
اطالعیه
موضوع: تملک ایستگاه پمپاژ فاضالب

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز

ایستگاه های اصلی پمپاژ فاضالب شهر اهواز و کارون  محدوده
زیتون کارمندی- فلکه ملی راه1شرق رودخانه کارون

بلوار ساحلی شرق رودخانه کارون- خیابان زند- جنب پل هشتم2
بلوار آیت اهلل بهبهانی- کوی مدرس- داخل پارک3
تقاطع راه آهن اهواز- سربندر و کمربندی اهواز- آبادان- جنب پل هوایی کمربندی )شرق اهواز(4

اراضی کیانشهر- جنب منازل لشکر 92 زرهی- جنب میدان اصلی کیانشهر1غرب رودخانه کارون
ایستگاه های فرعی پمپاژ فاضالب شرق اهواز و کارون )کوت عبداهلل(محدوده

شرق رودخانه فرعی
کارون

مقابل منازل 300 دستگاه صنایع فوالد1
بلوار آیت اهلل بهبهانی- کوی مدرس2
کوت عبداهلل نواصر- جنب جاده کمربندی اهواز- آبادان3
کوت عبداهلل شهید چمران- خیابان شهید نورانی4
کوت عبداهلل سید صالح- جنب جاده آبادان5
ایستگاه شکاره6
کوت عبداهلل قلعه چنعان7
کوت عبداهلل جنب جاده کمربندی اهواز- آبادان- مقابل قلعه چنعان8
مهدیس- جنب مجتمع بنکداران9
مهدیس - جنب منازل فرهنگیان10
بلوار پاسداران- زویه دو- پارک مجاور بلوار11
کوت عبداهلل- کوت عبداهلل مرکزی12
کوت عبداهلل گاومیش آباد13
زیتون کارگری- خیابان شهید طاهری14

منازل سید خلف1فرعی
ایستگاه پمپاژ ولیعصر )عج(2
ایستگاه پمپاژ شهرک الهیه3
منطقه مالشیه4
ایستگاه فرعی کیانشهر5
ایستگاه فرعی سیاحی- اصلی کروشات- نبش خیابان 1 کروشات6
ایستگاه زردشت7
کیانشهر- اراضی مهرشهر8
شهرک اکباتان9

مالک/ مالکان/ محترم با عنایت به اهتمام هیئت محترم دولت و وزیر محترم نیرو و حمایت های بی دریغ استاندار محترم جناب آقای 
دکتر غالمرضا شــریعتی در راستای خدمات رسانی بهینه در امر رفع مشکل فاضالب شهری، در همین راستا این شرکت در جهت 
خدمات رســانی به مردم شریف شهرستان اهواز/ شهرســتان کارون نیاز به همکاری و مشارکت مردمی در خصوص تملک مکانی 
جهت احداث ایســتگاه پمپاژ فاضالب دارد. لذا از صاحبان ملک جهت فروش و واگذاری ملک خود با در دست داشتن مدارک مورد 

نیاز به دفتر حقوقی شرکت آب و فاضالب اهواز واقع در کیانپارس- خیابان 5 غربی دفتر حقوقی حضور بهم رسانند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/07 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســید لقمان حســینی کد ملی 

3720491986 بــا دریافــت کلیه سهم الشــرکه خــود از صندوق 

شــرکت از ردیف شــرکاء شرکت خارج شــد. - آقای محمدحسین 

ابتهاج کد ملی 2240078944 با دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از 

صندوق شــرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد.- سرمایه شرکت 

از مبلــغ 140000000 ریال بــه 128900000 ریال کاهش یافت 

و ماده 4 اساســنامه به نحو مذکور اصالح گردید. اســامی شرکا بعد 

از کاهش ســرمایه به شرح زیر اســت: آقای محسن گلپایگانی با کد 

ملــی 4590906325 دارای 2250000 ریال سهم الشــرکه- آقای 

فریبــرز گلپایگانی با کدملی 2110599340 دارای 6650000 ریال 

سهم الشرکه آقای محمدعلی گلپایگانی به شماره ملی 4590993457 

دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه آقای فراز گلپایگانی به شماره 

ملی 5410015193 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت  ساتراپ هیرکان شارستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 515866 
و شناسه ملی 14007087710 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1396/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ســاناز عراقی به 
شــماره ملی 0533450160 با دریافت مبلــغ 4400000 ریال 
از سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شــرکت خارج گردید. 
خانم عقیق عراقی به شــماره ملی 0534715664 با دریافت مبلغ 
2000000 ریال از سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شرکت 
خارج گردید. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 46400000 ریال 
به مبلغ 40000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه 
اصالح گردید. لیســت شرکاء بعد از کاهش ســرمایه به قرار ذیل 
می باشــد: خانم ژاله جعفری به شماره ملی 0532087291 دارای 
4800000 ریال سهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه خانم مهرانگیز 
دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 1000000 ریال 
سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 0530398265 
دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله حفیظ کاشانی به 
شــماره ملی 0041495535 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 

خانــم مولــود عراقی بــه شــماره ملــی 0532035925 دارای 
5000000 ریال ســهم الشرکه خانم ســارا هادیان به شماره ملی 
0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم سحر 
هادیان به شــماره ملــی 0534723160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 0050138022 
دارای 4000000 ریال سهم الشرکه خانم مینا دره باغی به شماره 
ملــی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شــراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شــماره 
ملــی 0530697831 دارای 2400000 ریال سهم الشــرکه آقای 
مجید صفری به شــماره ملی 0533237904 دارای 2000000 
ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 

دارای 2000000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود به شماره ثبت 47636 
و شناسه ملی 10100928373

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1397/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان، 
جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالی منتهی به 96/12/29 مورد تصویب واقع شد. موسسه 
آرمان آروین پارس به شناسه ملی 10103538935 به عنوان بازرس 
اصلی و ساسان منصوری به شــماره ملی 0052847519 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین 
سهامی خاص به شماره ثبت 29996 

و شناسه ملی 10100754556

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/5/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق 
گردید و ماده مربوطه در اساســنامه اصــالح گردید: - مبادرت 
به کلیه امور و عملیات صنعتی، ســرمایه گذاری و مشــارکت، 
تاسیس، تجهیز، نصب و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی 
و ســرمایه گذاری و انجام کلیه پروژه های بســته بندی و صنایع 
تبدیلی کلیه محصوالت مجاز بویژه مواد غذایی- انعقاد قرارداد 
با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شــرکت، 
ایجاد شــعب، اخذ و اعطــای نمایندگی در داخــل و خارج از 
کشور- شــرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و 
خصوصی اعم از داخلی و بین المللی- برگزاری نمایشگاه عرضه 
و فروش کاالهای مجاز در داخل و خارج از کشــور، برپایی غرفه 
و شرکت در کلیه نمایشــگاه های داخلی و بین المللی- خریدو 
فروش، پخش و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالها، تجهیزات 
و ماشین آالت مجاز، حق  العمل کاری- انجام کلیه امور گمرکی و 
عملیات بارگیری و ترخیص کاال از گمرک. )در صورت ضرورت 

قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم(.

آگهی تغییرات شرکت تاج گستر سما 
سهامی خاص به شماره ثبت 477947 

و شناسه ملی 10460097734 

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

آگهی تجدید  فراخوان  ارزیابی کیفی شماره 970/6009 
وزارت نیرو)شماره 200971188000097 در سامانه ستاد(

شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

موضوع فراخــوان: ارزیابی توان انجام عملیــات اجرایی اورهال 

ترانسفورماتور و راکتور انتقال

نحوه دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری 

فراخوان های ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی 

کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد 

بود. )اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« جهت 

انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی 

)توکن(: مرکــز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نــام: 88969737 و

 85193768-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری 

روزهای کاری با شماره 031-36270820(

مهلت دریافت اســتعالم های ارزیابی کیفی: از ســاعت 9 

 صبح روز سه شــنبه مورخ 97/10/18 لغایت ســاعت 16 روز شــنبه 

مورخ 97/10/29

مهلت و محل تحویل اســتعالم های ارزیابی کیفی: نسخه 

الکترونیکی کلیه مدارک و مســتندات استعالم ارزیابی کیفی بایستی 

حداکثر تا ســاعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 97/11/14 در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن در 

موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت 

برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

شرایط فراخوان  ارزیابی:  

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط 

و مقررات از شرکت های واجد شــرایط برای دریافت اسناد و مدارک 

مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 

2- شــرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج 

این فراخوان  جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید. 

3- ســایر شــرایط و اطالعات مربوط به فراخوان  در استعالم ارزیابی 

کیفی، موجود می باشد. 

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید. 

 www.setadiran.ir

www.tavanir.org.ir

www.erec.co.ir

http://iets.mporg.ir

شناسه آگهی: 342677                             شناسه نوبت چاپ: 370573

روابط عمومی
 شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوبت دوم
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* دولت ترامپ در تعطیلی رکــورد زد؛ 4 میلیارد 
دالر خسارت در 23 روز!

* واکنش دیپلمات ارشــد فلســطین به اظهارات 
پمپئو؛ »مگر روی پیشانی اعراب نوشته احمق؟«

* ائتالف سعودی دانشگاه الحدیده را به توپ بست!

* برگزاری چهل و دومین راهپیمایی بازگشــت در 
غزه با 2 شهید و 185 زخمی.

* پلیــس آتن با گاز اشــک آور و باتــوم به جنگ 
معلم های منتقد رفت.

صفحه آخر

سرکرده تروریست ها در سوریه:

حامیان ما مثل دستمال
 دورمان انداختند

* توزیــع 50 هزار تن نهاده به نــرخ دولتی میان 
مرغداران.

* 600 هزار گوشی توقیفی به زودی عرضه می شود.
* عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: جلوی 
مفسدان را بگیریم مشکالت اقتصادی حل می شود.

* مدیــر عامل شــرکت ملی گاز: برنامــه ای برای 
افزایش قیمت گاز نداریم.

* هزینه طرح تحول ســالمت از مالیات پزشــکان 
تأمین شود.

صفحه۴

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

افزایش محدوده مناطق آزاد
 طعمه جدید زمین خواران

گزارش خبری تحلیلی کیهان

محاسبات غلط در اقتصاد و سیاست خارجی
دولت جبران کند

نشستن در تاریکی بودجه
و عملیات روانی علیه منتقدان

صفحه2

خبر ویژه

جریان های خطرناک
 و عمل انقالبی!

یادداشت میهمان

صفحه2

در آستانه نهمین شنبه سیاه اتفاق افتاد

فراخوان جلیقه زردها
برای هجوم مردم به بانک ها و خارج کردن دارایی ها

حجت االسالم رستمی: 

مدل توسعه امیرکبیر 
مبتنی بر 
توان داخل بود

۳

پیروزی ایران برابر ویتنام 
در دومین بازی جام ملت های آسیا

صعود ملی پوشان فوتبال 
به مرحله بعدی
 قطعی شد

۹

پیام رهبر انقالب به نشست 
انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا:

دانشجویان ایرانی
 در هر نقطه ای می توانند
پیشگام بی نیاز کردن 
کشور از بیگانگان باشند

۳

پاسخ مدیرمسئول کیهان به بی بی سی در مصاحبه با تسنیم

شریعتمداری: مباهته که سند نمی سازد
در مقابل این اسناد چه پاسخی دارید؟!

* یکی از اشکاالت اساسی دولت اصالحات و اعتدال، ضعف مدیریت اقتصادی در داخل و ضعف 
دیپلماسی در خارج است. 

* روحانی- اردیبهشــت 92- گفته بود، آمریکا کدخداســت و بستن با کدخدا راحت تر است. 
دولتمردان مدعی بودند که »آمریکا اعتبار بین المللی خود را به واســطه یک توافق خدشه دار 
نمی کند«! و »امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است«! و »اوباما فردی مودب و باهوش است«! 

که همگی نشانگر محاسبات غلط دولت در حوزه سیاست خارجی است.
* »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه- 8 دی 97- در مصاحبه اختصاصی با شــبکه خبری 
»فونیکس« چین با اشــاره به خروج آمریکا از برجام گفته بود اگر به گذشــته برمی گشــتیم 

سخت گیری بیشتری در مذاکرات هسته ای می کردیم.

* در اردیبهشــت 97 آمریکا بدون هیچ هزینه ای از برجام خارج شــد. دولت رســما اعالم 
کرد که بــا اروپا برجام را ادامــه می دهد. این در حالــی بود که روحانی در ســال 92 گفته 
بود که اروپا آقا اجازه اســت و آمریکا کدخداســت و بســتن با کدخدا راحت تر اســت. از 
 ســوی دیگر، تجربه مهــم و عبرت آموز توافق ســعدآباد در مقابل دیــدگان مقامات دولت

 قرار داشت.
* نخستین اقدام اقتصادی دولت در پی تالطم در بازار ارز، تعیین نرخ ۴200 تومانی برای دالر بود. 
تصمیمی که باعث شد 18 میلیارد دالر از منابع ارزی کشور هدر برود و سود ناشی از رانت ارزی 

به جیب واردکنندگان سرازیر شود.
صفحه2

* آنچه درباره وابستگی آقای سروش 
گفته و نوشــته ام، مســتند است و 
هنگامی که ســند باشــد، نیازی به 

مباهته نیست.
کدیــور،  ســروش،  آقایــان   *
شــمس الواعظین و جالیی پور برای 
سیاه نمایی علیه انقالب از یک مرکز 
آمریکایی کمک مالی گرفته بودند، ما 
این سند را همراه با متن انگلیسی آن 
منتشر کردیم و آنها به جای تکذیب 

سند، به کیهان فحاشی کردند.

* دیروز نیز هزاران معترض جلیقه  زرد در نهمین 
شنبه متوالی در پاریس و سایر شهرهای فرانسه به 

خیابان ها ریختند.
* معترضان در پاریس در حالی که شعار »ماکرون 
استعفا بده« را ســر می دادند، خیابان های اصلی 

مرکز شهر را به اشغال خود درآوردند.

* معترضان جلیقه زرد از مردم فرانسه خواستند 
بــرای مقابله با ماکــرون، دارایی هــای خود را از 

بانک های کشور بیرون بکشند.
* معترضین به دنبال آن هستند که با اعمال فشار 
بــه دولت، از حق رای در تصویــب قوانین جدید 
برخوردار شوند.                            صفحه آخر

* شورای روابط خارجی آمریکا برای ترجمه کتاب های ضدشیعی سروش به زبان های انگلیسی و عربی 6 میلیون 
دالر اختصاص داده بود.

* آقای باستانی! من گفته بودم شما با انگلیس در ارتباط هستی، این مباهته است؟ شما االن در انگلیس نیستی؟ 
برای اثبات نظر کیهان چه سندی باالتر از اینکه هم اکنون تو در انگلیس هستی و برای آنها کار می کنی؟

* آقای سروش به مرحوم هاشمی رفسنجانی مراجعه کرد و به ایشان گفت، به فالنی بگو به ما کاری نداشته باشد. 
مرحوم هاشمی می گوید من مطالب فالنی را دیده ام؛ سند دارد شما اگر درست نیست خب تکذیب کنید. صفحه۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ارگان کارگزاران: 
محصول رفتارهای دولت

 وقوع چپاول 
20 میلیارد دالری
 بوده است

۱۱


