
صنایع شیمیایی اصفهان در نظر دارد یک دستگاه ترانسفورماتور 
قدرت از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. تامین کنندگان واجد 
شــرایط می توانند حداکثر ظرف مــدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهی، 
جهت دریافت اســناد مناقصه، تکمیل و عــودت آن به همراه رزومه 
کاری و معرفی نامه به آدرس- اصفهان- زرین شهر- صنایع شیمیایی 
اصفهان مراجعه نماید. )صندوق پســتی 159( هزینه آگهی به عهده 
برنده مناقصه می باشــد. تلفن دریافت اســناد 03152322600 

داخلی 83816 شناسه آگهی: 770100
روابط عمومی صنایع شیمیایی اصفهان

مناقصه عمومی دو مرحله ای
)آگهی شماره 98-100-28(

نوبت اولصنایع شیمیایی اصفهان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 امور ترابری درون و برون شهری

سازمان غذا و دارو سال 1399 )نوبت دوم(
شرح در صفحه 3 م الف3966 

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/19 و به موجب مجوز 
شــماره 35771/ص/97 مورخ 1397/08/28 سازمان بنادر و دریانوردی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از قبیل چک، 
عقود اسالمی، قراردادها، ســفته با امضای مدیرعامل همراه با دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت در غیاب مدیرعامل دو 

نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیزارک
 سهامی خاص به شماره ثبت 72836 

و شناسه ملی 10101177496

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای محمدعبدل با کد 
ملی 0043031005 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای علی عبدل با کد ملی 0057702047 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیــره و آقای یداله عبدل با کد 
ملــی 0041914805 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. 
- کلیــه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی 
شــرکت با امضاء آقای یداله عبدل)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق 
عادی و اداری و مراســالت با امضاء هر یک از اعضای 
هیئت مدیره آقای محمد عبدل)رئیس هیئت مدیره( 
و آقای علی عبدل)نایب رئیس هیئت مدیره( و آقای 
یداله عبدل)مدیرعامل و عضو هیئت مدیره( همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
سهامی خاص به شماره ثبت 335599 

و شناسه ملی 10103763936

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ 1396/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: - آقای یداله عبدل با کد ملی 0041914805 

و آقــای علی عبدل با کد ملــی 0057702047 و 

آقــای محمدعبدل با کد ملــی 0043031005 به 

ســمت اعضای هیئــت مدیره برای مدت 2 ســال 

انتخــاب گردیدند. - آقای رضا اســحقی با کد ملی 

3257045549 به ســمت بــازرس اصلی و خانم 

اکرم الســادات مایلی با کد ملی 0320151794 به 

ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی 

انتخاب گردیدند. 

- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
سهامی خاص به شماره ثبت 335599 

و شناسه ملی 10103763936

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

مــورخ 1398/04/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1397 به 
تصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28144 

و شناسه ملی 10100736086

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/2/15 و مجوز شماره 140/32906=14/53/1904 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: محل موسسه به تهران، خیابان دکتر شهید بهشتی، 
خیابان شهید مفتح، کوچه هشتم، پالک 9، طبقه دوم، واحد 

5، کدپستی 1587816316 انتقال یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه خیریه ارمغان 
مهر الهه به شماره ثبت 37335 

و شناسه ملی 14005454304  

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/9/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس اســتان تهران- منطقه 14، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، محله والفجر، خیابان شیراز جنوبی، خیابان 
شصت و هشتم غربی، پالک-3، ســاختمان پالک 21 قدیم، 
طبقه چهارم کد پستی 1436917672 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 مهندسی صنعت آسفالت آسیا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 334726 

و شناسه ملی 10103716560

در اجرای ماده 225 قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت و 

به موجب نامه وارده شماره 98001 مورخ 1398/8/12 مدیر 

 تصفیه بدینوسیله مراتب ختم تصفیه شرکت فوق الذکر اعالم

 می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی ختم تصفیه 
شرکت بخارا دارو طب سهامی خاص 

به شماره ثبت 498014 
و شناسه ملی 14006156910

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/9/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعالم و آقای حســین حمیدیه به شماره ملی 1286396875 به 
ســمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. آدرس محل تصفیه: تهران، 
خیابان قائم مقام، باالتر از مطهری، کوچه دهم، پالک 22، واحد 

4 1 کد پستی 1586864436 می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی انحالل شرکت ساچریت
 سهامی خاص به شماره ثبت 37165 

و شناسه ملی 10100825847

به استناد مصوبه شماره 2000/98/1600 - 98/9/4 شورای اسالمی شهر اهواز، شهرداری اهواز در نظر دارد فروش تعداد 115 قطعه از 
پالک  هــای ثبتی 5232 الی 5238 و 5240 الی 5279 و 5282 الی 5349 فرعی همگی از اصلی 1140 واقع در بخش 

3 فاز 5 مهرشهر )نوبت دوم( خود را از طریق مزایده عمومی طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده به فروش رساند.
مبلغ ضمانتنامه/ ریالمبلغ اولیه/ ریالنام پروژهردیف

1
فروش تعداد 115 قطعه از پالک های ثبتی 5232 الی 
5238 و 5240 الی 5279 و 5282 الی 5349 فرعی 
همگی از اصلی 1140 واقع در بخش 3 فاز 5 مهرشهر

طبق جدول منضم به اسنادطبق جدول منضم به اسناد

آگهی مزایده عمومی
نوبت دوم

از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی به اداره قراردادها به نشانی: اهواز- خیابان انقالب جنب پزشکی قانونی- 
ساختمان شماره سه شهرداری- اداره قراردادها )تلفن تماس: 33799160- 33774062( مراجعه نمایند.

. هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
. توزیع اسناد: از 98/11/28 لغایت 98/12/7 می باشد.

1- مهلت قبول پیشــنهاد نرخ و پاســخ به مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز اســت و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه حراست ساختمان شماره 3 
شهرداری به نشانی فوق الذکر می باشد. )حداکثر مهلت تحویل پاکات تا ساعت 15/30 روز یکشنبه مورخ 98/12/11 می باشد(

2- تاریخ و محل تشــکیل کمیسیون مزایده در ســاعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/12/12 در محل اداره قراردادها واقع در ساختمان شماره سه 
شهرداری به نشانی فوق الذکر می باشد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز می باشد.

3- مبلغ سپرده های شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پایه کارشناسی عرصه زمین می باشد که به یکی از طریق ذیل می بایست ارائه شود.
الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب 0203994398001 شهرداری اهواز نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری اهواز
ب- به صورت ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری اهواز به مدت 3 ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد )با قابلیت تمدید یک دوره سه ماهه(

ج- چک تضمین شده در وجه شهرداری اهواز
4- شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

5- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- براساس ماده 10 آئین  نامه معامالت کالنشهرها، شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/10/7 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمامی یا بخشی از اختیارات و همچنین 

حق امضاء هر یک از شرکا عالوه بر مدیرعامل به وکیل نیز قابل 

تفویض می باشــد لذا بر همین اساس ماده 19 اساسنامه به این 

صورت اصالح می گردد. 
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آ ریا نیک سان رز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465748 

و شناسه ملی 14004647561

سال هفتادو هشتم   شماره 22407   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (دوشنبه 28 بهمن 1398   22 جمادی الثانی 1441    17 فوریه 2020

 رئیس جمهــور: مــن هیــچ موقــع انتخابات را                                             
زیر ســؤال نبرده و نخواهم برد، انتخابات مســئله 
بسیار مهمی در کشور اســت، ما انتخابات داریم و 
حتما انتصابات نیســت، آن انتخاباتی که انتصابات 
بود مربوط به قبل از انقالب و دوران رژیم گذشــته 

بوده است.
 شــهادت ســردار ســلیمانی برای همه مردم ما 
واقعه ای تلخ و تحمل آن بســیار ســخت بود و در 
عین حال حضور پرشــکوه مردم در تشــییع این 
شــهید بزرگوار نشــان داد که مردم مسیر و راهی 
 را کــه انتخاب کرده اند، به درســتی ادامه خواهند

داد.

 همه شــاخص های ما نشــان می دهد که فشار 
حداکثری آمریکا را پشت سر گذاشته ایم و بی تردید 
آمریکایی ها امروز به این نتیجه رسیده اند که مسیری 
که انتخاب کرده بودند، با محاسبه غلط بوده است و 

نسبت به ملت ایران تأثیرگذار نخواهد بود.

 برای ما فرقی نمی کند که چه کســی در آمریکا 
حاکم باشد، آن چیزی که برای ما مهم است منافع 
ملی کشــورمان است. ما در این 20 ماه تحت فشار 
حداکثری زندگی را با کمی ســختی و مشــکالت 

گذراندیم، اما عبور کردیم.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

بروکینگز: ایران باز هم
از آمریکا انتقام خواهد گرفت

 

توقف شومنیسم
معطل درایت و دوراندیشی

یادداشت روز

] صفحه۲ [

] صفحه آخر[ ] صفحات۴و1۰[

 اعالن جنــگ نیروهای تحت امر امارات در یمن 
علیه آل سعود.

 در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شد: شبکه های 
 اجتماعی، ســالمت انتخابــات را تهدید می کنند

 باید نظارت دولتی وجود داشته باشد.

 اظهــارات بی ســابقه رئیس جمهور افغانســتان؛
برای تامین امنیت افغانستان نیازی به آمریکا نداریم.
 وحشت آمریکایی ها از پیشرفت های برق آسای چین.
 الوروف: پیروزی بشار اسد در ادلب قطعی است.

چگونگی پایان اسرائیل 
به روایت ژنرال اسرائیلی

 همتی: رشد نقدینگی از میانگین 50 ساله کشور 
بیشتر شده است.

 رئیس  سازمان محیط زیست: آلودگی هوا 2 برابر 
تصادفات جاده ای کشته بر جا می گذارد.

 دبیر کانون سراســری انبوه ســازان مطرح کرد: 
دولت تماشاچی گرانی مصالح ساختمانی.

 اظهارات عجیب وزیر کار: نباید به فکر پس گرفتن 
فرار مالیاتی بنگاه تولیدی باشیم!

 مدیرکل مســافری راهداری خبر داد: تخصیص
 400 لیتــر بنزیــن نــوروزی بــه تاکســی های 

بین شهری.

چاه های غیرمجاز 
ساالنه ۱۷ میلیارد مترمکعب آب را می بلعند

رئیس قوه قضائیه در مراسم چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی:

حضور گسترده مردم در تشییع حاج قاسم زمینه ساز اصالح امور است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

درس های مکتب شهید سلیمانی
برای فعاالن سیاسی

روحانی در نشست خبری:

هیچ وقت انتخابات را زیر سوال نبرده 
و نخواهم برد »روح اهلل زم« در دومین جلسه دادگاه: 

پلیس فرانسه می گفت 
بعد از »مکرون«

سنگین ترین تیم حفاظت 
برای من است

جوزپ بورل:

برجام تنها تعهدات هسته ای ایران نیست
 تعهدات اقتصادی اروپا هم هست

] صفحه ۱۱[

] صفحه۱۰[
] صفحه ۳[

] صفحه آخر[]صفحه 11[

] صفحه ۳[

  امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز اســت که مسئوالن ما به شهید ســلیمانی نه به عنوان یک فرد بلکه فراتر از آن 
به عنوان یک مکتب بنگرند و منش این پاسدار الهی و انقالبی را سرلوحه برنامه ها و اقدامات خود قرار دهند.

 پای درس مکتب شهید سلیمانی، دفاع از جمهوری اسالمی مترادف با دفاع از بیت اهلل الحرام و قرآن است و خالی کردن 
جبهه نظام به آسیب دیدن آرمان ها و ارزش ها منتهی می شود.

 این شهید ســلیمانی بود که با پایبندی به اصول و مبانی، مذاکره را به خدمت مقاومت درآورد و توانست پای مذاکره
 و تعامل و ائتالف نسبی حتی با مذاهب و طوایف غیر شیعی و غیر مسلمان بروند تا جامه واقعیت بر تن موفقیت های بزرگ 

بپوشانند.

 اساساً هنر بزرگ سیاسی سردار ســلیمانی این بود که علی رغم داشتن ارتباط شخصی و اخالقی محبت آمیز با برخی 
چهره های سیاسی، این روابط در مواضع شفاف انقالبی او خللی ایجاد نکرد.

 شــهید ســلیمانی با وجود رویکرد آرمان خواهانه و انقالبِی پیشــرو، نگاه صفر و صدی به تعامل نداشت و پنجاه یا 
هفتاد درصد موفقیت ممکن را فدای 1۰۰ درصد آرمانگرایی ناممکن )خیالی( نکردند تا سرانجام به غلبه دشمن، دستاورد 

صفر درصد و نا امیدی و رها کردن کل تکلیف در میان مدت تن بدهند.
 وقت آن رسیده است تا با درس گرفتن از مکتب سلیمانی، شجاعت انقالبی و تکیه به مردم عزیز، راهبرد متناسب با قدرت ملی خودمان و 

نیز قدرت رو به افول غرب به بازاندیشی راه رفته برسیم و با اتحاد و انسجام داخلی، راه را بر هر فریبکاری و توطئه ای ببندیم.

نصراهلل:  حســن  سید   
بــارز  مصــداق  آمریــکا 
شیطان و مفسد فی االرض 

است. 
 ترامپ طی چند هفته 
جنایات  عالوه بــر  اخیر، 
جنایت  دو  دیگرش،  زیاد 
بزرگ را نیز مرتکب شده 
شهیدان ترور  اول،   است؛ 

در مراسم چهلم شهیدان حاج قاسم سلیمانی و  ابو مهدی المهندس

سید حسن نصراهلل: هیچ دولتی روی زمین
وحشی تر از آمریکا نیست

 آنچه معامله قرن نامیده شــده، ظاهرش را هم اگر 
نگاه کنیم، می بینیم که »معامله« نیست، بلکه »دیکته« 

است. 
 مــا باید )بــه جنایــات آمریــکا( واکنش نشــان 
 بدهیــم و ایــن واکنــش نبایــد دیرهنــگام و یــا 

ضعیف باشد.
 امروز در غزه، محاصره، کشــتار روزانه و آواره شدن 
میلیون ها فلســطینی، که توســط اســرائیل صورت 

می گیرد، آمریکا مسئول است.

حاج قاســم و ابومهدی و دوم، اعالم طرحی اســت که 
»معامله قرن« خوانده می شود.

 هنگامــی که وصیت نامه حاج قاســم را می خوانیم، 
می بینیــم مقابل مجاهدی قرار داریــم که غم مردم و 

امتش را دارد. 
 آنها اولیاء خدا بودند و همه عمر خود را در راه خداوند 
تبارک و تعالی هزینه کرده اند و خدا نیز به آنها عزت داد.

 وقتی کــه آمریکا فرماندهان ما را با وحشــی گری 
می ُکشد و قدس را به صهیونیست ها می دهد... )درواقع( 

اعالم جنگ کرده و از خطوط قرمز عبور کرده است.

نکته 

] صفحه۲ [

نگاه به نتیجه
بخشی از تکلیف است


