عرضه شکر به قیمت کیلویی 3400تومان
در میادین میوه و ترهبار

* استاد اقتصاد :کشورهای غربی از خانههای خالی

* رئیساتحادیه فروشندگان خودرو خبر داد:

مالیات سنگینی میگیرند.

مقاومت دالالن در برابر کاهش قیمت خودرو.

* واکنــش ســرد مشــتریان ایــران به نفت

* سازمان ملی زمین و مسکن 500 :هزار مسکن مهر

عربستان.

نیمهکاره در کشور وجود دارد.

چهارشنبه  ۲۵اردیبهشت ۱۳۹۸

 ۹رمضان 14۴۰

انتقال نفت از شرق به غرب عربستان
متوقف شد

* انفجــار نفتکشهــا در فجیره بــورس امارات و
عربستان را «قرمز» کرد.
* ســازمان ملل :خطر گرسنگی یک میلیون نفر را
در غزه تهدید میکند.
*  6کشــته و دههــا زخمــی حاصــل تیراندازی
ارتش سودان به تحصنکنندگان.

صفحه۴

سال هفتادو هفتم

12صفحه ( نيازمنديها در صفحه) ۶

 ۱۵مه 201۹

رهبر انقالب در جمع کارگزاران نظام مطرح فرمودند

کمالوندی:

به شورای امنیت
برویم ممکن است
از برجام
خارج شویم

۲

شماره ۲۲۱۸۶

تکشماره  20۰00ریال

ردپای چپهای آمریکایی
از اغتشاش در نیشکر هفتتپه تا تجمع ضدحجاب

مذاکره با آمریکا سم است
هیچ ایرانی با شعوری دنبال مذاکره نیست
در زمینه مسائل اقتصادی موانع وجود دارد ولی هیچ بنبستی وجود ندارد

اعتراف مهم یک روزنامه صهیونیستی

هاآرتص:
فروپاشی برجام
خبر خوبی نیست
به امنیت اسرائیل
ضربه خواهد زد

۳

انهدام
باند مرتبط با
قاتل طلبه همدانی
از سوی
وزارت اطالعات

۳

*حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای :مسائل و مشکالت اقتصادی باعث شده است که دشمنان ما و
در رأس آن آمریکا بهزعم خود تصور کنند ،با تحریمهای بیسابقه میتوانند به ایران ضربه بزنند
در حالی که فلز جمهوری اسالمی به همت مردم و مسئوالن مستحکم است.
* متأســفانه در ســالهای اخیر بهطور مکرر ،اقتصاد کشــور به تصمیمهای دیگران گره زده
شــد و بســیاری از کارها به تصمیمهای آمریکا یا اروپا موکول شــد و در نتیجه سرمایهگذار
و فعال اقتصادی نیز کارهای خود را موکول به این امور کرد.
* بحث مقاومت ،بحث برخورد نظامی نیســت و اینکه برخی در روزنامه یا فضای مجازی مسئله
جنگ را مطرح میکنند ،حرف بیخود و غلطی است.

* مــردم با خرید محصــوالت داخلی و اســتمرار حمایت از کاالی ایرانی ،پرهیز از اســراف،
توجه نکردن به شایعات در فضای مجازی و زیادهروی نکردن در خرید ،میتوانند به رونق تولید
کمک کنند.
* ابرقدرتها معموالً کار خود را با تشــر و هیاهو پیش میبرند و هرگونه جا زدن در مقابل این
تهدیدها خطا است.
* رئیسجمهور آمریکا میگوید از وقتی که من آمدهام ،هر جمعه در ایران راهپیمایی علیه نظام
برگزار میشود ،باید به این فرد گفت ،اوالً روز جمعه نیست بلکه شنبه است و ثانی ًا تهران نیست
صفحه۲
بلکه پاریس است.

۱۱

آگهیتغییراتموسسه

آگهیتغییراتموسسه

صندوق اندوخته جاوید به شماره ثبت 1490

صندوق اندوخته جاوید به شماره ثبت 1490

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/15

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/15

و شناسه ملی 10100147839

و مجوز شماره  1948مورخ  97/12/8سازمان اقتصاد اسالمی
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :عالءمیرمحمد صادقی با کد ملی
 1280767391و میرهاشم خادم حسینی ویجویه با کد ملی
 1379526981و احمد نقیزاده با کد ملی  1379547611و
سیدجواد آلاحمد با کد ملی  4321174309و احمد کریمی
اصفهانــی با کد ملی  0042066042و ســیدعلی رخصفت با
کد ملــی  0038809834و سیدمحســن بهفر بــا کد ملی
 0043244564به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و محمود
اعتمادیان با کد ملی  4431975616و محمدمهدی ابریشمچی
با کد ملــی  0033354022به عنوان اعضای علیالبدل برای
مدت دو ســال انتخاب گردیدند .علیرضا انصارین کریم با کد
ملی  1371741867به ســمت بازرس اصلی و سیدحســن
محمدی فرشچی با کد ملی  0037072994به سمت بازرس
علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .ترازنامه
و حساب سود و زیان سال مالی  96به تصویب رسید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()462532

و شناسه ملی 10100147839

و مجــوز شــماره  1948مــورخ  97/12/8ســازمان
اقتصاد اســامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس
سهامی خاص به شماره ثبت 458727
و شناسه ملی 10380315290

* این عملیات خوشامدگویی به ناوگانهای آمریکا در خلیجفارس است که تهدیدی برای کل منطقه به شمار میرود.
* عملیات پهپادی پیامی برای سعودی است با این مضمون که امروز در تیررس سالح ما قرار دارد و ناوگان
آمریکا نمیتواند از آلسعود حمایت کند.
* «شمارش معکوس» برای سعودی آغاز شده است.
* وزیر انرژی عربســتان :دو ایســتگاه پمپاژ نفت ویژه لولههای نفتی شــرق  -غرب مورد حمله پهپادهای
بمبگذاری شده قرار گرفت.
* انتقال نفت از میادین نفتی عربستان در شرق این کشور به سمت غرب ،عمال متوقف شده است.
* پس از این حمله ،بهای نفت در بازارهای جهانی یک درصد افزایش یافت .شاخص بورس عربستان نیز در
صفحهآخر
پی اعالم حمله به خط لوله اصلی نفت این کشور 2 ،درصد سقوط کرد.
خبر ویژه

فارینپالیسی :ایران
قادر است تنگه هرمز را ببندد

آگهی تغییرات شرکت معدن فرآور امداد
سهامیخاص به شماره ثبت 368045
و شناسه ملی 10320172100

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/29

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ

به آدرس :استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر

جهت درج آگهیهای شــرکت تعیین شــد .ترازنامه و حساب سود

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران

تهران ،عباسآباد -اندیشــه ،خیابان داریوش ،خیابان شهید

 1397/12/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد :روزنامه کثیراالنتشار کیهان
و زیان ســال مالی منتهی به  97/9/30به تصویب رســید .مؤسسه

دکتر بهشــتی ،پالک  ،102طبقه چهارم ،واحد شــمالی کد

حسابرسی مفید راهبر به شناســه ملی  10861836531به عنوان

ســمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئــت مدیره آقای

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران()462530

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()466727

نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقای احمد
و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند .کلیه اسناد و اوراق

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربندسر
سهامی خاص به شماره ثبت 36621
و شناسه ملی 10100820439

آگهی تغییرات شرکت نیکتراز
سهامی خاص به شماره ثبت 266045
و شناسه ملی 10103832470

بهــادار و تعهدآور با امضای آقایــان مدیرعامل به همراه

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال

عالءمیرمحمــد صادقی با کد ملــی  1280767391به
سیدجواد آل احمد با کد ملی  4321174309به سمت
نقیزاده با کد ملی  1379547611به ســمت مدیرعامل

 2نفــر از هیئت مدیره یا  3نفــر از اعضای هیئت مدیره
همراه با مهر صندوق معتبر میباشد .ب :مکاتبات اداری
با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران()462531

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رونقگستران تولیدات معدنی کوهنور
در تاریخ  1398/02/04به شماره ثبت  540356به شناسه ملی 14008291113

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :پیجویی،
اکتشــافات ،بهرهبرداری و فرآوری موادمعدنی و حصول به معادن
بــا ارزش به عنوان دســتیابی به مــواد اولیه صنایــع ،تجهیز و
آمادهسازی معادن ،طراحی و اســتخراج موادمعدنی ،انجام کلیه
فعالیتها از اکتشاف تا بهرهبرداری و فرآوری مواد معدنی ،طراحی
و احــداث خطوط تولید موادمعدنی و واحدهــای فرآوری ،انجام
کلیه فعالیتهای بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش
(مواد معدنــی) ،صادرات و واردات ،توزیع و پخش ،مشــارکت و
سرمایهگذاری در محدودههای اکتشافی مستعد ،معادن و طراحی
و اجرای خط فرآوری مربوطه ،سرمایهگذاری در شرکتها ،طرحها
و واحدهــای تولیــدی ،صنعتی و خدماتی ،طراحی ،مهندســی،
نظارت ،بازرسی ،ســرمایهگذاری ،مشارکت و مشــاوره و اجرای
طرحها و پروژهها در احــداث کارخانجات و واحدهای تولیدی و
صنعتی ،بازرگانــی موادمعدنی ،واردات دســتگاههای مورد نیاز
معادن به همراه لوازم یدکی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :اســتان تهران ،شهرستان شمیرانات ،بخش مرکزی،
شــهر تجریش ،نیاوران ،خیابان شــهید مجید خداوردی ،کوچه
شببو ،پالک ،2طبقه همکف کدپستی 1978936541

* التهابآفرینی عدهای با نقاب دانشــجو و حرمتشــکنی آنان در دانشگاه تهران علیه حجاب و عفاف،
با استقبال ضدانقالب و دشمن همراه شد.
* حرکت جریان التهابآفرین و ضددین که خود را چپگرا معرفی میکند ،در راستای برنامههای آمریکا
برای ایجاد آشوب در کشور قابل ارزیابی است.
* در ماجرای نیشــکر هفت تپه نیز عدهای به اســم حمایت از کارگر ،وارد میدان شدند و درصدد آشوب
صفحه۱۱
بودند که بعد مشخص شد به سرویسهای جاسوسی بیگانه وصل هستند.

حمالت بزرگ پهپادی به مراکز حیاتی عربستان
انصاراهلل :پیامی برای آل سعود و ناو آمریکایی بود

* تنها دو روز پس از حوادث الفجیره ،اینبار
تاسیســات نفتی عربســتان هدف حمالت
پهپادی قرار گرفت.
* ارتــش یمن میگویــد با هفــت پهپاد
تأسیســات نفتی عربستان را هدف قرار داد.
عربستان این حمالت را تایید کرد.
* ارتش یمن :این عملیات بزرگ ،در پاسخ
به ادامه تجــاوز و محاصره مردم یمن انجام
شد.
* معاون وزیر اطالعرســانی یمن :مهمترین
پیام این عملیات این بود که کسانی که جز
کالشینکف ،ســاحی در اختیار نداشتند،
امــروز پهپادهایی میســازند کــه به عمق
کشورهای عضو ائتالف سعودی میرسد.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

کلید واژه
«اختیارات محدود»
ترفندی برای فرار
از پاسخگویی

* یــورش پلیــس آمریــکا بــه ســفارت ونزوئال؛
کاراکاس به شدت محکوم کرد.
* چیــن در واکنــش بــه اقــدام کاخ ســفید
بــر  60میلیــارد دالر کاالی آمریکایــی تعرفــه
می بندد.
صفحهآخر

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 24/000/000/000
ریــال نقــدی میــزان سهمالشــرکه هر یــک از شــرکاء آقای
مجتبــی ارجمندالری به شــماره ملــی  0384165664دارنده
 12/000/000/000ریال ســهم الشرکه آقای بهمن امیرمعظمی
به شــماره ملی  5759614282دارنده  12/000/000/000ریال
سهمالشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای مجتبــی ارجمندالری به
شماره ملی  0384165664و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
نامحدود و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای بهمن امیرمعظمی
به شــماره ملی  5759614282و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین
کلیــه نامههای عادی و اداری با امضاء آقای مجتبی ارجمندالری
مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان
جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمیباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()462533

پستی  1569753441تغییر یافت.

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 1397/6/17

بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 1397/10/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد :افراد ذیل به سمت اعضای

 1396مورد تصویب قرار گرفت .محمد شمشکی به شماره ملی 0453173004

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :آقای سیدمحسن

به ســمت بازرس اصلی و علی بلوکات به شماره ملی  0453203531به سمت

احســن اصفهانی به شــماره ملــی  1282646036آقــای فضلاله

بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار

نیکنژاد به شماره ملی  1287734091آقای مجتبی نیکنژادی به

کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران()466686

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن
سامانه گستر به شماره ثبت 82881
و شناسه ملی 10101275053

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/08/26به استناد
مصوبه شماره  80/1644مورخ  1397/05/30هیئت مقرراتزدایی و تسهیل
صدور مجوزهای کســب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :صورتهای مالی

شــماره ملی  1282232975آقای صفر آقاییپور ماچیانی به شماره
ملی  2690701431به ســمت بازرس اصلی و آقای علی دافعیان به
شــماره ملی  1282688510به سمت بازرس علیالبدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر
آگهیهای شرکت انتخاب شد .ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
منتهی به سال  96تصویب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

صفحه2

يادداشت روز

شلیک از پشت؛
بدون گلوله
صفحه2

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی
دو مرحلهای 414/4957
شرکت آب و فاضالب شیراز
مورخ 98/2/21
وزارت نیرو

نوبت اول این آگهی که در روزنامه کیهان به تاریخ  98/2/23چاپ شده ،اصالح میگردد

شرکت آب و فاضالب شیراز در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحلهای،
خرید ،نصب و راهاندازی سیستم سرمایش گازی مرکز داده ( 4دستگاه) را بر اساس شرایط فنی
اعالم شده در اسناد مناقصه به تامینکنندگان و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
 -1محل تحویل :شهر شیراز
 -2مدت تحویل 120 :روز
 -3محل اخذ اســناد مناقصه و تســلیم پیشــنهادات :شــیراز  -خیابان ساحلی
شــرقی  -پــل حــر  -ا داره مرکــزی شــرکت آب و فاضالب شــیراز  -دبیرخانه شــرکت
تلفن 0713-2281156-8
 -4برآورد اولیه :اعالم نمیگردد.
 -5تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه :مورخ 98/2/23
 -6تاریخ نهایی فروش اسناد مناقصه :ساعت  16روز یکشنبه مورخ 98/2/29
 -7تاریخ نهایی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصهگر :ساعت 16
روز یکشنبه مورخ 98/3/12
 -8تاریخ بازگشایی پاکات :راس ســاعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  98/3/13در محل
سالن کنفرانس شرکت
 -9اطالعات تماس دســتگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد
مناقصه و عودت اسناد آدرس :شیراز  -خیابان ساحلی شرقی  -حد فاصل پل حر و پل هجرت
 شرکت آب و فاضالب شیراز تلفن0713-2281156-8 : -10به مدارکی که فاقد امضاء ،مشــروط ،مخدوش ،و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در
این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -11مناقصــه به صورت عمومــی دو مرحلهای برگزار و اعتبــار آن از محل اعتبارات جاری
شرکت میباشد.
 -12مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 715/000/000 :ریال
 -13قیمت اسناد( 1/000/000 :یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره 0105699022004
بانک ملی مرکزی به نام شرکت آب و فاضالب شیراز.
 -14نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی  -واریز نقدی به حساب شرکت
آب و فاضالب شــیراز  -چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب و فاضالب شیراز  -مسدودی
مطالبات مناقصهگر در صورت وجود مطالبات از شرکت آب و فاضالب شیراز.
 -15سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
 -16این آگهی دو نوبت در روزنامه کیهان منتشر میشود.
متقاضیان میتوانند قبل از خرید اســناد و شرکت در مناقصه از طریق سایتهای زیر اطالعات
مناقصه را دریافت نموده و اقدام به خود ارزیابی نموده و چنانچه امتیاز مناســبی در خود ارزیابی
کسب مینمایند ،اسناد را خریداری کنند.
* وبســایت جهت اطالعات بیشــتر آگهی مناقصــه ،WWW.NWW.IR,abfa-shiraz.ir,iets.mporg.ir
میباشد.
* بــا توجه به الزام ثبــت اطالعات مناقصــات در پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کلیه
شــرکتکنندگان در مناقصه میبایســت در پایگاه مذکور به آدرس ذیــل ثبتنام و کدکاربری
دریافت نمایند و همراه با پاکات پییشنهاد خود کد کاربری را تحویل دهند.
http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضالب شیراز

انتشار نوبت اول در روزنامه کیهان 98/2/23 :انتشار نوبت دوم در روزنامه کیهان98/2/24 :
انتشار اصالحیه در روزنامه کیهان98/2/25 :

گ الهدادی
سال ( 1396شامل ترازنامه قطعی) به تصویب مجمع رسید .هوشن 

به شــماره ملــی  3781874141به عنــوان بازرس اصلی ،و ســید محمد
موسوینائینی به شماره ملی  0045698260به سمت بازرس علیالبدل برای

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت صادرات پنبه شرق سهامی خاص به شماره ثبت 7774
و شناسه ملی 10100343648

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/9/19

شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی شرکت با امضاء هر یک از اعضاء

مــدت دو ســال تعییــن گردیدنــد :آقای همایــون برکــت طهرانی به

قهیازی به شــماره ملی  0042299713به ســمت بازرس اصلی و آقای

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :اعضای هیئــت مدیره به قــرار ذیل برای

شــماره ملی  0040373355و آقــای حمید برکت طهرانی به شــماره

ملــی  0040478734و خانــم مریم صادقی قســامی به شــماره ملی

 2295049121بــه عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیــره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اســناد ،چکها و ســفته و بروات و قراردادها و هرگونه
ســند و مدرکی که برای شرکت ایجاد حق و حقوق و یا تعهدی بنماید با

امضای دو نفر آقایان حمید برکت طهرانی و همایون برکت طهرانی با مهر

هیئت مدیره ممهور به مهر شــرکت معتبر میباشد .آقای حمید عربزاده

عباس رسولپور قهرود به شــماره ملی  1262544270به سمت بازرس

علیالبدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار
کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد .ترازنامه و حساب سود و

زیان شرکت منتهی به  31مرداد  1397مورد تصویب قرار گرفت.

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

