
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/3 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای مرتضی یزدانی به کد ملی 0681930519 به سمت بازرس 
اصلی و آقای مهدی منصوریان به کد ملی 0681926805 به ســمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال به قرار ذیل انتخــاب گردیدند: آقایان رضا رضائی به کد ملی 
5209950281 ســیدمجید فاطمی به کد ملی 0682342521 مسعود امیری 

به کد ملی 0670185681.

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

آگهی تغییرات شرکت کیان صنعت اترک 
سهامی خاص به شماره ثبت 502288

 و شناسه ملی 14006406518 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/07/20 و 
مجوز شــماره 1682 مورخه 98/08/20 ســازمان اقتصاد اســامی 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــذ: افراد نامبرده زیر برای مدت 2 ســال به 
عنــوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شــهریار یزدانی 
فاروقی با شماره ملی 0439567467 و حاج عباس شهرابی فراهانی با 
شماره ملی 0034974482 و محمود چله دوان کاشانی با شماره ملی 
0042025516 و مرتضی سلطانی دوست با شماره ملی 0041407776 
و محمد ابراهیم اســمعیلی با شــماره ملــی 0579817164 و علی 
ســعیدی با شــماره ملی 2648937481 و سیدابوالحسن حسینی با 
شماره ملی 5229280840 و اشــخاص نامبرده زیر به مدت 2 سال 
به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند غامعلی فاح شــهرابی 
با شــماره ملی 0589872427 و غامرضا صفرزاده مطلق با شــماره 
ملی 0042352436 تراز و بیان منتهی به سال مالی 1397/12/29 
مورد تصویب قرار گرفت. بازرســان: افراد ذیل به سمت بازرس اصلی 
و علی البدل به مدت یک ســال انتخاب گردیدند. سید حسین نوروزی 
با شماره ملی 0579436152 بازرس اصلی و محمد زنجانی با شماره 
ملی 0042442273 بازرس علی البدل. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 

جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه
 نیمه شعبان بسیج مستضعفین به شماره ثبت 2894 

و شناسه ملی 10100201029

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

 

شــرکت آب و فاضالب شــیراز در نظر دارد از طریــق برگزاری مناقصــه عمومی دو 
مرحله ای، خرید 22 دستگاه تابلو راه انداز را براساس شرایط فنی اعالم شده در اسناد مناقصه به 

تامین کنندگان و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
1- محل تحویل: شهر شیراز
2- مدت تحویل: 2 )دو( ماه

3- محل اخذ اســناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: شــیراز- خیابان ساحلی- شرقی پل 
حر- اداره مرکزی شرکت آب و فاضالب شیراز- دبیرخانه شرکت تلفن: 071-32281156-8 

4- برآورد اولیه: اعالم نمی گردد.
5- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: چهارشنبه مورخ 98/11/16

6- تاریخ نهائی فروش اسناد مناقصه: ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98/11/21
7-تاریخ نهائی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر: ساعت 11 

صبح روز چهارشنبه مورخ 98/12/07
8- تاریخ بازگشــایی مرحله اول مناقصه: راس ســاعت 14 روز چهارشــنبه مورخ 

98/12/07 در محل سالن کنفرانس شرکت 
9- اطالعــات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر 
 در خصوص اســناد مناقصه و عودت اسناد آدرس:  شــیراز- خیابان ساحلی شرقی
- حد فاصل  پل حر و پل هجرت- شرکت آب و فاضالب شیراز- تلفن: 07132281156-8 

10- به مدارکی که فاقد امضاء، مشــروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 
این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- مناقصــه به صورت عمومــی دو مرحله ای برگزار و اعتبــار آن از محل اعتبارات جاری 
شرکت می باشد.

12- دستگاه نظارت: مدیر امور بازرگانی
13- اعتبار پیشنهادها: سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر

14- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 790/000/000 ریال
15- قیمت اســناد: 750/000 ریال واریز به حساب شماره 0105699022004 بانک ملی 

مرکزی به نام شرکت آب و فاضالب شیراز.
16- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی- واریز نقدی به حساب شرکت 
آب و فاضالب شــیراز- چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب و فاضالب شیراز- مسدودی 

مطالبات مناقصه گر در صورت وجود مطالبات از شرکت آب و فاضالب شیراز.
17- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

18- این آگهی دو نوبت در روزنامه کیهان منتشر می شود.
متقاضیان می توانند قبل از خرید اســناد و شرکت در مناقصه از طریق سایت های زیر اطالعات 
مناقصه را دریافت نموده و اقدام به خود ارزیابی نموده و چنانچه امتیاز مناســبی در خود ارزیابی 

کسب می نمایند، اسناد را خریداری کنند.
 www.abfa-shiraz.com  وب ســایت جهت اطالعات بیشــتر آگهــی مناقصــه *

http://iets.mporg.ir, http://www.nww.ir  می باشد.
* بــا توجــه به الزام ثبت اطالعــات مناقصات در پایــگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کلیه 
شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری 

دریافت  نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل دهند.  
http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضالب شیراز

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

 به شماره 414/37973 
مورخ 98/10/21

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

نوبت دوم

مجله کیهان ورزشــی، امروز )شنبه 19 بهمن 1398( در سراســر کشور منتشر شد. هفته نامه 
کیهان ورزشــی، حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان اســت و با عکسی از آخرین دربی 
دو تیم همشهری پرسپولیس و اســتقالل روی کیوسک رفت. در شماره 3269 کیهان ورزشی، 
مطالبی درباره رویدادهای تاریخی المپیک  های گذشــته می  خوانید و اخبار مربوط به نمایندگان 
ایران در المپیک 2020 ژاپن را مطالعه می کنید. در تازه ترین شــماره کیهان ورزشی مطالب زیر 

را می خوانید:
- ورزش ایران و پیله ای که پروانه نمی شود )چشم انداز هفته(

- جایگاه ورزش ایران در ابتدای دهه پنجم انقالب و لزوم قوی شدن در داخل )زیر ذره بین(
- گفت وگو با حسین کامیاب بازیکن تیم سایپای تهران )نگاه چند بعدی(

- امسال دیگر، سال قهرمانی قرمزهاست )پرونده خارجی(
- .... و آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان و رشــته هایی چون بســکتبال، والیبال، کشتی، دو و 

میدانی، پینگ پنگ، دوچرخه سواری، وزنه برداری و آخرین اخبار فوتبال پایه تهران و ...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

1- نام دستگاه مزایده گذار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
2- موضــوع مزایده: معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان خوزستان به نمایندگی از طرف سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد 
تعداد یک پالک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان دزفول را طبق 

مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده به صورت نقدی به فروش برساند.
3- با توجــه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده 
تا ارائه و گشــایش پیشــنهاد متقاضیان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس فوق انجام خواهد شد، الزم است متقاضیان در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت  نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
4- انواع تضمین شرکت در مزایده: ضمنانتامه بانکی معتبر به نام سازمان 
ملی زمین و مســکن یا فیش واریزی به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 
حساب شــبا  IR670100004001037106372777 شناسه واریز نزد بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران 936286500110000000000000000010 

)ضمنا ارائه هرگونه چک شخصی، بانکی تضمین شده مورد قبول نمی باشد(

5- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد و شرایط مزایده: از تاریخ 
98/11/16 لغایت 98/11/19 از طریق سامانه تدارکات دولت )ستاد( به آدرس 

 www.setadiran.ir دریافت نمایند.
6- زمــان و محل و ارائه پیشــنهادها: از مــورخ 98/11/20 لغایت 
98/11/29 از ســاعت 7 صبح تا ســاعت 14/30 از طریق ســامانه تدارکات 

دولت)ستاد( به آدرس   www.setadiran.ir  می باشد.
7- مزایده گران باید از تاریخ 98/11/20 لغایت 98/11/29 ضمانتنامه یا فیش 
واریزی را به صورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر بارگذاری کرده و هم به 
صورت فیزیکی )پاکت الف( با درج شــماره و موضوع مزایده به آدرس امانیه- 
خیابان شــهید مدرس- اداره کل راه و شهرسازی خوزستان دبیرخانه تحویل 

گردد.)پس از مهلت فوق هیچ پاکتی تحویل گرفته نمی شود.( 
8- زمان و محل بررسی پیشــنهادها: آدرس فــوق- سالن جلسات- 

ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 98/11/30
9- تاریخ بازدید از محل از تاریخ 98/11/20 لغایت 98/11/29 ســاعت 10 

صبح اداره راه و شهرسازی شهرستان دزفول

قیمت یک متر مربع مساحت )متر مربع(پالک ثبتی شماره مزایده
)ریال(

قیمت کل پایه 
)ریال(

مبلغ تضمین 
نشانی)ریال(

دزفول- بلوار پیام آوران-98/39122/3859286377/000/000220/451/000/00011/022/550/000/م
 جنب هایپر مارکت مادر

اداره ارتباطات و اطالع رسانی 
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

»آگهی مزایده عمومی شماره 98/39م« نوبت دوم

شناسه آگهی: 761556 
شناسه چاپ: 811386

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1395/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: امان اهلل 
حیات داودی به شماره ملی 2294971396 به سمت عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل محمدعلی پورشــیرازی به شماره 
ملی 0939141671 به ســمت رئیس هیئت مدیره فاطمه 
پورشیرازی به شــماره ملی 0050148893 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
کلیــه چکها، بــروات، قراردادها، اوراق بهــادار و تعهدآور با 
امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر 
شرکت انجام می گردد و مکاتبات عادی با امضای هر یک از 
اعضای هیئت مدیره خواهد بود. علی کاهی به شماره ملی 
1729349366 به ســمت بازرس اصلی و بهزاد دالوری به 
شماره ملی 0051000431 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت قزل چشمه 
سهامی خاص به شماره ثبت 49465 

و شناسه ملی 10100946406 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )761578(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1398/09/09 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی 
10320849506 به سمت بازرس اصلی و آقای آرش فالحی با 
شــماره ملی 3255941024  به سمت بازرس علی البدل برای  

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )761580(

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد
 سهامی خاص به شماره ثبت 473907 

و شناسه ملی 14005009733 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/09 
سرمایه شــرکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 10000000000 
ریال منقسم به 1000000 سهم 10000 ریالی با نام از محل مطالبات 
حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریخ فوق الذکر 

تکمیل و امضا گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )761579(

آگهی افزایش سرمایه شرکت ژیوار توسعه کرد 
سهامی خاص به شماره ثبت 473907 

و شناسه ملی 14005009733 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/9/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
اســتان تهران- منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، محله المهدی، خیابان 35 متری قدس، کوچه پنجم مرکزی، 
پالک 11، ساختمان کیمیا، طبقه اول کدپستی 1475968194 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )762483(

آگهی تغییرات شرکت ورنا انرژی رایکا
 سهامی خاص به شماره ثبت 528939 

و شناسه ملی 14007730749 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/09/09 
کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت 

گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری تهران)761581(

آگهی تغییرات
 شرکت ژیوار توسعه کرد سهامی خاص

 به شماره ثبت 473907
و شناسه ملی 14005009733 

سال هفتادو هشتم   شماره 22400   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (شنبه 19 بهمن 1398   13 جمادی الثانی 1441    8 فوریه 2020

 پیشــروی ارتش ســوریه بی اعتنا به تهدیدهای 
ترکیه؛ شهر »السراقب« هم آزاد شد.

 خروج مخفیانه 2 میلیارد دالر از بانک های لبنان 
در بحبوحه ناآرامی های این کشور!

 تاش اســرائیل بــرای اســتفاده از هواپیمای 
مسافربری به عنوان سپر انسانی در سوریه.

 عفو بین الملل: آل ســعود در پوشــش اصاحات 
مشغول سرکوب مردم عربستان است.

 آمــار تکان دهنــده از اوضاع فقــر در انگلیس؛
روزنامه میــرر: 56 درصد خانواده های شــاغل در 

انگلیس در فقر به سر می برند.
] صفحه آخر [

اولین واکنش جدی مقاومت به معامله قرن

جوانان فلسطینی 14 نظامی صهیونیست را
 با خودرو  زیر گرفتند

* حیدر مستخدمین حســینی: به لحاظ اقتصادی 
مجلــس دهم و دولت دوازدهــم بدترین مجلس و 

دولت بعد از انقاب بوده اند.
* معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی: کمبــودی در 

نهاده های کشاورزی نداریم.

* پیش بینی هفته ای همراه با  باد و برف و باران در کشور.
* آییــن مهمانی الله ها و عطرافشــانی گلزارهای 

مطهر شهدای سراسر کشور برگزار شد.
* دســتور فتاح برای بررســی پروژه های اجراشده 
بنیاد مستضعفان.                     ] صفحات3،4و10 [

وزیر نیرو:

ظرفیت تولید برق پس از انقالب اسالمی
 12 برابر شده است

پس از 6 سال ناکارآمدی و رویگردانی مردم

بازی مدعیان اصالحات با صندوق رأی
تا جایی هستیم که برنده باشیم!

استیضاح نمایشی، تبرئه ترامپ
و تظاهرات خشم در 300 شهر آمریکا

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

رفوکاری
 دروغ های اروپا

در روزنامه زنجیره ای

تیتر
یادداشت روز 

] صفحه۲ [

روحانی چه می کند؟
ساندیس خورها چه می خواهند؟

نکته

خدایا خودت راه راست را 
به طرف ما کج کن !

2

فتنه خونین در نجف
استانداری

 از نخست وزیر عراق 
کمک خواست

12

سالروز وفات 
حضرت ام البنین 

مادر گرامی حضرت 
ابوالفضل العباس )ع( را 

زمزمه دلنشین دعای کمیل تسلیت می گوییم
در محل شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس

 تصویر »جامعه ایران« در مجموع فیلم های جشنواره فجر 96، تصویِر جامعه ای »درهم«، »بی نظم«، »در 
آستانه اضمحال«]اســت[. در این فیلم ها آسیب ها و مسائل اجتماعی در قالب نوعی »رئالیسم بسیار تلخ، 

کور و بی انتها« ارائه شده اند.
 اســفندماه 1397 مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری گزارشــی 127 صفحه ای درباره 
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ارائه نمود و نوشت: »)این فیلم ها( ایرانی که ... تصویر کرده اند، ایرانی است 

که شهروندانش زیر آوار مصایب و رگبار مشکات نفس گیر، عامل یا قربانی خشونت می شوند.«
 از 17 فیلم  که در طول این 6 روز در جشنواره سی و هشتم نمایش داده شده، 12 فیلم یعنی 70 درصد 
آثار به نمایش درآمده درباره فاکت و بدبختی بوده و شــمایل سیاه و تاریکی از زندگی شخصیت هایش به 

تصویر کشیده است.
 بر چنین سینمایی که گویا گلچین آن در جشنواره ای به نام فیلم فجر نمایش داده می شود چه عنوانی جز 
سینمای فاکت و بزهکاری می توان گذارد؟                                                               ] صفحه 3 [

] صفحه 3 [
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 

روز پنجم و ششم؛
 سینمای فالکت و بزهکاری

 اســتیضاح نمایشــی رئیس جمهور آمریکا و تبرئه او در دادگاه سنا باعث شــده تا هزاران نفر از مردم 
خشمگین آمریکا در 300 شهر علیه وی به خیابان ها بیایند. 

 تظاهرکنندگان باشعار »ترامپ را حبس کنید« خواستار برکناری وی شدند.
 دونالد ترامپ پس از تبرئه ، طرح برکناری خود از سوی مخالفان را »شیطانی« خواند.

 نانسی پلوسی  رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم در واکنش به تبرئه فاسدترین رئیس جمهور تاریخ 
آمریکا گفت ترامپ برای همیشه استیضاح شده است. این زخمی نیست که بتواند پاک کند. ] صفحه آخر [

 شش سال پس از ائتالف اصالحات و اعتدال 
و به بن بســت رســیدن راهبرد آنها در حل 
مشکالت کشــور، این جماعت به جای قبول 
مســئولیت کارنامه خالی خود، یک بار دیگر 
بیراهه بازی با صندوق رای و زیر سوال بردن 

آن را در پیش گرفته اند.
انتخابات مجلس  در خصوص  اصالح طلبان   
شورای اســالمی نیز یکی از راهکارهای خود 
و  نیروهای تشــکیالتی  آوردن  میدان  به  را 
رادیکال اصالحات دانستند تا در صورت تأیید 
صالحیت نشــدن هم برای توجیه شکست و 

فرار از پاسخگویی بهانه ای دست وپا کنند.
  اصالح طلبــان با آنکه با تــورم و تراکم 
به صدور  مواجه هســتند چــرا  کاندیداها 
ایــن بیانیه و تأکید بر »لیســت نمی دهیم« 

رسیده اند؟
 اصالح طلبان می گویند تا زمانی که انتخابات 
بر وفق مراد ما باشــد و بــه عبارتی برنده 
باشیم، ما هم هســتیم وگرنه زیر  انتخابات 
میز زدن به صورت آشــکار و البته حضور در 
بازی انتخابات به صورت پنهان جزو استراتژی 

آنهاست.
 انتخابات دوم اسفند فرصت مناسبی برای 
با صندوق رای و  تعیین تکلیف اصالح طلبان 
نظر مردم اســت. مردمی که از نظر مدعیان 
اصالحات اگر به آنها روی خوش نشان دهند، 
همــه کاره اند و در غیر این صورت »لشــکر 

قابلمه به دست« لقب می گیرند!
] صفحه2 [

والیتی: 
»معامله قرن« 

خودکشی سیاسی 
ترامپ است

3


