
هفته نامــه کیهان ورزشــی 
دی   23 )شــنبه(  امــروز 
1396 در سراســر کشــور 
منتشــر شــد. مجلــه 84 
صفحه ای کیهان ورزشــی با 
عکســی از دو ستاره برزیلی 
جهان  فوتبال  گران قیمت  و 
روی کیوسک رفت و با تیتر 
»رکوردشکنان« به مهم ترین 
نقل و انتقاالت فوتبال جهان 

اشــاره کرده است. در شــماره 3173 کیهان ورزشــی مطالب زیر را 
می خوانید: 1- خدمت به مردم و ورزش )چشم انداز( 2- برای استقالل 
و پرســپولیس دندان تیز کرده اند! )تکاپو( 3- گفت وگو با فرهاد فخیم 
کاپیتن تیم فوتسال مس ســونگون )نگاه چند بعدی( 4- »سونامی« 
پشــت در کمیته انضباطی )پرونده هفته( 5- و آخرین اخبار از ورزش 
ایران و جهان و رشــته هایی چون فوتبال، والیبال، بسکتبال، معلولین 

و جانبازان، کشتی و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

هردوهفتهیکبار،سهشنبهها

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1396/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حســاب 

سود و زیان  ســال مالی منتهی به 95/12/30 به تصویب رسید. 

فرخ هاشــم زاده فالح 2753325987 - روبت بدلیانس آواکم پور 

1378596102 - فریدون ثْقهًْ االسالمی 1377692671 به مدت 

2 سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. -محمدباقر 

اصفهانــی 3873178664 بــه ســمت بازرس اصلــی و مجید 

رضائی تبار 0941172041 به سمت بازرس علی البدل شرکت به 

مدت یک سال انتخاب گردیدند - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 

 کثیراالنتشار شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی شالوده سهامی خاص 
به شماره ثبت 8696 و شناسه ملی 10100371008 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1396/7/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
موسسه حسابرســی معین مشــاور مجرب به شناسه ملی 
10320404190 به ســمت بازرس اصلــی و آقای حمید 
کریمی آذر داریانی به کد ملی 0035427647 به ســمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. 
اعضــای هیئت مدیــره برای مدت 2 ســال به قــرار ذیل 
انتخاب گردیدنــد: آقای وحید اکبری داریــان به کد ملی 
0054797780 آقــای عباس موســایی داریان به کد ملی 
1729762506 آقای محمد اسمعیل موسایی داریان به کد 

ملی 1728631191

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نوشینه سهامی خاص
 به شماره ثبت 133164 و شناسه  ملی 10101764347

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/8/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیره 
با ســمت های مشــروح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 
آقای علی گرگین به شماره ملی 0532019032 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای اردشــیر دیلمی به شــماره ملی 
2299799672 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای منوچهر پیروزان به شماره ملی 
0042291925 به ســمت بازرس اصلی و خانم نیترا نیلی سری 
به شــماره ملی 2649118849 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت حساب سود 
و زیان شــرکت منتهی به 29 اســفند 1395 مورد تصویب قرار 
گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاورپندارش شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 62235 و شناسه ملی 10101072632

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/8/6 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای مجید فرزانه کلورزی با 

شماره ملی 2659740739 به سمت رئیس هیئت مدیره و 

آقای محمود اکبری با شماره ملی 0070336121 به سمت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 

و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات، 

قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات موسسه دانا تدبیر ماندگار بین الملل
 به شماره ثبت 37887 و شناسه ملی 14005615217 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/3/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمای 
توسعه کار به شناســه ملی 10320399467 به نمایندگی 
آقای حســین نویدی چافی به شماره ملی 2708461486 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت طلیعه سروش پایدار 
به شناســه ملی 10320787126 به نمایندگی آقای اکبر 

محســنی به شــماره ملی 1281808849 به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره و شرکت امین اعتماد پیشرو به شناسه 
ملی 10320787130 به نمایندگی آقای حمید احمدی به 
شــماره ملی 0052754073 به عنوان عضو هیئت مدیره 
و مدیــر عامل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. امضاء 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره 
متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل 
با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تأمین اعتماد زاگرس سهامی خاص
 به شماره ثبت 426158 و شناسه ملی 10320787111

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )128821(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/3/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام 
نگر آریا به شماره شناســه ملی 10100617632 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی 0080178537 به عنوان 
بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1396 انتخاب 
گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی منتهی به 95/12/30 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت 292601 و شناسه ملی 10103297319

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )128822(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1393/6/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای حســن حاجی علی گاوگانی به شماره ملی 1698662041 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای بهزاد قبولیان زارع به شماره ملی 1060969378 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت انتخاب شــد. اعضا هیئت مدیره به مدت 
دو ســال به قرار ذیل: خانم فاطمه ثامنی خواه به  شــماره ملی 0848551745 
و آقای حمیدرضا خدیوی ســهرابی به شماره ملی 0067319361 و آقای فرزاد 
قربانی زاده قمصری به شــماره ملی 0059977884 و آقــای علیرضا خدیوی 

سهرابی به شماره ملی 2161408186 انتخاب گردیدند.

 آگهی تغییرات شرکت تیسا گوشت سهامی خاص 
به شماره ثبت 270638 و شناسه ملی 10103093249

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

  

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر 
دارد مناقصه مشــروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه: عملیات اجرایی خطوط فرعی شــبکه جمع آوری فاضالب زون های 

part 1 زون k شهر میناب
مبلغ برآورد اولیه: 23/030/177/569 ریال )بیست و سه میلیارد و سی میلیون و صد 

و هفتاد و هفت هزار و پانصد و شصت و نه ریال(
)اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه 

اسالمی تامین می گردد(
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1/160/000/000 ریال )یک میلیارد 

و یکصد و شصت میلیون ریال(.
رتبه و رشته مورد نظر: 5 آب

مبلغ خرید اسناد: مبلغ 2/000/000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 
بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12 تاریخ 96/10/24 تا 

ساعت 14 تاریخ 96/11/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 96/11/15

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 مورخ 96/11/18
محل بازگشایی: سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک 
نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است.

امتیاز کیفی الزم: پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و 
احراز حداقل امتیاز الزم)65( بازگشایی خواهد گردید.

پیشــنهاددهندگان موظف می باشند اســناد مناقصه را از ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات 
اســناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج تهیه و به صورت 

فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصــه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفــی آدرس: بندرعباس- بلوار ناصر- جنب 
بیمارســتان شریعتی- شــرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان)امور قراردادها( تلفن: 
87-86-33350582 ســایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی 
WWW.Abfa Hormozgan.com: اطالعــات ســامانه ســتاد جهت انجام 
مراحل عضویت درســامانه: مرکز تماس تهران: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 

و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان 
هرمزگان سهامی خاص

سال هفتادو ششم   شماره 21817   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 23 دی 1396   25 ربیع الثانی 1439    13 ژانویه 2018

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

شورشتخممرغ
علیهانقالبخربزه!

خواب بودید که می گفتند
اصل نظام نشانه است؟!

تمدید قانون جاسوسی از کاربران اینترنت 
از سوی کنگره آمریکا

صفحه2

بازی کشدار آمریکا با جنازه برجام

اقتصادکشوررا
بهدیوانهبازیهایترامپگرهنزنید!

* روزنامه ســان دیلــی : جبهه آمریکا، اســرائیل، 
عربستان سعودی و انگلیس در جنگ نیابتی طوالنی 
مدت خود در ســوریه شکست خورده اند و به دنبال 
راه هایی هستند که بتوانند از سوریه، ایران و روسیه 
انتقام بگیرند ولی ایران تالش برای انتقام گرفتن از 

خود را با شکست مواجه ساخت.
* جوســازی و خبرســازی های رئیس جمهور آمریکا 
نتوانست نتیجه دلخواه وی درمورد ایران را حاصل کند.

* حقیقت این اســت که اکثر ایرانی ها نســبت به 
نقش کشورشــان در خنثی سازی طرح های آمریکا 
برای اشــغال ســوریه احســاس افتخار و سربلندی 

می کنند.
* جالب اینجاست اخباری که درباره اعتراض ایرانی ها 
به هزینه های نظامی منتشر می شود در ایران تنظیم 
نشــده بلکه واشــنگتن این اخبار را در رسانه های 
دولتی آمریکا نشر می دهد!                   صفحه۳

سان دیلی :

تالشبرایانتقامازایرانشکستخورد

کریمی قدوسی:

100 شکایت دولت از نمایندگان و رسانه ها
معنای استقبال از نقد این است؟!

* درخواســت دیده بان حقوق بشر: تحریم عربستان و 

محاکمه بن سلمان به جرم جنایت در یمن.

* سعد حریری: حزب اهلل مایه ثبات لبنان است روابطمان 

با ایران باید به بهترین شکل باشد.

* زمزمه قیام مسلحانه در کرانه باختری پس از هالکت 

خاخام صهیونیست با 22 گلوله.

* رونمایی معارضان عربستانی از یک جنبش ضدسعودی با 

رویکرد حمایت از مقاومت فلسطین و لبنان.    صفحه آخر

فارین پالیسی:

وحشتازانتقامکیمجونگاون
مانعازحملهآمریکابهکرهشمالیاست

صفحه10

* هر چندماه یک بار، این هیجان مضحــک راه می افتد که آیا 
دولت آمریکا »تمدید تعلیق برخی تحریم ها« را امضاء می کند یا 
نه؟ و بعد که تمدید شد، محافل غربگرای تهیدست و بزک کننده 

شیطان بزرگ، برای این پیروزی خیالی، اعالم جشن می کنند!
* مرتبط کردن همه امور به برجام و معطل و بالتکلیف نگه داشتن 
مدیریت و اقتصاد کشور به دیوانه بازی های ترامپ، همان خسارت 

بزرگی است که دشمن می پسندد.
* تعلیق و انتظاری که به جان فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان و 
مدیران ما افتاده، مجال حرکت و خالقیت را از آنان گرفته است.

* بلومبرگ-اردیبهشــت ۹۵-: نیمی از کمپانی های بین المللی 
به شدت مشــتاق اند تا با ایران وارد تجارت شوند اما تحقیقات 
نشان داده است که کمپانی های خارجی به علت این که همچنان 
تحریم های ایران به طور کامل برداشــته نشــده است، عقب 

کشیده اند.
* »استیو منوچین« وزیر خزانه داری آمریکا: انتظار می رود ترامپ 

در روزهای آینده تحریم های جدیدی علیه ایران معرفی کند.
* رویترز: ترامپ در عین حال که تعلیق تحریم های هسته ای را 
امضاء می کند تحریم های هدفمند جدیدی نیز علیه ایران اعمال 
خواهد کرد.                                                                         صفحه2

 * ســیف: مردم برای ســپرده گذاری در موسســات مالی

از بانک مرکزی استعالم کنند.

اروپایــی از کشــورهای  افزایــش چشــمگیر واردات   * 

در سال جاری.

* ســازمان برنامه و بودجه:  تولید مسکن در دولت یازدهم 

یک سوم دولت دهم بوده است.

* حاجی بابایــی: دولت می خواهد مردم برای دریافت یارانه 

در کمیته  امداد ثبت نام کنند.                          صفحه۴

باز هم دوتابعیتی!

جزئیاتاختالس100میلیاردتومانی
درشرکتملینفت

 تشکیل ستاد مشترک ایران، چین و ژاپن در شانگهای
 برای امداد رسانی به نفتکش حادثه دیده ایرانی

صفحه۴
*  این قانون که به مدت 6 ســال دیگر تمدید شده و 
به دولت آمریکا ایــن اجازه را می دهد که بدون مجوز 

قضایی از کاربران اینترنتی جاسوسی کند.
* ایــن طرح با 256 رای موافــق در مقابل 164 رای 

مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد.
* ترامپ: ما به این قانون برای کنترل و شنود دشمنان 

و مظنونان خارجی در کشورهای دیگر احتیاج داریم.

* براساس افشاگری های »ادوارد اسنودن« دولت آمریکا 
بزرگ ترین رصد اینترنتی را در پوشــش حفظ امنیت 

ملی این کشور علیه شهروندان خود انجام می دهد.
* پیشتر روسای اطالعاتی آمریکا در نامه ای به کنگره 
اعــالم کرده بودند اگر کنگره مجوز این اقدام را تمدید 
نکند، آمریکا اطالعات تجسسی خارجی ارزشمندی را 
از دست خواهد داد.                             صفحه آخر


