جوالن محصوالت تراریخته در غفلت مسئوالن
در گزارش کیهان

* یک پژوهشــگر فضای مجازی خبر داد :نفوذ مجدد

* مشکالت کارگران معدن اعالم شد.

تلگرام به کشور با کمک نسخههای فارسی.

* دالیــل افزایش  ۳برابری نقدینگی در  5ســال اخیر

* آغاز به کار بازار ثانویه ارز با ابهامات جدی.

از سوی کارشناسان بررسی شد.

* مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران خبر داد:

* به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم کمبود میوه

بالتکلیفی  6000واحد مسکن مهر در استان تهران.
چهارشنبه  ۲۰تیر ۱۳۹۷

 ۲۷شوال 143۹

گوینده جمله «روسیه هم سقوط کند ،درعا سقوط نمیکند»
سالحش را تحویل داد

صفحه۴

در میادین وجود ندارد.

جنجال اینستاگرامی بهانه است
حمایت از تروریستهای اقتصادی نشانه است
مردم فقیر و مظلوم یمن
ه «الحدیده» سنگ تمام گذاشتند
در کمک به جبه 

صفحهآخر

* دستگیری چند متهم که در بستر فضای مجازی دست به اشاعه منکرات زده بودند
و پخش سخنان آنان در صدا و سیما کهمیتوانست حسابشدهتر باشد زمینهساز
یک جنجال رسانهای از ســوی کسانی شده اســت که تا دیروز تروریستهای
اقتصادی را برند اقتصاد ایران میخواندند و برای آنها اشک میریختند!
* آنان که تا دیروز هرگونه برخوردی را با تروریستهای اقتصادی بر نمیتابیدند
امروز دســتگیری فعاالن اینستاگرامی را وسیلهای ساختند تا در یک پوشش
مضحک یعنی اصل بودن مشــکالت اقتصادی مردم و برخورد با مفســدین
اقتصادی ،دستگیری متخلفان اینستاگرامی را تبدیل به جنجالی تازه سازند.
* مدعیان اصالحات با هرگونه برخورد با هر متخلفی در بســتر جمهوری
اسالمی مخالفند ،اگر تروریست اقتصادی را دستگیر و محاکمه کنند او را
برند اقتصاد ایران میخوانند و اگر یــک مجرم اجتماعی و فرهنگی مورد
برخورد قرار گیرد بار دیگر اشــک میریزند که مفسدین اقتصادی را رها
کرده و عدهای کودک و نوجوان را گرفتهاید!
* جنجال اینســتاگرامی اخیر تنها یک بهانه است و رسانههای زنجیرهای
به دنبال حمایت از تروریســتهای اقتصادی هســتند ،آنها در بســتر
حاشیهسازیهای همهروزه ،موضوعات اصلی کشور را به حاشیه میبرند.
* قوه قضائیه بایستی با تخلفات و جرائمی که امنیت فرهنگی و اجتماعی کشور را
مورد حمله قرار داده اســت برخورد کند ولی نکته ظریفی که وجود دارد آن است
که دستگاه قضا از سوی دیگر نیز باید دست به روشنگری صحیح و حرفهای بزند.
* امپراتوری رسانهای دشمن سیاه را سفید و سفید را سیاه نشان میدهد ،آنها
که در یمن و سوریه هزاران بیگناه را به شهادت رسانده و زخمی کردهاند امروز
از دســتگیری چند دختر جوان که دست به تخلفات صریح و آشکاری زدهاند
صفحه۳
اشک تمساح میریزند و جمهوری اسالمی را محکوم میکنند.

تیم اقتصادی دولت اگر توانمند بود
باید در  5سال گذشته خود را نشان میداد

صفحه2

آگهی مناقصه عمومی 97/23
(نوبت دوم)

1

مبلغ برآورد (بریال)

مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه (بریال)

6/677/910/140

334/000/000

گواهینامه احراز
صالحیت

زمان بازگشایی
پاکتها

حداقل رتبه  5ساعت  10روز
رشته ابنیه شنبه 1397/5/6

تلفن 33379051-4 :نمابر33378167 :

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934دفتر ثبتنام 021-88969737 :و 021-85193768

 -به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 -هزینه اجرای کارهای موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضالب استان قزوین (اوراق و اسناد خزانهاسالمی) تامین میگردد.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

سه

* بهرهبرداری از طرح توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا از زیر مجموعههای شرکت فوالد مبارکه اصفهان دیروز
با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور و وزیر صنعت ،معدن و تجارت آغاز شد.
* چهار طرح نیروگاه  25مگاواتی برق فوالد ســبا ،تصفیهخانه پســابهای صنعتی فوالد مبارکه ،احداث کارخانه
آهک کلسینه شرکت فوالد سنگ مبارکه و طرح تقلیل فشار گاز فوالد مبارکه بطور همزمان به بهرهبرداری رسید.
* طرح توســعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا با ســرمایهگذاری حدود  220میلیون یورو ( 146میلیون یورو و
2هزار و  536میلیارد ریال) اجرا شده و با بهرهبرداری از آن ،ظرفیت تولید محصوالت فوالد سبا از  750هزار تُن به
صفحه۳
یک میلیون و  600هزار تُن در سال افزایش مییابد.
در گفت و گو با کیهان

نمایندگان :وزارت خارجه در برابر اقدام خصمانه هلند
باید مقابله به مثل کند

* فالحتپیشه :ابعاد بیشتر موضوع اخراج 2دیپلمات
از سفارت ایران در هلند در نشست ویژه هیئترئیسه
و کمیســیون امنیت ملی مجلس که به زودی برگزار
میشود ،بررسی خواهد شد.
* بروجردی :وزارت امورخارجه کشورمان باید بر اساس
اصل «عمــل متقابل»  ۲دیپلمات هلنــدی را اخراج
صفحه۱۰
کند.

* نقــوی حســینی :مــا پیــش از ایــن هم با ایــن نوع
پروندهســازیها علیه ایران مواجه بودیم اما پیش از این ما
به اقدام متقابل پرداختیم حتی در حد اخراج سفیر ،اما در
رویدادهای اخیر شاهد بیتدبیری در وزارتخارجه هستیم.
* گودرزی :وقتی میگوییم اقدامات وزارتخارجه باید براساس
عزت و قاعده نفی سبیل باشد برای چنین روزهایی است ،حاال
که ما باید طلبکار باشیم آنها دست پیش گرفتهاند؟!

آنگال مرکل:

چند جمله حرف حساب شرکتهایی که قصد ادامه همکاری با ایران را دارند
درباره جنجال اینستاگرامی
باید ریسک این کار را خودشان تقبل کنند!

صفحه۲

صفحه2

عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل الزم جهت عضویت و شرکت در این مناقصه اقدام نمایند.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی استوکاژ سهامی خاص
به شماره ثبت  18635و شناسه ملی 10100634789

گمرک جمهوری اسالمی ایران
حوزه نظارت گمرکات استان خوزستان

 1-1مناقصه دومرحلهای

آگهی تغییرات
موسسه دانش بنیان علوم راهبردی
معین فجر به شماره ثبت 33346
و شناسه ملی 14003887060

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بهطور
فوقالعــاده مــورخ  1396/12/14تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شد:

ردیف

عنوان پروژه

1

احداث ساختمانهای
مسکونی ،محوطه و دیوار
محوطه گمرک بندر امام(ره)

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

شهرستان

مبلغ برآورد
(ریال)

کانال

سروش :
ایتا :

در پیامرسانهای

پایه
درخواستی

حداقل  3ابنیه
بندر امام(ره) 74/709/000/000
و  4تاسیسات

 -2نوع تضمین :شــرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه
نقد به شــماره حســاب  2111102002001بانک ملی به نام رد وجوه سپرده گمرکات
خوزستان و ارائه فیش بانکی مربوطه
 -3مهلــت و مــکان دریافت اســناد مناقصــه توســط مناقصهگران:
دریافــت شــرایط مناقصه به صــورت الکترونیکی از طریق ســامانه تــدارکات به آدرس
 www.setadiran.irو مهلت دریافت اسناد از تاریخ  97/4/24الی  97/4/27میباشد.
 -4مهلت و مکان تحویل پاکتهای پیشنهادها:
 -4-1مهلت ارایه پیشنهادها از روز شنبه مورخ  97/4/30لغایت ساعت  12روز یکشنبه
مورخ  97/5/14میباشد.

 -صورتهای مالی سال  1395مورد تصویب قرار گرفت.

مبلغ تضمین
(ریال)

شماره ثبت در
سامانه

200975394000002 2/995/000/000

محل تامین
اعتبار
عمرانی
اختصاصی

مناقصهگران میبایســت مدارک مربوطه را براساس شرایط مناقصه به هر دو طریق زیر
ارسال نمایند.
 -4-2ارســال الکترونیکی پاکتهای پیشــنهادها :از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
 -4-3ارسال فیزیکی پاکتهای پیشنهادها :به نشانی اهواز امانیه خ لقمان حوزه نظارت
گمرکات خوزستان دفتر معاون اداری و مالی آقای محمدزمان جعفری
 -5زمان بازگشایی پاکتها :در روز دوشنبه مورخ  97/5/15ساعت  9صبح خواهد بود.
شناسه آگهی202963 :

حوزه نظارت گمرکات خورستان

https://sapp.ir/kayhannewspaper
https://eitaa.com/kayhannewspaper

آیگپ https://iGap.net/Kayhannewspaper :

تاسیس شرکت با مسئولیت محدودآرتین توسعه پاسارگاد در تاریخ 1395/10/13
به شماره ثبت  738به شناسه ملی 14006460562

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

داخلــی و خارجی و مشــارکت با آنها پس از اخــذ مجوزهای الزم

تصمیات ذیل اتخاذ شد :ویلبرت تمرزی فقی بیگلو به

جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :مدیریت پروژه مدیریت

ضمنا ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد .مدت :از

مهندســی برنامهریــزی و کنترل پروژه مهندســی ارزش خدمات

تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :رودهن بلوار امامت نبش

کد ملی  0060001720به عنوان مدیرعامل و رئیس

پژوهش توســعه صنایع و ســازهها ارائه کلیه خدمات مهندسی و

صبا پالک  50واحد  6کد پســتی  3974176499سرمایه شرکت:

تولیدی طراحی و انجام کارهای ســاخت و اجرا در زمینه پروژههای

 10/000/000ریال میباشــد .اولین مدیران :خانم اعظم کهنی به

ملی  2751918735به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای

عمرانی و غیرعمرانی ازقبیل ساختمانســازی برجسازی ابنیههای

شماره ملی  0042776554دارنده  2/000/000ریال سهمالشرکه

بتنی و فلزی ســنگین محوطهسازی راهسازی ســد تونل سیلو و

به ســمت رئیس هیئتمدیره و آقای متین فراهانی به شماره ملی

ی بیگلو به شماره ملی 0045053510
والتر تمرزی فق 

پلســازی اجرای عملیات خاکی تاسیســات زیربنایــی و روبنایی

 0079922821دارنده  8/000/000ریال سهمالشــرکه به سمت

تاسیســات و تجهیزات ساختمان تاسیســات و تجهیزات شهری و

مدیرعامــل و عضو هیئتمدیره به مدت نامحدود انتخاب شــدند.

حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل

صنعتی اجرای ابنیههای صنعتی آبرسانی و زهکشی انتقال خطوط

دارندگان حق امضا :امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل

آب برق فاضالب نفت و گاز فضای سبز و پارکها اکتشاف و حفاری

چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی با امضا مدیرعامل متفقا

چک سفته بروات و اوراق عادی و مراسالت و قراردادها

و اســتخراج معادن پژوهشهای دریایی دفع و بازیافت زباله خرید

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .اختیارات نماینده قانونی :طبق

تولید و ساخت انواع ماشینآالت و تجهیزات صنعتی انواع کاال مواد

اساسنامه.

هیئت مدیره و خانم الماس الکسانیان عیسیلو به کد

به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده

برای مدت  2سال انتخاب گردیدند.

مــورخ  1397/2/8تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد :روزنامه

حمیدرضا امیری مشهدی به شــماره ملی 0031774873

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شــرکت تعیین

بــه عنوان بــازرس اصلی و مهــدی برزین به شــماره ملی

و عقود اســامی ،با امضــاء مدیرعامل و رئیس هیئت

شــماره ملی  2751918745به عنوان اعضای هیئت مدیره

آغاز بهرهبرداری ازطرح توسعه فوالد سبا در اصفهان

 -1با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام میپذیرد الزم اســت مناقصهگران در صورت

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/08

ملی  0045053510و خانم الماس الکســانیان عیسیلو به

با حضور اسحاق جهانگیری و وزیر صنعت ،معدن و تجارت صورت گرفت

شرکتهای واجد شرایط براساس شرایط مناقصه دعوت میگردد جهت شرکت در این مناقصه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی
استوکاژ سهامی خاص به شماره ثبت 18635
و شناسه ملی 10100634789

 0060001720و آقــای والتر تمرزی فقی بیگلو به شــماره

تکشماره  ۱0۰00ریال

ســتاد نظارت گمرکات استان خوزستان در نظر دارد به شــرح جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحلهای اقدام نماید .لذا از

شرکت آب و فاضالب
استان قزوین (سهامی خاص)

آدرس :قزوین ،چهارراه ولیعصر «عج» ،بلوار آیتا ...خامنهای ،کوچه گلســتان پنجم ،پالک ،4شــرکت آب و فاضالب استان قزوین.

شــد .آقــای ویلبرت تمــرزی فقــی بیگلو به شــماره ملی

شماره ۲۱۹۴۹

صفحهآخر

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شــرکت آب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی به شــرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت
عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/4/19 :میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 1397/04/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  19روز جمعه تاریخ 1397/5/5

مناقصه عمومی یک مرحلهای پروژه تکمیل احداث 97/13/5389
97/4/16
الگون بیهوازی تصفیهخانه فاضالب شهر آبیک

کامل شکست خورد.

ماند ،داماد اردوغان وزیر خزانهداری شد.

يادداشت روز

خبر ویژه

ردیف

* رویتــرز :ائتالف عربی در جبهه الحدیده به طور

* کابینه جدید ترکیه معرفی شد؛ چاووش اوغلو وزیر خارجه

سال هفتادو هفتم

گزارش خبری تحلیلی کیهان

شرح مناقصه

با «پمپئو» ترجیح داد.

گذرگاه حیاتی «ابوسالم» را هم به روی ساکنان غزه بست!

12صفحه ( به اضافه16صفحه ويژهنامه خودرو در مراکز استانها و نيازمنديهای ويژه تهران)
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شماره و تاریخ
اسناد مناقصه

* «کیم جونگ اون» مزارع سیبزمینی را به دیدار

* با هدف مهار چالش بادبادکهای آتشزا ،رژیم صهیونیستی

 0639475922بــه عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک

مدیره (ویلبرت تمرزی فقیبیگلو) به تنهایی همراه با

اولیه مصالح ساختمانی و غیرســاختمانی نقشهبرداری در رابطه با

حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها

کلیه پژوهشهای فوق خرید فروش صادرات و واردات انواع کاالهای

و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سال مالی انتخاب گردیدند.

مهر شرکت معتبر است.

مجاز بازرگانی و فلزات و مشــارکت با اشــخاص حقیقی و حقوقی

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

ارائه خدمات رایانهای شامل نرمافزار سختافزار طراحی سیستمهای
رایانــه و شــبکه اخذ تســهیالت ارزی و ریالی از کلیــه بانکهای

سازمان اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رودهن

