
شرکت آب و فاضالب اســتان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت نسبت به 
ایجاد تأسیسات مخزن آب شرب شهر اقبالیه، زمینی به مساحت 5000 متر مربع از اراضی شهر 
اقبالیه را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تشــکیل شــرکتهای آب و فاضالب و الیحه قانونی نحوه خرید و 
تملک اراضی و امالک برای برنامه های عمومی و عمرانی دولت، مصوب شورای انقالب تملک نماید. علیهذا از کلیه 
مالکین و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شــود از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق در میزان 
بهاء و تعیین کارشــناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی شــرکت آب و فاضالب اســتان قزوین واقع در 
میدان ولیعصر بلوار آیت اهلل خامنه ای- گلســتان پنجم- پالک 4 مراجعه نمائید. شایان ذکر است عدم مراجعه هر یک 

از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

شرکت آب و فاضالب)نوبت دوم(
استان قزوین )سهامی خاص(

    »آگهی 
خرید و تملک اراضی«

شرکت آب و فاضالب اســتان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت نسبت به 
ایجاد تأسیسات مخزن آب شرب شهر محمودآباد، زمینی به مساحت 7765 متر مربع از اراضی 
شهر محمودآباد را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب و الیحه قانونی نحوه 
خرید و تملک اراضی و امالک برای برنامه های عمومی و عمرانی دولت، مصوب شورای انقالب تملک نماید. علیهذا 
از کلیه مالکین و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شــود از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق در 
میزان بهاء و تعیین کارشــناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی شرکت آب و فاضالب استان قزوین واقع 
در میدان ولیعصر بلوار آیت اهلل خامنه ای- گلســتان پنجم- پالک 4 مراجعه نمائید. شــایان ذکر است عدم مراجعه هر 

یک از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

شرکت آب و فاضالب)نوبت دوم(
استان قزوین )سهامی خاص(

    »آگهی 
خرید و تملک اراضی«

از آنجایی که این اداره کل در نظر دارد 4 دستگاه خودروی دولتی قابل شماره گذاری را ازطریق مزایده عمومی 
و 2 دســتگاه خودروی دولتی غیرقابل شماره گذاری )اســقاط( را ازطریق تحویل به مراکز بازیافت و اسقاط به 
فروش برســاند، از کلیه متقاضیــان دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل پس از ثبت مزایده در ســامانه 
تدارکات الکترونیک دولت )ستادیران( مراجعه و نسبت به شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.

»آگهی مزایده«

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن

نوبت  دوم

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/05/08 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به شــرح 

ذیل تعیین شــدند: آقای محمدمجید حسینعلی به شماره 

ملی 0451366336 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای 

مرتضی عبداللهی علی آبادی به شماره ملی 0058727752 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- خانم لعیا حسینعلی 

به شــماره ملی 040036641 به سمت عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامــل- خانم فروزان شــیرینی چی به شــماره ملی 

0032289545 به ســمت عضو هئیت مدیره کلیه اسناد و 

اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اســامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت اعتماد گستر ستاره ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 524394 وشناسه ملی 14007485673 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فو ق العاده مورخ 1396/07/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: آقای مصطفی کانتری کد ملی 1570373647 

- آقــای محمدرضا موید کد ملــی  1262257621 

خانــم کبری اســفند کــد ملــی 1581975112 

برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند آقای محمد 

حسینیان پور به شــماره کد ملی 0039742652 به 

سمت بازرس اصلی و آقای صمد رنجی امجد به شماره 

کد ملی 1380774624 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت 

انتخاب شد. ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. 

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

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت 172714 

و شناسه ملی 10102151410 
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رئیس  قوه قضائیه: 

دست کسانی را
 که در امور 
اقتصادی کشور 
اخالل ایجاد کنند
 قطع خواهیم کرد

۳

ارزیابی نمایندگان مجلس از بودجه سال آینده در گفت وگو با کیهان

بودجه 98 با شرایط خاص کشور
بیگانه است

صفحه2

این پرونده را 
ظریف و روحانی قضاوت کنند

دوباره وعده بی جا ندهید
FATF ارزانی نمی آورد آقای روحانی
صفحه2

خبر ویژهيادداشت روز

سالروز رحلت کریمه اهل بیت حرضت فاطمه معصومه)س( را 

تسلیت می گوییم

مشارکت 500 هزار فلسطینی 
در جشن سی ویک سالگی تاسیس جنبش حماس

صفحه آخر

* ثروتمندان 11 برابر فقرا یارانه پنهان دریافت می کنند.
* افزایــش بیش از 100 درصدی قیمت گوشــت 

گوسفندی از دامداری تا مغازه.
* برخاف وعده های بانک مرکزی،  میزان نقدینگی 

به مرز 1700 هزار میلیارد تومان رسید.

* عضو کمیســیون انرژی مجلس: بخشی از وزارت 
 نفت می خواهــد جلوی عرضه نفــت در بورس را

بگیرد.
* ضرورت خودداری از صدور بخشــنامه های مکرر 
در بخش صادرات.                               صفحه۴

 علی رغم وعده های برجامی 

 هواپیمایی ایران: اروپایی ها
 به ما سوخت نمی دهند

* کره شمالی تهدید کرد، مذاکرات را برای همیشه 
قطع می کند.

* آمار واقعی تلفات جنگ یمن 6 برابر آمارهای رسمی است.
* دفــاع تمام قد ترامپ از سیاســت جداســازی 

کودکان پناهجو از والدین.

* سفر اولین رئیس جمهور عرب به سوریه طلسم 
تحریم سوریه را شکست.

 * نشســت محرمانه آمریکا و عربســتان با طالبان 
در امارات، بدون حضور افغانستان.

صفحه آخر

در واکنش به شورش جلیقه زردها 

نخست وزیر فرانسه: اشتباه کردیم
باید به حرف مردم گوش می کردیم

گزارش خبری تحلیلی کیهان

غرب معتاد به تحریم 
دولت معتاد به مذاکره با غرب!

* سید حسین نقوی حســینی، عضو کمیسیون 
 امنیت ملی و سیاســت خارجی: طبق قانون باید 
3۴ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توســعه 
 ملی واریز شــود، ولی دولت در بودجه 98 تنها 
10 درصد پیش بینی کرده است، این نگاه بازگشت 

به عقب است، نه نگاه توسعه ای.
* درمورد صندوق توسعه ملی ظلم فاحش صورت 
گرفته اســت، انتظار می رود دولت حداقل احکام 

الزام آور قانونی را در بودجه رعایت کند.
* ما کشوری هســتیم که علنا تهدید می شویم، 
چنین کشــوری باید در حوزه دفاعی بسیار قوی 
عمل کند، اما دولــت در این موارد مجلس را دور 

می زند!
* دولــت همان دخل و خرج همیشــگی خود را 
به صورت بودجه ارائه کــرده و انگار نه انگار که 
در شــرایط تحریمی هستیم و باید بودجه خاصی 

نوشته شود.
* در مقابــل امور جــاری بودجه فربه شــده و 
هزینه های جاری بیش از 150 هزار میلیارد تومان 
از بودجه را به خود اختصاص داده در حالی که طبق 

قانون باید دولت کوچک می شد.
* محمدرضــا پورابراهیمی، رئیس  کمیســیون 
اقتصادی: در شرایط خاص تحریم و جنگ اقتصادی 

باید بودجه ریزی خاص در دستور کار قرار گیرد.
* اولویت نخســت آن اســت که تا جای ممکن 

هزینه های غیرضروری دولت کاهش یابد.
بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه:  * حاجی 
باید حتما برداشــت ها از صندوق توسعه ملی به 
حداقل برســد و در مقابــل در هزینه های دولت 
صرفه جویی شود.                                             صفحه۴

سخنگوی وزارت خارجه: 

اعتراضات فرانسه 
یک  مسئله  داخلی 
است!

۳

در شعبه سوم دادگاه ویژه 
جرایم اقتصادی برگزار شد 

محاکمه ۵ صراف 
به اتهام اخالل 
در نظام ارزی

 با خرید و فروش 
غیرقانونی
 89 میلیون دالر

۱۰

جلیلی در دانشگاه شریف: 

حاال که می گویید 
»غرب« همه دنیا نیست 
پس کشور را معطل 
»کانال مالی اروپا« 
نکنید

۱۱

* جایگاه مذاکره در سیاســت خارجه هر کشــوری در جهان به مثابه  یک ابزار است، ابزاری جهت تامین 
منافع ملی. اما زمانی که این ابزار تبدیل به هدف می شــود، به طور خودکار قدرت چانه زنی هر کشور در 

میز معامله را پایین می آورد.
* آمریکا از برجام خارج شد و دولت روحانی که مذاکره برای وی هدف بود، به جای روی آوردن به واکنش 

متقابل نسبت به نقض تعهدات آمریکا، تصمیم گرفت با اروپا وارد مذاکره شود.
* روحانــی چند دقیقه  بعد از خروج آمریکا از برجام گفت که برای تامین منافع ملی ایران وارد مذاکره 
با طرف های دیگر برجام می شــود و این گونه شــش مــاه از مذاکرات برجام اروپایی گذشــت و در این 
 مــدت اروپا نه تنها منافع ملی ایــران را تضمین نکرد، بلکه به کاهش تجارت خود بــا ایران روی آورد.

* ظریف می گوید غرب معتاد به تحریم است و از آن برای فشار به مردم ایران استفاده می کند، این طرف 
در ایران دولتی هســت که معتاد به مذاکره با غرب است و حتی برای حفظ این مذاکره نه تنها چشم بر 

تمام بدعهدی های اروپایی ها می بندد، بلکه برای حفظ مذاکره دستاوردتراشی نیز می کند.
* دولت یازدهم چاره حل مشکات اقتصادی کشور را در مذاکرات هسته ای دیده بود که نهایتا در برجام 
نمود پیدا کرد این کنش های دولتمردان این پیام را به طرف غربی ارســال کرد که برجام و به طور کلی 
مذاکره برای دولت روحانی، یک هدف است و دولت روحانی به مذاکره نیاز دارد.                     صفحه2


