
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1396/7/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیره برای دو 
ســال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین شکری قره طورق با کد 
ملی 1532816863 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا قدیری 
با کد ملی  0938831933به ســمت مدیرعامــل و عضو هیأت مدیره 
آقای حسن شکری قره طورق به کدملی 1520030711 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شــرکت از قبیل چک 
برات سفته قراردادها و عقود اسالمی و نیز اوراق عادی شرکت با امضای 
رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ولکان دنیز آذربایجان سهامی خاص 
به شماره ثبت 437549 و شناسه ملی 14002934811

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )114926(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1396/8/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمدنقی ایالتی خامنه 
1729708366 بــه عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مســعود پیروزنیا 
2295056608 بــه عنوان نایــب رئیس هیئت مدیــره و آقای عطااهلل 
آیت اللهی 4459642247 به عنوان مدیرعامل شــرکت انتخاب شدند 
حــق امضاء مجاز و تعهدآور شــرکت، با مدیرعامل بــا حق توکیل غیر 
)منحصراً به اعضاء هیئت مدیره و یا ســایر سهامداران( به اتفاق یک نفر 
از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود و کلیه مکاتبات، با امضاء مدیرعامل به 

تنهایی معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت جویاب نو شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 43974 و شناسه ملی 10100893281

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )114923(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/4/8 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد. بهنام توکلی به ش.م 0322360145 و محسن نیکجو 
به ش.م 4323600054 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای 
مدت یکســال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب شدند: آقای مصطفی ترابی زاده به ش.م 2296428681 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود ثقفی به ش.م 0037809458 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم پریسا میرزایی به ش.م 5089622949 
به سمت مدیرعامل و خانم ســمیه جورابلی به ش.م 0062041355 به سمت 
عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک 
پریسا میرزایی مدیرعامل و سمیه جورابلی عضو هیئت مدیره و یکی از دو امضاء 
آقایــان مصطفی ترابی زاده رئیس هیئت مدیــره و یا محمود ثقفی نایب رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرنونیرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 186174 و شناسه ملی 10102282580

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)114922(

هفته نامه کیهان ورزشــی 
حــاوی آخریــن اخبار و 
ایران  رویدادهــای ورزش 
و جهان، امروز )شنبه( در 

سراسر کشور منتشر شد.
مجله شماره 3169 کیهان 
ورزشی با عکسی از سردار 
ملی  تیم  مهاجــم  آزمون 
ایران بر روی جلد  فوتبال 
گرامی  خواننــدگان  بــه 
این  است، در  تقدیم شده 

شماره می خوانید:
- مسئولیت طعمه است یا امانت )چشم انداز(

- نگاه چند بعدی به علیرضا کریمی کشتی گیر ملی پوش
- رخ به رخ با هاشم حیدری و علی موسوی

- گفت وگو با مدیرکل ورزش استان تهران
- و آخرین اخبار از ورزش ایران و جهان و رشته های وزنه برداری، 

رزمی، کشتی، شنا و واترپلو، والیبال، سوارکاری و ...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

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

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: الف: کلیات - آگاه ســازی نسل ها از 
جانفشانی ها و پایداری مردم ایران خصوصا مردم دزفول در دفاع از ارزش های 
اسالمی و دفاع مقدس - پاسداشت، تکریم و گسترش ارزش های گرانقدر 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس با محوریت دزفول به عنوان پایتخت مقاومت 
ایران اســالمی - اشاعه و گســترش فرهنگ مقاومت و پایداری در سطح 
جامعه. ب: روش اجرای هدف - برگزاری آیین های مذهبی، مسابقات علمی، 
همایش ها و نمایشــگاه های فرهنگی - عرضه خدمات و حمایت از نهادها 
و تشکل های فرهنگی همسو در توسعه فرهنگ مقاومت و پایداری مدت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - اقدسیه - 
خیابان شهید سباری - کوچه دالرا )پنجم شرقی( - پالک 13 - طبقه دوم 
- واحد 2- کد پســتی 1957853158 اولین مدیران: آقای محمدحسن 
پارساکیان به شــماره ملی 2000473784 و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال خانم بتول فضیلت جو به شماره ملی 2000561888 و 
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالرضا جدیدساز به 
شماره ملی 2001962711 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 

آقای عبدالحمید صفری به شــماره ملی 2001963572 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای غالمحسین کلولی دزفولی به شماره 
ملی 2002031797 و به ســمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال آقای محمدرئوفی نژاد به شماره ملی 2002414823 و 
به ســمت عضو هیئت مدیره و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم فاطمه بیگم قاضی دزفولی به شماره ملی 2002418179 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالرضا سالمی نژاد دزفولی 
به شــماره ملی 2002441839 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
ســال آقای محمدرضا سنگری به شماره ملی 5269378116 و به سمت 
عضو هیئت مدیره و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره  به مدت 2 ســال 
دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل 
و خزانــه دار و در غیــاب خزانه دار با امضای رئیــس هیئت مدیره و با مهر 
موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به موجب 

مجوز شماره 166620 مورخه 1395/12/08 وزارت کشور آگهی گردید.

تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد غیردولتی چهارم خرداد روز مقاومت روز دزفول 
در تاریخ 1396/08/02 به شماره ثبت 43080 به شناسه ملی 14007161857 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال 1394 به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح 
زیر برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند: ولی مشک علی زاده به 
شــماره ملی 1729617311 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره نوید مشــک علی زاده به شــماره ملی 0068495811 به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره معصومــه رجب زاده نوجه دهی 
به شــماره ملی 0046602968 به سمت رئیس هیئت مدیره - 
موسســه حسابرســی و خدمات مالی آروین باستان محاسب به 
شماره شناســه ملی 14004012983 به سمت بازرس اصلی و 
مهدی زهرائی به شــماره ملی 0052656020 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند.- روزنامه 
کثیر االنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،  سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل و احدی از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. ضمنا 
کلیه اسناد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیر عامل یا امضاء 
احدی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک
 سهامی خاص به شماره ثبت 88464 

و شناسه ملی 10101328708 

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

م الف 2953

شرکت ســهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان 
درنظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی ساماندهی رودخانه 

سرباز در محدوده روستای گل کن با مشخصات ذیل اقدام نماید:
موضوع پروژه: ســاماندهی رودخانه سرباز در محدوده روستای 

گل کن
مبلــغ برآورد اجرای کار: 9598883920 ریــال )نه میلیارد و 
پانصد و نود و هشــت میلیون و هشتصد و هشــتاد و سه هزار و 
نهصد و بیســت ریال( براساس فهرست بهای آبخیزداری و منابع 

طبیعی سال 1396 صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور
مدت اجرای کار: 7 ماه شمسی

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
محل اجرای کار: رودخانه سرباز

ریال  مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 480/000/000 
)چهارصد و هشتاد میلیون( ریال

تأمین مالی پــروژه از محل اعتبارات دولتی )وجه رایج( و یا اوراق 
مشارکت و یا اسناد خزانه می باشد.

بدینوســیله از کلیه پیمانکاران واجدالشــرایط و دارای گواهینامه 
صالحیت رتبه 5 در رشــته آب صادره از ســوی ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور دارای ظرفیت ریالی و تعــداد کار مجاز داوطلب 
شــرکت در مناقصه دعوت می شــود جهت خرید اسناد مناقصه از 
تاریخ انتشــار آگهی به مدت 5 روز کاری به ســامانه ستاد ایران 
بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه مراحل 
انجام مناقصه از طریق ســامانه مذکور و ارســال فیزیکی اســناد 

مناقصه به طور همزمان صورت خواهد پذیرفت.

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 14/96/ش 

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات شبکه توزیع گاز 
و احداث ایستگاه تقلیل فشار TBS ناحیه صنعتی الموت

1- شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی 
کاالهای/خدمــات به شــماره )200961085000006( را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهادات مناقصه گران و بازگشــایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت  نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار در سامانه تاریخ 96/9/22 ساعت 15 می باشد.
2- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 96/9/29

3- مهلت زمانی بارگذاری پیشنهادات و تسلیم فیزیکی ضمانت نامه به 
کارفرما: ساعت 15 روز شنبه 96/10/9

4- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 96/10/10
5- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 

در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، بلوار آیت ا... شهید بهشتی، روبروی بوستان 

www.qazviniec.ir :دهخدا، شماره 166، تلفن تماس: 33354590-028، سایت اینترنتی
6- مبلغ برآورد: 5/601/275/474 ریال اســت که بر اســاس فهرست بهای پایه 
خطوط لوله کمربندی تغذیه و شــبکه شــهری و گاز شــهری و ابنیه سال 1396 و 

قیمت های مقطوع پیشنهادی پیمانکار محاسبه گردیده است.
7- مدت قرارداد: 3 ماه

8- محل اجرای پروژه: ناحیه صنعتی الموت واقع در کیلومتر 2 جاده روســتایی 
معلم کالیه به کوچنان

9- شرایط شرکت کنندگان: دارا بودن رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات یا خطوط گاز 
از ســوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد قابل 
قیــاس )از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی( بــا موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و 
صورتجلسه تحویل که پیمانکار راسا با دستگاه های اجرایی )طبق تعریف ماده 5 قانون 

مدیریت خدمات کشوری( طی مدت 5 سال گذشته منعقد باشد.
تبصره: پیمانکاران دارای ســابقه همکاری با این شــرکت در صورت اخــذ رضایت نامه به روز 

)محدود به سه ماهه منتهی به زمان پیشنهاد قیمت( می توانند در مناقصه شرکت نمایند.

)نوبت دوم(شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

سال هفتادو ششم   شماره 21793   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 25 آذر 1396   27 ربیع االول 1439    16 دسامبر 2017

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

بعد از این 
نوبت چیست؟!

جهانگیری
 استعفا دهد 
تا اصالح طلبان

در سیالب 
مشکالت دولت 

غرق نشوند

* پزشکان بدون مرز خبر دادند؛ قتل عام هولناک 730 

کودک زیر 5 سال مسلمان طی 2 ماه گذشته به دست 

ارتش میانمار.

* پوتین: چرا نباید به آمریکا اعتماد کرد؟

* دبیرکل نجباء: لشکر ویژه حشدالشعبی برای اعزام به 

جوالن اشغالی تشکیل شد.

* عادل الجبیر: به دنبال عادی ســازی روابط با اسرائیل 

هستیم!                                             صفحه آخر

نتایج تحقیقات تازه اتحادیه اروپا و آلمان نشان داد

آمریکا در پوشش مبارزه با تروریست ها
داعش را به سالح های مدرن مجهز می کرد

* اعتــراف ضمنی ســخنگوی دولت به عــدم دریافت 

ارزهای نفتی.

 * برای کنتــرل نرخ ارز باید بانــک مرکزی ورود کند 

که متأسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد.

 * 10 درصــد آب مصرفی تهران معــادل مصارف آبی

 2 استان است.

* پوری حســینی اذعان کرد؛ ضعف مدیریت سازمان 

خصوصی سازی در پرداخت سود سهام عدالت. صفحه۴

فرشاد مؤمنی:

بودجه 97 بحران معیشت مردم را 
تشدید می کند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بودجه97بهکامکیست؟
دولتآدرسغلطندهد

در سی امین سالگرد تاسیس جنبش حماس و در غزه صورت گرفت

تاکید بر ادامه مقاومت تا آزادی تمام قدس
در تجمع بزرگ فلسطینیان

* مردم و کارشناسان از رقم هایی که دولت برای بودجه 97 پیش بینی کرده همچون قیمت غیرواقعی دالر، افزایش قیمت 
حامل های انرژی، حذف حدود 30 میلیون یارانه بگیر، افزایش فشار مالیاتی، بودجه های سرسام آور برای امور جاری برخی 

نهادهای وابسته به دولت و... اظهار نگرانی می کنند.
* برای سال آینده تعداد جلسات مربوط به اداره امور هیئت دولت 270 جلسه برآورد شده و هزینه برگزاری هر جلسه برای 

اداره امور هیئت دولت مبلغ 37 میلیون تومان لحاظ شده است.
* مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری که مدیریت آن را مشاور رسانه ای رئیس جمهور به عهده  دارد، قرار است 
در سال آینده 30 نشســت و همایش برگزار کند که میانگین اعتبار هر یک از این نشست ها ۱۱3 میلیون تومان و بودجه 

مجموع آن3/۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
* قرار است بابت هر گزارش تحلیل داده های آماری برای معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، ۴0 میلیون تومان حق الزحمه 

داده شود. همچنین مطابق الیحه بودجه 97، هر جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ۸ میلیون تومان هزینه در بر دارد!

* نوبخت در توجیه علت حذف جدول شــماره ۱7 گفته که قرار است این بودجه از کانال نهادهای دولتی به مجموعه های 
فرهنگی مذکور تخصیص یابد. این ادعا در حالی که گزارش نهایی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان از رقم ۱5 هزار میلیارد 
تومانی این فساد پرده برداشته است، رسانه های زنجیره ای سعی در جنجال آفرینی و انحراف مرکز توجه افکار عمومی به 

سمت بودجه برخی نهادهای فرهنگی دارند.
* »نظارت بر بودجه بگیرهای ویژه«، »حذف ردیف های بودجه ای غیرشــفاف«، »حذف جدول شــماره ۱7« و... از جمله 
تیترهایی بود که از سوی این رسانه ها انتخاب شد تا بودجه برخی نهادهایی که در سال های بعد از انقالب خدمات بسیاری 

به حوزه دین و فرهنگ ارائه کرده اند را تحت فشار قرار دهند.
* رهبر انقالب خرداد امسال فرمودند »گاهی دستگاه های مرکزِی فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختالل و تعطیلی می شوند 
که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفه خود، به صورت آتش به اختیار، تصمیم گیری و اقدام کنند.«
 صفحه۴

* صدها هزار فلسطینی ساکن غزه با شعار »مقاومت تصمیم ما« و »وحدت گزینه ما«، پنج شنبه سي امین سال تاسیس 
جنبش حماس را جشن گرفتند و بر ادامه مقاومت تا »آزادی کامل فلسطین« تاکید کردند.

* با فراخوان گروه های فلسطینی برای برگزاری تظاهرات »جمعه خشم« در سرزمین های فلسطینی، روز جمعه هم مردم 
سراســر جهان نیز با برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراض آمیز، خشم خود را نسبت به تصمیم رئیس جمهور آمریکا در 

اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ابراز کردند.
* ارتش رژیم صهیونیستی از ترس وقوع درگیری با فلسطینیان در »جمعه خشم« و خارج شدن اوضاع از کنترل به حالت 
آماده باش کامل درآمده و شمار زیادی از نیروهای خود را در نوار مرزی باریکه غزه، قدس و کرانه باختری مستقر کرده بود.
* صد ها هزار فلسطیني پس از برگزاری نماز جمعه در تمام مناطق فلسطین و حتی در محوطه مسجداالقصي علیه آمریکا 
تظاهرات کردند.                                                                                                                صفحه آخر

سازمان ملل هم ایرانی بودن موشک انصاراهلل را رد کرد

خوشرقصینیکیهیلی
برایشیوخجنایتکارعربستانوامارات

تازه ترین دستاورد آمریکا!

مجلسنمایندگانآمریکا
2طرحضدایرانیدیگرتصویبکرد

* »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در 
ســازمان ملل، در اقدامی مضحک 
ایرانی  تســلیحات  ارســال  مدعی 
برای انقالبیون یمن شد و گفت که 
دیگر نمی توان اجازه ادامه این رفتار 

غیرقانونی را به ایران داد.
کل  دبیــر  ســخنگوی  معــاون   *
ســازمان ملل گفت که هیــچ ادله ای 
مبنی بر اینکه موشک های شلیک شده 
به عربستان، ایرانی بودند، وجود ندارد.

 * العالم: 2 خبرنگار زن فرانســوی برای نخســتین بــار با لباس مبدل به یمن رفته و فــاش کرده اند بمب هایی که
رژیم سعودی بر سر مردم مظلوم یمن می ریزد آمریکایی و از نوع ممنوعه خوشه ای  است.

* فارن پالیســی: تحقیقات ما بر روی گزارش هیئت تحقیق ســازمان ملل نشان می دهد که موشک حوثی ها حاوی 
قطعاتی بوده که سازنده آن یک شرکت آمریکایی بوده است.

* محمــد علــی الحوثی رئیــس کمیته 
عالی انقالبی یمن بــا رد ادعاهای آمریکا 
در خصوص منبع ســاخت موشــک های 
شلیک شده به عربستان: اگر می خواستیم 
موشک های ایران را وارد کنیم، موشک های 

پدافند هوایی را وارد می کردیم.
* مقامات دفاعی آمریکا در مصاحبه 
بــا نیویورک تایمــز گفتند مدارک 
ادعایی هیلــی علیه ایران نمی تواند 
ادعاهایش را ثابت کند.      صفحه2 صفحه2

صفحه2


