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خریدسروموتورهایسیستمکنترلتوربینهایبخارنیروگاهبندرعباس

اقدامنماید.
لذاازشــرکتهایواجدشــرایطدراینمناقصهدعوتبهعملمیآید
جهتدریافتاســنادمناقصهبهســامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبه
آدرسwww.setadiran.irمراجعهونسبتبهواریزمبلغ500/000
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درسایتمذکورانجامونسبتبهدریافتگواهیامضاءالکترونیکیاقدام
نمایند.ضمناشــرکتکنندگانمیتوانندجهتکسباطالعاتبیشتربا

شماره:6-07633613774داخلی829تماسحاصلفرمایند.
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مناقصهگر«قابلمشاهدهمیباشد.
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شرکتتولیدنیرویبرق
بندرعباس

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

https://telegram.me/kayhan_news هردوهفتهیکبار،سهشنبهها

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1396/04/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب 
گردیدند: آقایان بهرام فرمان آرا به شماره ملی 1284350959، بهمن فرمان آراء 
به شماره ملی 0040331091 بهروز فرمان آراء به شماره ملی 0040390985 
وفا فرمان آراء به شــماره ملی 0049410751 خانم بهناز فرمان آراء به شــماره 
ملی 0044273371 بعنوان اعضای اصلی آقای هومان فرمان آراء به شماره ملی 
0452489199 بعنوان عضو علی البدل موسسه حسابرسی کوشش )حسابداران 
رسمی( به شناســه ملی 10100134981 به ســمت بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی شاهدان )حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10100182550 بعنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه های کثیراالنتشار 
اطالعات و کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعییــن گردیدند. ترازنامه و 

حساب سود و زیان منتهی به سال 1395 به تصویب رسید.

آگهیتغییراتشرکتکارخانجاتپیلهسهامیعام
بهشمارهثبت12582وشناسهملی10100485590

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتنفیسدانهگلستان
بامسئولیتمحدودبهشمارهثبت459219

وشناسهملی14004339992
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1396/01/29 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره مرکــب از 2 نفر الی 8 نفر 

می باشــد و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید بــه موضوع فعالیت 

شــرکت )مشــاوره در جهت تهیه طرح های تجــاری، مشــاوره، مطالعه و 

تحقیقات جهت نیاز تجاری مشــتریان، مشــاوره مدیریــت در زمینه های 

مالــی، مالیاتی، ســرمایه گذاری و کلیه امور مرتبط کــه در صورت ضرورت 

قانونــی انجام موضوعات فعالیت پس از اخــذ مجوزهای الزم( الحاق و ماده 

مربوطه اساســنامه اصالح گردید. علیرضا عدالت ش. ملی: 0031083676 

با پرداخت مبلغ 330/000/000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکا 

قرار گرفت فاطمه ابوالحســن لو ش. ملــی: 2802712500 باپرداخت مبلغ 

330/000/000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه 

سرمایه شــرکت از مبلغ 1/000/000/000 ریال به 1/660/000/000 ریال 

افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. اســامی شــرکا و 

میزان سهم الشــرکه هر یک به شرح ذیل می باشــد. حسین مهاجرمنقوش 

)2121378928( دارنــده مبلغ 750/000/000 ریال سهم الشــرکه، مریم 

نوروزی )2121882901( دارنده مبلغ 200/000/000 ریال سهم الشــرکه، 

صدرا مهاجرمنقــوش )0023910682( دارنده مبلــغ 50/000/000 ریال 

سهم الشرکه، علیرضا عدالت )0031083676( دارنده مبلغ 330/000/000 

ریــال سهم الشــرکه، فاطمــه ابوالحســن لو )2802712500( دارنده مبلغ 

330/000/000 ریال سهم الشرکه.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/12/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
خدیجه کریمی کاکه سیاه به کدملی 6229919265 به نمایندگی از شرکت صنعتی 
کاوه به شناســه ملی 10100355357 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
فاطمه عطاریان به کدملی 1272980545 به نمایندگی از شــرکت تأمین ماســه 
ریخته گری به شناســه ملی 10100580397 بــه عنوان نائب رئیس هیئت مدیره 
و مائده عطاریان به کدملی 1272592049 به نمایندگی از شــرکت واگن ســازی 
کوثر به شناسه ملی 10102889089 به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
- کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و قراردادهای شــرکت با امضای ثابت مدیرعامل و 
مهر شــرکت و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر 
خواهد بود. - اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. انجام 
امور اداری و تشــریفات قانونی- رسیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و 
بودجه ســالیانه- استخدام و عزل کارمندان و کارگران و متخصصین و مهندسین و 

کارشناســان و غیره و تعیین حقوق و پاداش آنها- حفظ اموال و تنظیم فهرســت 
دارایی شرکت- تهیه آیین نامه های داخلی- اجرای تصمیمات مجامع عمومی- ادای 
دیــون و وصول مطالبــات- عقد هرگونه قرارداد با شــرکت ها و بانک ها و ادارات و 
اشــخاص و اخذ وام های الزم و انعقاد عقود اسالمی- خرید و فروش اموال منقول و 
ماشین آالت و کارخانجات و به طور کلی وسایل موردنیاز شرکت- مشارکت با سایر 
شــرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی- اســتقراض با رهن یا بدون رهن و 
تحصیل هر نوع اعتبار- افتتاح هر نوع حساب در بانک ها اعم از جاری و ثابت- صدور 
و ظهرنویســی و پرداخت بروات و اسناد و سفته و هزینه آنها- مدافعات چه شرکت 
مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم 
صالحه ابتدایی و استینافی و غیره و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل غیر حتی کراراً. 

آگهیتغییراتشرکتتولیدیوتحقیقاتیمبارزسهامیخاص
بهشمارهثبت132302وشناسهملی10260267119
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بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1396/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: جهانشاه ناظمیان به کد 
ملی 0039582434 به سمت رئیس هیئت مدیره و نینا ناظمیان به 
کد ملی 0070760561 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پریناز 
پناهــی به کد ملی 0039166368 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
ورنیکا ملک داودی به کد ملی 1815328576 خارج از شــرکاء و 
ســهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
غالمرضا ســلیمان زاده فرد به کد ملی 0320228223 به ســمت 
بازرس اصلی و بهروز افرهی به کدملی 0039008551 به ســمت 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اســناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسالمی 
و اوراق عــادی کال با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با 
مهر شــرکت و یا با دو امضای نینا ناظمیان و پریناز پناهی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشــد. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 

به تصویب رسید.

آگهیتغییراتشرکتتهرانماگانسهامیخاصبهشمارهثبت167657
وشناسهملی10102101836

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

کیهــان  هفته نامــه 
ورزشی، امروز درسراسر 
شــد.  منتشــر  ایــران 
کیهان   3161 شــماره 
ورزشــی حاوی آخرین 
اخبــار ورزش ایــران و 
مطالب  و  اســت  جهان 
شــماره  این  قابل توجه 
شرح  به  ورزشی  کیهان 

زیر است:
1- فوتبال در راه و بیراهه )چشم انداز(

2- گفت وگو با حمید بی غم ســرمربی تیم فوتســال مس 
سونگون 

3- مرد آلمانی شب ها خواب دربی را می بیند. )زیر ذره بین(
4- و آخریــن اخبار فوتبــال ایران و جهان و بســکتبال، 
دوچرخه ســواری، رشــته های رزمی، جانبازان و معلولین، 

والیبال و ...

مجلهکیهانورزشیامروزمنتشرشد

شماره21751 تکشماره5000ریال سالهفتادوششم 21اکتبر2017 12صفحه)بهاضافهنیازمنديهایویژهتهران(شنبه29مهر1396 اولصفر1439

يادداشت روز
خبر ويژه

درسفرجهانگیریبهترکیهانجامشد

حذفدالرازمبادالتتجاری
ایرانوترکیه

انگلیس،فرانسهوآلمان:درمسائلموشکیومنطقهایبهایرانفشارمیآوریم

! اینهمازاروپا
تروئیکایاروپاباترامپهمراهشد

صفحه2 صفحه2

آزمون و خطا 
کافی نیست؟!

خطونشانحامیانجهانگیری
برایاطرافیانروحانی

 * پیونگ یانــگ: به تــوازن نظامی با آمریکا رســیدیم؛
 آتش را با آتش پاسخ می دهیم.

* یونیســف: گرسنگی در سال 2016 جان 5 میلیون و 
600 هزار کودک را گرفت!

* پوتین: بزرگترین اشتباهم اعتماد به غرب بود.

 * اخــراج فضاحت بار هیئــت صهیونیســتی؛ این بار 
از اجالس بین المجالس سن پترزبورگ.

* »نه« بزرگ حماس به درخواســت مشترک ترامپ و 
نتانیاهو برای زمین گذاشتن سالح.

صفحهآخر

گزارشخبریتحلیلیکیهان

تکرار سناریوی کرکوک در رقه!
باز هم پای آمریکا و عربستان در میان است

* مدیرعامل شهر جدید پردیس: 7600 واحد مسکن مهر 

معطل نصب انشعابات.

* رشد 38 درصدی واردات روغن پالم در نیمه نخست 

امسال.

* جلوگیری از ســود 2 هزار میلیارد تومانی قاچاقچیان 

موبایل با اجرای کامل طرح رجیستری.

* دولــت روحانی رکورددار اشــتغالزایی برای کارگران 

خارجی در طول تاریخ ایران شد.                  صفحه۴

درپیتهدیدشرکتهایفرانسویبهخروجازایران

شکست خیال پردازی
 »تضمین برجام با قراردادهای تجاری«

تشییعپیکرهایمطهر6شهیدمدافعحرموگمنامدفاعمقدسدر3شهرکشور
صفحه۱۰

صفحه2

درسفرسرلشکرباقریبهسوریهانجامشد

تحویل پیام کتبی رهبر انقالب به بشار اسد
و بازدید از منطقه عملیاتی حلب

* سرلشــکر باقری در دیدار با بشار اسد: مقام معظم 
رهبری همیشــه جویای سالمتی شما هستند و برای 

سوریه دعای پیروزی دارند.
* دو طرف در این دیدار با اشاره به پیروزی های بزرگ 
ارتش ســوریه و جبهه متحد در شــرق سوریه، درباره 
ســازوکارهای ادامه جنگ علیه تروریسم تا پاکسازی 
کامل خاک ســوریه از لوث تروریست های تکفیری و 

مزدوران بحث و گفت وگو کردند.

* رئیس جمهور ســوریه نیز پیروزی های ارتش و ملت 
ســوریه را مدیون حمایت های معنــوی حضرت امام 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی و حمایت های 

دولت، ملت و نیروهای مسلح ایران دانست.
* ســردار سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل 
نیروهای مسلح در جریان ســفر به سوریه در مناطق 
عملیاتی اســتان های حلب و دیگر مناطق این کشور 
حضور یافت.                                       صفحه۱۰

*والاستریتژورنال:ســرانانگلیس،آلمانوفرانسهدر
نشستسراناروپادربروکســل،خواستارافزایشفشارها
بهایــرانپیرامونبرنامهموشــکیوفعالیتهایمنطقهای

شدند.
*مقامارشــداروپایی:ماازتوافقهستهایدفاعمیکنیم
ولیدرعینحــالنمیخواهیمبهطورکاملدرمقابلآمریکا

بایستیم.
*ژانایولودریانوزیرخارجهفرانســه:بــهزودیبهایران
میرومواینکشــوررادرزمینههایموشکیوفعالیتهای

منطقهایتحتفشارقرارمیدهیم.
*همراهیاروپاباآمریکادرموضوعموشــکیومنطقهای
نشــاندادمواضععدهایکهمیگفتندبــدونآمریکاوبا
اروپاهممیتــوانبرجامراادامهداد،چقدرســادهلوحانه

بودهاست!
*تیلرسوندرمصاحبهباوالاستریتژورنالگفتهاستکه
شرکایاروپاییماباخیالراحتهرکاریکهمیخواهندذیل
قراردادهایاقتصادیپسازبرجامانجامدهند!صفحه2

دربارهیکگزارش

جوابیهدکترنهاوندیانوپاسخکیهان
* نهاوندیان: مذاکره با اروپائیان یا هر کشــور دیگر در محدوده روابط دوجانبه، چند جانبه و بین المللی؛ و حسب 
مصالح کشور صورت گرفته و می گیرد. اروپائیان در این مذاکرات باید به صراحت بشنوند که پایبندی ایران به برجام 

تنها در صورت  تحقق  عملی  تعهدات  طرف  مقابل  ادامه  خواهد یافت.
* کیهان: جناب نهاوندیان، در حالی که اروپایی ها، کف، سقف و چارچوب مذاکره مورد نظر خود را پیشاپیش و با 
صراحت و بدون کمترین ابهامی اعالم کرده اند، آیا پذیرش این نوع از مذاکره، می تواند غیر از تن دادن به محاکمه، 
آنهم از سوی جنایتکاران بین المللی، مفهوم و تعریف دیگری داشته باشد.                                       صفحه3


