
شرکت آب و فاضالب اســتان ایالم در نظر دارد مقدار 9000 
متــر لوله فوالدی به قطر 500 میلیمتر و ضخامت 6/3 میلیمتر از نوع 
اســپیرال با پوشــش داخلی و خارجی جهت اجرای طرح خط انتقال 
آب ســد ایالم به ملکشــاهی )قطعه دوم( خریداری نمایــد. از کلیه 
تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجدالشــرایط دعوت می شود از تاریخ 
96/1/23 لغایــت 96/2/3 جهــت دریافت اســناد مناقصه به آدرس: 
تهران- بزرگراه آفریقا- نرسیده به چهارراه ظفر- کوچه فرزان غربی- 

پالک 12 دفتر مشاور ری آب مراجعه نمایند.
مبلــغ تضمین شــرکت در مناقصــه 1/350/000/000 ریال بصورت 

ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضالب استان ایالم
آخرین مهلت تســلیم پاکتهای الف، ب و ج به دبیرخانه شرکت ساعت 

14 مورخ 96/2/16
بازگشایی پاکتهای الف و ب ساعت 10 مورخ 96/2/17

بازگشایی پاکت ج ساعت 10 مورخ 96/2/20
هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای شماره 96/1

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان ایالم 

)سهامی خاص( نوبت دوم

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشتی و تجهیزات 
پزشکی و دندان پزشکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی و فروش و 
نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی و دندان پزشکی 
و بیمارســتانی و آزمایشــگاهی. )در صورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان شهید 
علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 سهم 
2000 ریالی با نام می باشــد که مبلغ 2/000/000 ریال توســط 
موسســین طی گواهــی بانکــی شــماره 73/3616/136 مورخ 
1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید هادی پور پرداخت 

گردیده است.
اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شمس خو به شماره ملی 0076193152 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و 2- ملک فرهاد حضرت به شــماره ملی 
2297437781 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره و 3- 

حســن قهاری به شــماره ملی 0439840562 به ســمت رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با 

امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی 

و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بــازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشــی سورشــجانی به 

شــماره ملی 1970252642 بــه عنوان بازرس اصلی و شــهیاد 

علی اکبر سلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا
 در تاریخ 1395/5/20 به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
مهدی ایمان زاده فرد به شــماره ملی 0080491375 به ســمت بازرس 
اصلی و سیاوش قاسمی خلخالی به شماره ملی 0063388741 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
مســعود خدیوزاد به شــماره ملی 1708876790 به سمت مدیرعامل 
و رئیــس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره ملی 0051260328 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و ســعید خدیوزاد به شــماره ملی 
0011008504 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین 

شدند.
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیران، انتخاب مدیران، 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب بازرس 
انتخاب شده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم سهامی خاص به شماره ثبت 102490 
و شناسه ملی 10101464348

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

سه

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محســن ســروش با کد ملــی 0569770424 به 
نمایندگــی شــرکت ایجاد محیط با شناســه ملی 
10101318872 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و بهزاد عباســی بــا کد ملــی 3199881051 به 
نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر با شناسه ملی 
10100591316 عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل 
و روزبه ولی پور کلتــی با کد ملی 1376600978 
به نمایندگی شرکت نوســازی و عمران اکباتان با 
شناســه ملــی 10101337982 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضــای کلیه قراردادهــا، اســناد و اوراق تجاری 
و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، بــرات و غیره و 
همچنین افتتاح حســاب های بانکی و پرداخت از 
حســاب های مذکور، بســتن آنها و کلیه عملیات 
پولی، مالی و اعتباری شــرکت با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت 
خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای فرشاد زیوریان به کد ملی 3359491971 بعنوان رئیس هیئت مدیره 
و عضــو هیئت مدیره. آقای علی زمانی با کد ملی 6219608828 به نمایندگی 
از بنیاد مستضعفان به شناسه ملی 10100171920 بعنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره آقای امین اله جمالو به کد ملی 5719794166 به نمایندگی ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام به شناسه ملی 14003127610 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
متفــق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیــره و در غیاب مدیرعامل با امضاء 
دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. همچنین 
اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران دشت نو سهامی خاص
 به شماره ثبت 16274 و شناسه ملی 10100588322

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)32985(

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/12/2 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی 1394 به تصویب رسید. - موسسه 
حسابرســی و خدمات مدیریت سامان پندا به شناسه ملی 10100525069 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای سیامک پازکی فرد با کدملی 4723241507 به عنوان بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. - آقای پرویز خاکپور به کدملی 0044729111 نماینده شرکت 
فرآیند صنعت گیو )ســهامی خاص( به شناســه ملی 10102997527 و آقای نادر خاکپور به 
کدملــی 0049382403 و آقای علیرضا افتاده به کدملــی 0055849792 و آقای فضل اهلل 
جهانگرد به کدملــی 2991414677 و آقای علی افخم ابراهیمی به کدملی 2991494085 
و آقای مانلی مجد به کدملی 0055875841 و آقای محمدرضا مســتغیثی نامقی به کدملی 
4590140144 بــه عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضا علیمیرزایی به کدملی 
0452567998 و خانم گلســا حیدری تبریزی به کدملی 0452598907 به عنوان اعضای 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور گنو سهامی خاص
 به شماره ثبت 465362 و شناسه ملی 10100898174

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )32992(

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/11/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید طهرانی مقدم به شماره ملی 0056351534 
به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا طی نیا شلمانی به شماره ملی 2709333619 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت  شیمیایی کاوش گر اکسیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 370216 و شناسه ملی10320191243

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )32993(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/12/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: نارمک- خیابان 
شهید نادر جهانشاهی)78(- خیابان شهید اصغر حسینعلی)39(- پالک9- طبقه 
همکف کد پستی 1681963113 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصالح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت تکین مقاوم سازی پیشرفته سهامی خاص 
به شماره ثبت 243851 و شناسه ملی 10102845321

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)32982(

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

کیهــان  هفتگــی  مجلــه 
مطالب  حــاوی  ورزشــی 
خواندنی، گزارش، مصاحبه 
از ورزش  و آخرین اخبــار 
ایران و جهان امروز )شنبه- 
در   )1396 فروردیــن   26
سراسر کشــور منتشر شد. 

در این شماره می خوانیم:
* ارزیابــی و آرامــش در 

ورزش)چشــم انداز(، ورزش ابزار اســت اما در خدمت منافع ملی یا 
سوءاســتفاده باندی؟!، آیا رضائیان آخرین یاغی فوتبال ماســت؟، 
رضای آقای گل کفش ها را می آویزد، از شــالق »ف-ک« تا گیوتین 
آقا معلم!، ماشین سازی، فوتبال ویترینی یا فوتبال هزینه گرا؟!، نتایج 

لیگ های فوتبال اروپا و ایران، گزارش کشتی و والیبال...
پوستر: صبای قم، پائولو دی باال، آتلتیکومادرید و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱5۹۸   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه ۲۶ فروردین ۱3۹۶  ۱۷ رجب ۱43۸   ۱5 آوریل ۲0۱۷

تحلیل رسانه های غربی از انتخابات ایران

کارنامه دولت روحانی
هوادارانش را هم ناامید کرده است

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

این هووها 
دلسوزترند !

اگر بصیرت داشتند
پیاده نظام

 آمریکا و اسرائیل 
نمی شدند

* ظریف: هیچ شواهدی برای اتهام مطرح شده مبنی 
بر استفاده دولت و ارتش سوریه از سالح شیمیایی در 

خان شیخون وجود ندارد.
* دولت هایی کــه امروز ادعای مبارزه با ســالح های 
شــیمیایی را دارند در صف مقــدم فراهم کردن این 
ســالح ها برای صدام بودند و امروز بــه بهانه دروغین 
استفاده از ســالح شیمیایی توسط دولت سوریه اقدام 

به تهاجم می کنند.

* ســرگئی الوروف وزیر خارجه روســیه: تالش هایی 
صورت می گیرد تا پیشنهاد ایران و روسیه برای تشکیل 

کمیته حقیقت یاب به نتیجه نرسد.
* ولید المعلم وزیر خارجه سوریه: آمریکا و هم پیمانانش 
از کمیته حقیقت یاب می ترســند. چرا قبل از تشکیل 
این کمیته به ســوریه حمله و تجاوز کردند، این سوال 
جدی است. علت نگرانی آنها چیست؟ آیا قانون جنگل 
حاکم است؟                                        صفحه2

گزارش خبری کیهان

سیاهی لشکرها رکورد ثبت نام را شکستند
رقبای جدی هم آمدند

* قتل عام 1216 غیرنظامی در عراق و سوریه، از سوی 
ائتالف آمریکایی ضدداعش! طی یک ماه گذشته.

* خروج 5000 نفر از ســاکنان فوعــه و کفریا پس از 
3سال محاصره کامل.

* پکن: احتمال وقوع جنگ بین آمریکا و کره شمالی باالست.

* آمریــکا بزرگترین بمب غیرهســته ای خــود را در 
افغانستان آزمایش کرد.

* سکوت جامعه جهانی مقابل جنایات آل سعود در یمن 
صدای اعتراض سازمان های حقوق بشری را درآورد.

صفحه آخر

فاجعه خان شیخون تکرار شد  

حمله آمریکا به کارگاه شیمیایی تروریست ها در سوریه
صدها غیرنظامی قتل عام شدند

* رئیس اتحادیه مشاوران امالک: اگر سیاست های پولی 

اصالح نشود رونق به مسکن برنمی گردد.

* وزیــر اقتصاد: همین که پس از برجام می توانیم نفت 

بفروشیم اتفاق بسیار مهمی است!

* رئیس اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی: 

می توانیم هم ردیف کشورهای اروپایی محصول تولید کنیم.

* علی رغم اجرای برجام حجم تجارت خارجی در دولت 

یازدهم کاهش یافت.                                 صفحه۴

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت:  

کارت سوخت 
قاچاق بنزین را کاهش داده بود

* چهارمین روز ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
به پایان رسید ، در 2 روز پنج شنبه و جمعه سیاهی لشکرها که اغلب کمترین 
شرایط الزم برای تصدی پست حساس و خطیر ریاست جمهوری را ندارند به 

وزارت کشور رفته و خود را نامزد ریاست قوه مجریه کردند.
* رئیس ستاد انتخابات کشور از نام نویسی 1048 داوطلب تا پایان روز 

چهارم در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
* در روزهای گذشــته از کودکان خردسال تا پیران کهنسال که بیش از 
9دهه از عمر آنان گذشته است با حضور در وزارت کشور ثبت نام کردند، 
تحصیالت نامزدها نیز از بی سواد و کمتر از پنجم ابتدایی تا دیپلم و باالی 

دیپلم در نوسان بود. 

*  در کنار افراد فاقد صالحیت های ابتدایی در 2 روز گذشته برخی از شخصیت های سیاسی و رقبای جدی نیز 
با حضور در وزارت کشــور ثبت نام کردند ، حجت االســالم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و  حسن روحانی 

رئیس جمهور از جمله این شخصیت ها هستند.
* حجت االسالم رئیسی پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری : سخن نخبگان و صاحب نظران این است 
که آیا با وجود منابع و نیروهاي جوان در شأن ملت ماست که فرد بیکاري شرمنده خانواده اش شود؟    صفحه۳

در مسکو برگزار شد

نشست سه جانبه ایران، روسیه و سوریه:
غرب عالقه ای به تشکیل کمیته حقیقت یاب ندارد

عکس : محمد علی شیخ زاده

روحانی:

هووهایی که قصد کشتن برجام را داشتند
صفحه۱۰نمی توانند سرپرست خوبی برایش باشند!

* در حالی که شــمارش معکوس برای برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری و پایان عمر دولت یازدهم آغاز شده اما این 
انتخابات یک تفاوت اساســی با دیگر دوره ها دارد و آن ناامیدی هواداران دولت مستقر به پیروزی نامزد مطلوبشان برای 

دومین دور متوالی در انتخابات است . 
* حســن روحانی به عنوان رئیس جمهور مستقر در شرایطی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده است که به عقیده 
حامیانش جدی ترین رقیب او کارنامه ۴ ســاله تهی از عملکردی است که هرگونه نگاه مثبت نسبت به پیروزی وی در دور 

دوم را از آنها سلب کرده است. 
* خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ: روحانی هم اکنون با ناکامی روبه افزونی در زمینه سیاست های اقتصادی مواجه شده است 

و منتقدان می گویند که )این سیاست ها( منفعتی برای فقرا نداشته است.

* روزنامه لس آنجلس تایمز: مغازه های  خالی و بدون مشــتری نشانه ای از وجود مشکل برای حسن روحانی است. اکنون 
موضوع شرایط اقتصادی  اولویت نخست بسیاری از ساکنان تهران است و تاثیر زیادی بر انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری 

دارد.
* نیویورک تایمز: روحانی فکر نکند که مطمئنا وی به راحتی پیروز انتخابات خواهد بود. بسیاری از مردم ایران نسبت به 

سیاست های اقتصادی وی نا امید شده اند و بر این باورند که برجام اوضاع زندگی آنها را بهبود نبخشیده است.
* فارن پالیســی: رئیس جمهور کنونی علی رغم رفع برخی تحریم های غرب پــس از برجام، با ناتوانی در بهبود وضعیت 

اقتصادی ایرانی ها بسیاری از هواداران خود را ناامید کرده است.
صفحه۱۰

* بــا دولت نــازک  نارنجی نه 
شوخی کنید و نه نقد جدی!

صفحه2


