیان شــماره ملی  3960844905به نمایندگی شــرکت

سمت عضو هیئت مدیره -عضو علیالبدل فاطمه آقایوسفی به شماره ملی

عضو هیئتمدیره ،عباس ســحرخوان شماره ملی 1262308593

حــق امضا :کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور بــا امضای مدیرعامل و

 10102255011به ســمت عضو هیئتمدیره کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ،سفته ،برات ،قراردادها و عقود

معتبر خواهد بود .اختیارات نماینده قانونی :طبق اساســنامه بازرس اصلی و

علیالبدل :ملکمحمد الریزاده به شــماره ملی  1754093681به سمت
بازرس اصلی و زهره رمضانی به شــماره ملی  0040273407به ســمت

با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئتمدیره

بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار

مهر شرکت معتبر خواهد بود.

شماره  94/22/24480مورخ  1394/5/19استانداری تهران صادر گردید.

همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با

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

کیهان جهت چاپ آگهیهای موسســه انتخاب شد .آگهی به موجب مجوز

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

* بر اســاس تحقیق دانشگاه «واتسن» آمریکا ۳۱،هزار نفر از این کشتهشــدگان غیرنظامی و  ۳۰هزار تن نیز از
نظامیان ارتش افغانستان هستند.
* منابع مستقل ،شمار قربانیان جنگ آمریکا در افغانستان را بسیار بیشتر از رقم باال ذکر میکنند .صفحه آخر

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور
بینش و فن سهامی خاص به شماره ثبت 46771
و شناسه ملی 10100919901

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ

 1396/07/22تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای حسین نقیبی کد ملی

 0035324988به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم
نصیحتگر کدملی  1465260579به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره

خانم سیما نورافکن کدملی  5279629561به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای فرامرز تســبیحگو کدملی  0044157479به ســمت عضو هیئت
مدیره خانم مهناز جورابچی کدملی  0041538544به سمت عضو هيئت

مدیره برای مدت  2ســال انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و

تعهدآور و مکاتباتی شرکت مربوط به قراردادهای قبل از 1392/11/19

و حســاب جاری  02034018بانک تجارت شعبه خردمند شمالی تهران
با امضاء آقای فرامرز تســبیحگو و خانم مهنــاز جورابچی همراه با مهر

شــرکت معتبر میباشد و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل

و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد .خانم

سعیده ورپشتی قمشلو کدملی  1288921551به عنوان بازرس اصلی و
آقای عقیل سیفیپور نقنه کدملی  4640151209بازرس علیالبدل برای
یکسال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی و صنعتی
داکشن سهامی خاص به شماره ثبت
 20921و شناسه ملی 10100664685

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/10/4تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم مینا آلآقا به شماره کد ملی  1375611186بعنوان مدیرعامل بجای آقای
فرزام منوچهری برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند .کلیه
اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ،برات ،سفته ،قراردادها و هرگونه سند دیگری
که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضــاء آقایان فرزام منوچهری و کامران
محمد ولی جاللی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء یکی از
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
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* گفتنی است چندی قبل ،مدیر منطقهای رنو در ایران گفته بود :ایران اولین کشور در منطقه و سومین کشور
در جهان برای رنو است.
* ثروتاندوزی فرانسویها از جیب ملت ایران با وجود دشمنیهای فراوان این کشور با ما همچنان ادامه دارد
صفحه۴
ولی باز هم برخی مسئوالن عالقه عجیبی به بستن قرارداد با این خودروساز دست دوم دارند.

آیتاهلل نصراهلل شاهآبادی
دعوت حق را لبیک گفت

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

صفحه۳

نوب

آگهی مناقصه عمومی
دومرحلهای شماره /01م97/

این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحلهای طراحی ،ساخت
و تأمین تجهیزات سیســتم  Wet compressionدو واحد گازی  V94.2نیروگاه
سیکل ترکیبی ایسین به صورت  EPCاقدام نماید.
لذا از شــرکتهای واجد شرایط در این مناقصه دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد
مناقصه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت بــه آدرس WWW.setadiran.ir
مراجعه و نسبت به واریز مبلغ  1/000/000ریال (یک میلیون ریال) بصورت الکترونیکی
از تاریــخ  1396/12/22لغایت  1396/12/29اقدام و یک نســخه از اســناد مناقصه را
دریافت نمایند .با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارایه
پیشــنهاد از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار میگردد ،الزم اســت در
صورت عدم عضویت قبلی شــرکتها در ســامانه فوق مراحل ثبتنام در ســایت مذکور
انجام و نســبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند .ضمن ًا شرکتکنندگان
میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 07633613775-6 :داخلی  829تماس
حاصل فرمایند.

ت او

ل

توضیحات:
 -1مدت زمان اجرای کار 3 :ماه شمسی
 -2مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار  3/720/000/000ریال (ســه میلیارد و
هفتصد و بیست میلیون ریال) که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی
به نفع کارفرما در روز برگزاری مناقصه تسلیم گردد.
 -3دســتگاه نظارت دفتر فنی تولید شــرکت تولید نیروی برق بندرعباس میباشد و شرکتهای
متقاضی میتوانند در خصوص سؤاالت فنی خود با داخلی  826و  824تماس حاصل فرمایند.
 -4هزینه درج آگهیها به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -5آگهی ما در ســایتهای پایگاه ملی مناقصات  www.iets.mporg.irو ســامانه تدارکات
الکترونیکی دولت  www.setadiran.irبخش «مناقصه» قابل مشاهده میباشد.
شناسه نوبت چاپ174659 :
شناسه آگهی157291 :

روابط عمومی و امور بینالملل
شرکت تولیدنیروی برق بندرعباس

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه آگرو گسترش وصال در تاریخ 1396/07/19
به شماره ثبت  516777به شناسه ملی 14007122771

ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر

خارجی و بینالمللی ،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل

جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضــوع :خرید ،فروش ،توزیع ،تولید،

و خارج از کشور و شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از

بســتهبندی ،واردات و صــادرات و خدمات پس از فــروش کلیه کاالهای

دولتی و خصوصی و بینالمللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.

مجاز بازرگانی علیالخصوص بســتهبندی حبوبات و فرآوردههای غذایی،

مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .مرکز اصلی :تهران شهرتهران -خواجه

فرآوردههای پروتئینی ،غالت ،خشکبار ،چای وقند ،و شکر و برنج همچنین
انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی در بخش کشــاورزی ،به ویژه تهیه،
توزیع ،خرید و فروش ،صادرات و واردات محصوالت و ابزار و ماشین آالت
کشــاورزی ،انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و کشــاورزی به ویژه کاشت،
داشــت ،برداشت ،آمادهسازی زمینهای کشاورزی زراعی ،کشت و صنعت،
خدمات آبخیزداری ،ایجاد مجتمعهای گلخانهای ،کشاورزی و دامپروری و
تولید آبزیان ،تهیه و تولید موادغذایی و مواد اولیه ،طراحی ،تجهیز ،نگهداری
و نظارت فنی و راهاندازی در امر پروژههای ســاخت پاالیشگاههای نفت و
گاز و پتروشیمی ،فعالیتهای تجاری مجاز در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی،
احداث و ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی ،مشــارکت در سرمایهگذاری،
اخــذ و اعطای نمایندگی شــرکتهای معتبر داخلــی و خارجی اخذ وام و
ی از کلیه بانکها و موسسات مالی
تســهیالت بانکی به صورت ارزی و ریال 
و اعتباری داخلی و خارجی ،گشــایش اعتبارات و السی برای شرکت نزد
بانکها ،ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شــعب و نمایندگی در
سراسر کشور ،برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و

آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران
وشرق سهامی عام به شماره ثبت 250731
و شناسه ملی 10102912170
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 1396/01/30
و مجوز شــماره  96/193399مورخه  96/6/22بانک مرکزی و مجوز شــماره
 122/25901مورخــه  96/7/1ســازمان بــورس تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت  2ســال انتخاب شــدند :شرکت
سرمایهگذاری تدبیر (سهامیخاص) به شناســه ملی  10101907666شرکت
سرمایهگذاری پویا (سهامیعام) به شناسه ملی  10102588528شرکت ایران
و شرق (سهامیخاص) به شناسه ملی  10100205339شرکت کشاورزی مدبر
کشت توس (سهامیخاص) به شناســه ملی  10380304009شرکت تولید و
صادرات ریشمک (سهامیعام) به شناسه ملی 10530010540
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نصیرطوسی -خیابان سپاه -کوچه شهید علیاصغر احمدنیا -پالک  1طبقه
دوم -کدپستی  1611748143سرمایه شخصیت حقوقی100000000 :ریال
میباشد .اســامی و میزان سهمالشرکه شرکا :آقای محمدرضا وجدانیفخر
به شــماره ملی  0381286509دارنده  1000000ریال سهمالشرکه آقای
سیدناصر طاهریموسوی به شماره ملی  0384854184دارنده 1000000
ریال سهمالشــرکه آقای عصام حمزه به شماره فراگیر  111759593دارنده
 98000000ریال سهمالشــرکه اولین مدیران :آقای عصام حمزه به سمت
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا وجدانیفخر نایب رئیس
هیئت مدیره آقای سیدناصر طاهریموسوی عضو هیئت مدیره برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق عادی و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با
امضای آقای عصام حمزه همراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد اختیارات
نماینده قانونی :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور ،به منزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
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