
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 
بطــور فوق العاده مــورخ 1399/11/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیــره عبارتند 
از آقای ســید محسن احســن اصفهانی به شماره 
ملــی1282646036 ، آقای فضل الــه نیک نژاد به 
شــماره ملی 1287734091، آقــای مجتبی نیک 
نژادی به شــماره ملــی 1282232975برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای علــی دافعیان به 
شــماره ملــی 1282688510 به ســمت بازرس 
اصلی و آقــای صفر آقائی پور ماچیانی به شــماره 
ملی2690701431 به ســمت بــازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیر االنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 98 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص
به شماره ثبت 266045 

و شناسه ملی 10103832470 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی مفید 
راهبر به شماره ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی 
وحســاب سود و زیان، ســال مالی 1398/12/29 به تصویب 
رســید روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پایا سامان پارس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 308460 و شناسه ملی 10103464995 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، 
بخش مرکزی ، شــهر تجریش، محله حکمت ، خیابان شهید 
دکتر لواســانی ، بن بســت گل ، پالک 2 ، طبقــه اول ، واحد 
جنوبی کدپستی 1935754945 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص 
به شماره ثبت 266045 و شناسه ملی 10103832470 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/09و  به 
استناد مجوز شــماره 11/61984 مورخ 1399/11/15 اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ز ماده 
14 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: امضا کلیه اوراق و اسنادبهادار و 
تعهدآور شامل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری با امضاء مدیرعامل و یــا هریک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضا اسناد تیر و اظهاریه های قرارداد 

تیر با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی خوشنام راه 
سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به 
شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی سازمان 
برای ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های سازمان انتخاب شد. ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به 1398 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات 
شرکت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

سهامی خاص به شماره ثبت 78956 
و شناسه ملی 10101237758 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/11/09 و به 
استناد مجوز شــماره 11/61984 مورخ 1399/11/15 اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش عیقرلو به شماره ملی 
قرلو به  0074119842 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عی 
شماره ملی 0043716083 به سمت رئیس  هیئت مدیره و خانم شکوفه حاج عظیمیان 
به شــماره ملی 1378931531 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شامل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو امضا اسناد تیر و اظهاریه های قرارداد تیر با 

امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی خوشنام راه
سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس استان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، محله شهیدقندی - نیلوفر، خیابان سهروردی شمالی، 
خیابان شهید سید علیرضا شهرتاش، پالک 74، طبقه چهارم، واحد 
جنوب غربی کدپستی 1559613525 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 آتا تیر ایرانیان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 498962 و شناسه ملی 14006198127 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/02/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت تصفیه به 
مدت یک سال شمسی تمدید گردید. آقای علی عبادت طلب 
بارکوســرائی به شــماره ملی 2720906077 به سمت مدیر 

تصفیه تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی 
)در حال تصفیه( سهامی خاص به شماره ثبت 470154 

و شناسه ملی 14004813854 

مجله کیهان ورزشی، امروز )شنبه 25 دی 1400( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه کیهان 
ورزشی حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان است و مخاطبان گرامی می توانند آخرین اخبار 
فوتبال ایران و جهان را در این مجله بخوانند. در شماره 3357 کیهان ورزشی، پرونده ای درباره 
حذف ســرخابی ها از لیگ قهرمانان آسیا را می خوانید و در صفحه سینما و ورزش، نگاهی به فیلم 

»بارانداز« شده است. در تازه ترین شماره هفته نامه کیهان ورزشی مطالب زیر را می خوانید:
- لزوم تقویت امید )چشم انداز(

- چه کسانی به ریش ما می خندند؟! )تکاپو(
- مهندس خوش فکر )نگاه چند بعدی(

- طرفداران استقالل و پرسپولیس از مسئولین عذرخواهی می کنند! )زیر ذره بین(
- پادشاه 3 هزار امتیازی )پرونده خارجی(

... و آخرین اخبار از رشــته هایی چون کشتی، فوتسال، بســکتبال، والیبال، تنیس، دوومیدانی، 
وزنه برداری، کاراته، جودو، بوکس، جانبازان و معلولین و...

کیهان ورزشی امروز منتشر شد

شرکت ملی گاز ایران
شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

آگهی تجدید فراخوان عمومی 
ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت پاالیش گاز پارســیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری مناقصــه عمومی یک مرحله ای انجام اصالحات دودکش توربو 
کمپرسور تقویت فشار به شماره 2000092416000082 را از طریق سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت 
ســایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشــار 
فراخوان در ســامانه تاریخ 1400/10/18 می باشــد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 18:30 روز شنبه 

تاریخ 1400/10/25
مهلت ارسال پاسخ اســتعالم ارزیابی کیفی: ساعت 18:30 روز شنبه 

تاریخ 1400/11/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس استان فارس- شهرستان 
مهــر- شــرکت پاالیــش گاز پارســیان)کد پســتی: 7449184831( و تلفن

 36 الی 071-52724134
اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه:
مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

نوبت اول: 1400/10/23 نوبت دوم: 1400/10/25 
شناسه آگهی: 1257021 شناسه نوبت چاپ: 1373449

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

نوبت دوم
فراخوانمناقصهعمومیدومرحلهای
احداثبخشnicu بیمارستانامامرضاعلیهالسالمقم

 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قم در نظر دارد »مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث بخش nicu بیمارستان
امام رضا)ع( قم« به شــماره 2000005644000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران)پایه 5 ابنیه و پایه 5 تاسیسات( و بازگشایی 

پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/10/20 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/10/27 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:00 روز شنبه تاریخ 1400/11/9 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/11/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
 آدرس- قم بلوار 55 متری عماریاسر نبش کوچه 32 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قم تلفن 02537756166

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : 02141934 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 
شناسه آگهی: 1257264   شناسه نوبت چاپ: 1373792

نوبت دوم

شماره 2000001403000215 مورخ 1400/10/20 مدیریت درمان استان قم
مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 172 سال 1400

شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شــرقی در نظر دارد عملیات 
مربوط به اجرای خط انتقال آب شــرب از شهر آبش احمد به روستای نجف تراکمه 
شهرســتان کلیبر را از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه آب واگذار 
نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد بدیهی اســت هزینه آگهی از 

برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 7/951/618/909 ریال
ج( مبلــغ ســپرده تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار معادل: 

397/580/945 ریال می باشد.
د( مدت اجرای کار: 5 ماه

ه( دســتگاه نظارت: مدیر آب و فاضالب شهرستان کلیبر و نظارت عالیه مدیر 
دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آب

و( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ز( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ 
مذکور را به حســاب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا 
رســید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید. 
به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 

چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه 1400/10/30

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 1400/11/12
 زمــان و تاریــخ بازگشــایی پیشــنهادات در ســامانه ســتاد ایران ســاعت 10 صبح 

مورخه 1400/11/12
www.abfaazarbaijan.ir سایت

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
شناسه آگهی: 1259570                  شناسه نوبت چاپ: 1376984

آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت اول(

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

سال هشتادم   شماره 22940   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  شنبه 25 دی 1400   12 جمادی الثانی 1443    15 ژانویه 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و 10[

 کرونا و خســارت 100 میلیارد دالری در انتظار 
صنعت آلمان.

 افزایش 148 درصدی اعدام در عربستان طی سال 2021.
 روسیه در اندیشه استقرار نیرو در ونزوئال و کوبا، 

برای مقابله به مثل با ناتو.

 تیراندازی نظامیان صهیونیســت بــه یکدیگر؛
2 تکاور به هالکت رسیدند.

 سفیرســابق آمریکا در ســوریه: واشــنگتن از 
 پایداری بشار اسد ناراحت است، اما او واقعیتی است 

که باید همه آن را بپذیرند.

گزارش خبری کیهان

احتمال فروپاشی دموکراسی آمریکا تا سال 2025
     آمریکایی ها این خطر را جدی می دانند

 رشد 42 درصدی تجارت ایران با کشور های همسایه. 
 پیش بینــی منابــع بازرگانی خارجــی: صادرات

ال.پی.جی ایران 2 میلیون تن بیشتر می شود.
 روند افزایشی »اُمیکرون« در کشور و مبتالیانی 

که از نزدن واکسن پشیمانند.

 معاون جوانان وزارت ورزش: نرخ ازدواج در کشور 
پس از 8 سال مثبت شده است.

 حریق در مجتمع صنعتی چرم  سازی بوئین زهرا 
با 2 فوتی، 5 مصدوم و یک مفقود.

رئیس  اتاق مشترک بازرگانی دو کشور خبر داد

افزایش 90 درصدی 
واردات سوریه از ایران

 ]صفحه آخر[

دبیر کل سازمان ملل:

میلیونهاافغاندرآستانهمرگهستند
غربچراپولهایافغانستانراآزادنمیکند؟

امیرعبداللهیان در پکن: برنامه همکاری جامع ایران و چین از روز 24 دی وارد مرحله اجرا شد

پالیسی: همکاری ایران و چین فارین 
تهدیدی جدی برای منافع آمریکا و اسرائیل است

 حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه پس از دیدار و گفت وگو با »وانگ  یی« همتای چینی در جمع 
خبرنگاران: از روز 24 دی برنامه همکاری جامع ایران و چین )همکاری 25 ســاله( وارد مرحله اجرا شد. 

در سفر به چین حامل پیام کتبی آقای رئیسی برای همتای چینی بودم.

 مصادره دارایی های افغانســتان از ســوی غرب و فرار اشرف غنی با میلیون ها دالر پول باعث بروز قحطی 
و بحران اقتصادی شدیدی در افغانستان شده است.

 غربی ها می گویند درباره »آزادی زنان« افغان در حال مذاکره با طالبان هستند و تا این مذاکرات به نتیجه 
نرسد، اموال آنها را آزاد نمی کنند!

 دبیرکل ســازمان ملل: باید هر چه ســریعتر راهی برای تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان پیدا کنیم 
و از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کنیم.

 این بحران می تواند به فقر گسترده، گرسنگی و فقر مطلق میلیون ها افغان منجر شود.

 ]صفحه 11[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

تیتر »سرباز امام« را 
باور کنیم

یا انکار »اّمت« را ؟!

دولت چگونه تحریم ها را بی اثر می کند

افتتاحپاالیشگاهورشد40درصدیصادرات
بیاعتنابهتحریمها

]صفحه 3[

با  کنفرانسی  ویدئو  ارتباطی  در  رئیســی   
دوازدهمین اجالســیه علمای بالد: صادرات 
 نفتی ایــران در دولت ســیزدهم با افزایش
40 درصدی به حدی افزایش یافته که نگرانی 
نداریم و رفــع تحریم ها را عزت مندانه دنبال 

می کنیم.
 رئیس جمهور در شــورای اداری هرمزگان: 
صندوق توسعه استان می تواند به رفع خیلی 
از مشکالت استان ها کمک کند و درآمد های 
خوبی در این صندوق خواهد رفت که با نظر 
اعضای شــورای برنامه ریزی استان ها هزینه 
 خواهد شــد تا نیازی به آقا اجازه از تهران 

نباشد.
 دیــروز جمعه همچنین مرحله نخســت 
پاالیشــگاه نفت خام فوق سنگین پاسارگاد 
قشم با حضور رئیس جمهور به صورت »واقعی« 
افتتاح و به شکل رسمی وارد مدار تولید شد. 
از مزایای پاالیشــگاه نفت خام فوق سنگین 
پاسارگاد قشم می توان به تضمین برداشت از 
پارس جنوبی، اشتغال زایی، تولید محصوالت با 
کیفیت باال و کمک به ارتقای صادرات فرآورده 

از جمله قیر کشور اشاره کرد.
 دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: 
پل  تکمیل  بــرای  اعتبار  یورو  میلیون   280
خلیج فارس قشم مورد نیاز است که ویالهای 
منتسب به نهاد ریاست جمهوری برای تأمین 
هزینه پل خلیج فارس و سایر زیرساخت های 

جزیره قشم به فروش گذاشته می شود.

 

سایه ای
بر فراز زمین گلف

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 افتتاح پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشم در چهاردهمین سفر استانی دولت به هرمزگان و خبر افزایش 40 درصدی نفت از سوی رئیس جمهور 
از جمله دستاوردهای مهم و ارزشمند دیگری است که نشان می دهد دولت سیزدهم عزتمندانه در مسیر بی اثر کردن تحریم ها در حال حرکت است. 
 رئیسی در بدو ورود به اســتان هرمزگان: هرمزگان استانی تجاری، صنعتی، کشاورزی و گردشگری است و زمینه ها و ظرفیت های بسیار خوبی 
 در این اســتان و شــهر بندرعباس داریم که با وجود این ظرفیت های ارزشمند امروز برخی از نارســایی ها مثل فقر و بیکاری در این منطقه معنا 

ندارد. 
 رئیس جمهور با حضور در مناطق ســیل زده هشتبندی شهرســتان میناب و همچنین مناطق زلزله زده گیشان غربی، در جریان وضعیت مردم 

این مناطق قرار گرفت و گفت که با تالش دولت و صبر و همت مردم نسبت به جبران خسارت های وارد شده به ساکنان اقدام خواهد شد.

صفحه 11

صفحه 3

خشمووحشت
دولتتروریستآمریکا

ازپویانمایی
»انتقامحتمیاست«

صفحه 10

ابتکارهاللاحمردرزمینه
گردشمالیمناطقسیلزده

دشمنبیشترازما
بهتوافقنیازدارد

خطیب جمعه تهران:

صفحه 11

تقالیبانیانتحریم
برایتخریبروابطتهران

باپکنومسکو

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

صفحه 10

جزئیاتدستگیری
عاملسنگپرانیمرگبار
دربزرگراههایپایتخت

فرمانده انتظامی تهران تشریح کرد
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