
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع شرکت: رشته 
آب کلیه امور پیمانــکاری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، 
مربوط به بندها، ســدها و ســاختمان نیروگاه آبی، سازه های 
هیدرولیکــی و تونل های آب، مخزن و شــبکه های توزیع آب، 
تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، 
خطوط انتقال آب، ایســتگاه های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، 
شــبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال آب و 
شبکه ذهای آبیاری و زهکشی، ســازه های دریایی و ساحلی، 
احداث حوضچه ها استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 
ساختمانی)ســیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب. رشــته 
تاسیســات و تجهیزات دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی 
ســدها، سیســتم های ســردکننده ســاختمان و تجهیزات 
ســاختمان)آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات 
و تجهیــزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک وســایل 
انتقال)آسانسور پله برقی(. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم 
از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، ساختمانی، محوطه های 
کوچک، دیوارکشــی، ارای پیاده روها. شــرکت در مناقصه ها و 
مزایده ها. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای الزم( مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی شــرکت: تهران- تهرانپارس- خیابان جشــنواره- 
خیابان زهدی- کوچــه ده متری طالقانی- طاهر16- پالک 9 

کد پستی 1657715941 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به 100 سهم 10000ریالی که تعداد 100 سهم 
بانام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 220/ 95ص/391 
مورخ 95/8/25 نزد بانک پاســارگاد شــعبه بازار بلورفروشان 
پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران شرکت: رضا رضائی به 
شماره ملی 5209950281 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و ســیدمجید فاطمی به شماره ملی 0682342521 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود امیری به شماره ملی 
0670185681 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و بانکی با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه هــای اداری با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی 
یزدانی به شماره ملی 0681930519 به عنوان بازرس اصلی و 
مهدی منصوریان پور به شماره ملی 0681926805 به عنوان 
بــازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد(

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

تاسیس شرکت سهامی خاص کیان صنعت اترک در تاریخ 1395/9/20 
به شماره ثبت 502288 به شناسه ملی 14006406518 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/9/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضــا افتاده به کد 
ملی 0055849792 بعنــوان رئیس هیئت مدیره آقای 
مانلی مجد بــه کد ملــی 0055875841 بعنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره آقای علی افخم ابراهیمی به کد ملی 
2991494085 بعنوان مدیرعامل انتخاب شــدند. کلیه 
اســناد و اوراق تعهدآور شرکت از هر قبیل منجمله چک 
و سفته و برات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء متفق 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره و در غیاب هر یک از 
آنهــا با امضاء متفق دو عضو هیئــت مدیره همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشد و اسناد و اوراق عادی و مکاتبات 
اداری بــا امضاء مدیرعامل و در غیــاب هر یک از آنها با 
امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد و اســناد و اوراق عادی و مکاتبات اداری 
بــا امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشــان با امضاء هر یک 
از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور گنو 
سهامی خاص به شماره ثبت 465362 

و شناسه ملی 10100898174 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/04/31 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: محمد محمدی بخش به کد ملی 0048480428 به نمایندگی 

شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی 10101278928 به 

سمت رئیس هیئت مدیره و ماشااله طرهانی به کد ملی 6139507731 

به نمایندگی شرکت خدمات رفاهی الله به شناسه ملی 10101621223 

به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و محمدعلی صمــدی به کد ملی 

4010105585 به نمایندگی بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

به شناســه ملی 14003691943 به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود 

شیرآشــیانی به کد ملی 2249120978 به سمت مدیر عامل )خارج از 

اعضا( انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 

قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت رئیس 

هیئت مدیره و امضاء متغیر مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبــات اداری با امضای رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

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

آگهی تغییرات شرکت پویا افالک سپهر سهامی خاص به شماره ثبت 81591 
و شناسه ملی 10101262460

این شرکت در نظر دارد نســبت به برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای 
خرید دوربین و تجهیزات مانیتورینگ نیروگاه ایسین اقدام نماید.

لذا از شــرکت های واجد شــرایط در این مناقصه دعــوت به عمل می آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

 www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 1،090،000 ریال 
)یک میلیون و نود هزار ریال( به صورت الکترونیکی از تاریخ 1397/11/23 
لغایت 1397/11/30 اقدام و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
بــا توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارایه 
پیشــنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد الزم 
است در صورت عدم عضویت قبلی شرکت ها در سامانه فوق مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام 
نمایند. ضمنا شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره

 33669855-076 داخلی 826 و 834 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات:

1- مدت زمان اجرای کار: 12 ماه شمسی
2- مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار 472/617/500 )چهارصد و 
هفتاد و دو میلیون و ششصد و هفده هزار و پانصد ریال( که باید به صورت 
ضمانتنامــه معتبر بانکی یا فیش واریزی بــه نفع کارفرما در روز برگزاری 

مناقصه تسلیم گردد.
3- دســتگاه نظــارت دفتر فنی تولید می باشــد و شــرکت های متقاضی 
می توانند در خصوص سؤاالت فنی خود با داخلی 816 آقای بهرامی تماس 

حاصل فرمایند.
4- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

 www.iets.mporg.ir 5- آگهی ما در ســایت های پایگاه ملی مناقصات
و ســامانه تدارکات الکترونیکــی www.setadiran.ir دولت بخش 

»ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« قابل مشاهده می باشد.

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

 شماره 23/م/97

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

نوبت دوم

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
استان تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران یوسف آباد 
خیابان سی و نهم خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی پالک 347 ساختمان 
کاج طبقه سوم واحد 5 با کد پســتی 1434683133 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت مشاورین تحصیلی فناوری 
فرناس سهامی خاص به شماره ثبت 268199 

و شناسه ملی 10103843860 

مجله کیهان ورزشی، امروز )شنبه - 27 بهمن 1397( در سراسر کشور منتشر 
شــد. هفته نامه کیهان ورزشی حاوی آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان است 
و در شماره 3224 خود با عکســی از علی دایی سرمربی تیم سایپای تهران 
و بهترین گلزن تاریخ فوتبال جهان بر روی کیوســک رفت. در آخرین شماره 

هفته نامه کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- ایران تا آخر ایستاده است )سرمقاله(

- گفت وگو با علی دایی پیرامون فلسفه مربی گری اش، کارلوس کروش و زلزله و...
- گفت وگو با سعید حسین پور هافک جوان تیم پرسپولیس )نگاه چند بعدی(

- مردی با کاله بیس بال )پرونده هفته(
- ... و آخرین اخبار ورزش ایران و رشــته هایی چون والیبال بسکتبال، کشتی، 

شطرنج، جودو، وزنه برداری و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

 شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
 در نظر دارد نسبت به اجرای طرح سیستم آبیاری تحت 
فشار )سنتر - پیوت - الینیر( در سطح 137 هکتار بر 
روی دو عدد از چاه های مزرعه علی ابن ابیطالب جلگه 
چاه هاشم )ایرانشهر( از طریق مناقصه کتبی عمومی 
اقدام نماید. لذا پیمانکاران ذیصالح متقاضی این امر 
می توانند با اخذ برگ شــرایط شرکت در مناقصه از 
دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان - بلوار جانباز - 
خیابان ارتش نبش کوچه شــماره 12 پیشنهاد کتبی 
خود را در پاکت سربســته، تا ســاعت 12 روز شنبه 
مورخ 1397/12/4 تحویل دبیرخانه شــرکت نمایند. 
زمان برگــزاری مناقصه ســاعت 12:30 همان روز 
)مورخ 97/12/4( در دفتر مرکزی شرکت می باشد و 
حضور متقاضیان در جلسه مناقصه بالمانع می باشد.

تلفن تماس: 034-32758001

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

»آگهی مناقصه اجرای سیستم 
آبیاری تحت فشار«

سال هفتادو هفتم   شماره 22125   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه16 صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 27 بهمن 1397   10 جمادی الثانی 1440    16 فوریه 2019

يادداشت میهمان

دشمِن خود را 
بشناس

خبر ویژه

»مجمع« کوتاه نیاید؛ خون شهدای ترور
برگردن گردانندگان FATF است

صفحه2 صفحه2

در نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در سوچی مطرح شد 

آمریکا و رژیم صهیونیستی ریشه اصلی تروریسم در منطقه  گزارش خبری تحلیلی کیهان

اجالس ورشکسته ها در ورشو
نمایش تحقیر آمریکا

* یک مســئول گمرک: خــودروی وارداتی با ثبت 

سفارش جعلی قاچاق محسوب می شود.

* توزیع گسترده برنج، روغن و تخم مرغ در کشور.

* قیمت حاشیه بازار محصوالت سایپا اعالم شد.

* به گفته مســئوالن، قیمت گوشت و مرغ تا پایان 

سال به ثبات می رسد.

* خدمات فناوری فضایی بــرای رفع ریزگردهای 

نمکی قم.                                         صفحه۴

کارشناسان: 

مشکالت اقتصادی با تصمیم های ساده مدیریتی
قابل حل است

* چین با لغو مذاکرات تجاری پاسخ تهدید نظامی 

انگلیس را داد.

* حضور مخفیانه نیروهای آمریکایی در مرز ونزوئال 

احتمال وقوع جنگ قوت گرفت.

»ترزا می« باز هم شکســت خــورد؛ »نه« پارلمان 

انگلیس به طرح تازه خانم نخست وزیر.

* مرگ 44 سرباز هندی در حمله تروریستی کشمیر؛ 

سفیر پاکستان احضار شد.                  صفحه آخر

ایندیپندنت: 

پلیس آمریکا سالی1000 نفر را 
در کوچه و خیابان می کشد

مجمع تشخیص هوشیار باشد
FATF یعنی فرش قرمز زیر پای تروریست ها

قصاص تروریست ها کافی نیست
باید برنامه ریزان را هم به جهنم فرستاد

صفحه۱۱

* تکلیف الیحه پالرمو امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نهایی می شود. 
* حســین مظفر، عضو مجمع تشــخیص: موافقان پالرمو، دولتی ها و وزارت امور خارجه که در جلسات 
مجمــع حضور پیدا می کنند، به صراحت اعالم کرده اند که پالرمو نمی تواند مشــکالت تحریمی، بانکی و 

تبادل پولی و فروش نفت ما را حل کند و در این زمینه ها راهگشا نیست.
* سید امیرحسین قاضی زاده هاشــمی عضو هیئت رئیسه مجلس: رئیس جمهور حرف هایی که در مورد 
برجام می زد را امروز به FATF ربط می دهد، آقای واعظی هم می گوید اگر مجمع این لوایح را تائید نکند 
باید تبعات آن را بپذیرد! یعنی اینکه ما 6 ســال ســر کار بودیم و حاال اگر مجمع خالف خواسته ما عمل 
کند باید تبعات همه اتفاقات این 6 سال را بپذیرد!                                                       صفحه۱۱

*با اتمام نمایش تبلیغاتی آمریکا در ورشو ، با 
قطعیت می توان گفت که نه تنها هیچ یک از 
اهداف از پیش تعیین شده آن محقق نشده، 
بلکه این کنفرانس یک گام به عقب نیز برای 

آمریکا بوده است.
*اوج دســتاورد نتانیاهو از این نشست، شام 
خوردن زیر یک ســقف کنار وزرای عرب و 
حضور در عکس دسته جمعی شرکت کنندگان 

در این نشست بود.
* اندیشکده آمریکایی »استراتفور« به دنبال 
پایان نشســت دو روزه »ورشو«، در گزارشی 
تاکید کرده که واشــنگتن یک بار دیگر در 
رسیدن به اهداف ضد ایرانی خود ناکام مانده 

است.
* نماینده روسیه در سازمان ملل ضمن تکرار 
آمریکا،  ایرانی  با مواضع ضد   مخالفت مسکو 
نشست دو روزه واشنگتن در ورشو لهستان 

را بی ارزش خواند.
انتقاد  ضمن  آمریکایی  تحلیلگر  *فردکاپالن 
شــدید از رویکرد آمریکا در نشست ورشو 
نوشت که این نشست یک نمایش مضحک و 
فاجعه بار و در جهت منزوی کردن آمریکا بود.

از  استقبال بســیاری  بی ســی : عدم  *ان 
کشورها از نشست ورشو، نشان می دهد  که 
دولت ترامپ همچنان در تشکیل یک ائتالف 
ایران  برای تشدید فشار علیه  وسیع جهانی 
ناکام مانده است و تا اطالع ثانوی تنها باید به 
فشارهای اقتصادی و تحریم های یکجانبه خود 
اکتفا کند.                                                 صفحه۲

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی 
شهادت پاسداران انقالب اسالمی 
در سیستان و بلوچستان 

دستگاه های مسئول
 ارتباط عامالن جنایت 
با سازمان های جاسوسی را 
با جدیت دنبال کنند

۱۱

خطیب جمعه تهران: 

۲۲ بهمن امسال 
تحقیر تاریخی دشمنان 
و هشدار 
به »کم گذاران« بود

۳

نکته 

هر چه کرد
 آن »آشنا«  کرد ! 

۲

 تجلیل از 
شهید »ابراهیم هادی« 
و شهدای کانال کمیل
در همایش »هادی دل ها«

۳

*روحانی در سخنرانی خود در اجالس سوچی : تا 
این مرحله، همکاری ما توانسته است آتش جنگ 
و کشــتار بی رحمانه چند ساله در سوریه را تا حد 
زیادی خاموش و گفت وگوی بین طرفین اختالف 

را جایگزین تفنگ و گلوله کند.
*گزارشــات موثقی وجود دارد که نشان می دهد 
آمریکا به تروریســت های داعش در نقل و انتقال 
در داخل سوریه و همچنین انتقال بعضی از آنها به 

افغانستان کمک می کند. 

* رئیس جمهور همچنین با برشــمردن 5 محور 
کاربــردی بــرای بازگرداندن امنیــت و ثبات به 
سوریه، تداوم مبارزه با تمامی گروه های تروریستی 
در سوریه تا ریشه کن شدن آنها را ضروری دانست.

* رؤسای جمهوری اسالمی ایران ، روسیه و ترکیه 
در بیانیه ای مشــترک، بر پایبندی مســتحکم و 
مســتمر خود به حاکمیت ملی، استقالل، وحدت 
و تمامیت ارضی سوریه و همچنین اهداف و اصول 
منشور ملل متحد تأکید کردند.           صفحه۱۱

نگاه 

سناریوی توطئه برجام 
درICU سیاسی اروپا

۳


