
لیست خودروهای قابل واگذاری از طریق مزایده
قیمت پایه )به ریال(وضعیت خودروشماره شاسیشماره موتوررنگمدلشماره پالکنوع خودروردیف

210.000.000قابل پالک- تک سوز- تخفیف کامل7820D00275 344607آبی5478-623 س 27وانت مزدا دوکابین1
190.000.000قابل پالک- تک سوز- تخفیف کامل3445917820D00278آبی5478-624 س 27ونت مزدا دوکابین2
205.000.000قابل پالک- تک سوز- تخفیف کامل3459887820D00226آبی5478-626 س 27وانت مزدا دوکابین3
230.000.000قابل پالک- تک سوز- تخفیف کامل3458337920D00084نوک مدادی5479-627 س 27وانت مزدا دوکابین4
110.000.000قابل پالک- تک سوز- تخفیف کامل2255790070579100768نوک مدادی5479-721 س 27پژو 405 استیشن5
130.000.000قابل پالک- تک سوز- تخفیف کامل2252791075879313028برنزی5479-722 س 27پژو 6405
110.000.000قابل پالک- تک سوز- تخفیف کامل2252779133277310996سبز5477-723 س 27پژو 7405

شرکت مخابرات ایران
سهامی عام منطقه یزد
)شماره ثبت 325081(

مزایده شماره 98/1 نوبت دوم
شــرکت مخابرات ایران- منطقه یزد در نظر دارد 4 دســتگاه وانت مزدا و 3 دستگاه پژو 405 به شرح و کیفیت مندرج در اســناد مربوطه را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برســاند، لذا خریداران می توانند جهت رویت موارد فوق الذکر به نشــانی زیر مراجعه و در صورت تمایل پس از واریز مبلغ 250.000 ریال به حساب جام شماره 
1644444472 بانک ملت شــعبه مرکزی یزد با شناســه 3400080268129 به نام شــرکت مخابرات ایران- منطقه یزد حداکثر تا تاریخ 1398/5/5 در وقت اداری به واحد 
قراردادهای این شرکت واقع در میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکز امام حسین مراجعه و با ارائه فیش بانکی اسناد مزایده را دریافت و پس از تکمیل، آنها را مهر و امضاء نموده 

و به ضمیمه پیشنهاد خود و سایر مدارک حداکثر تا تاریخ 1398/5/19 به دبیرخانه این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند. 
نشانی جهت رویت اقالم مورد مزایده: یزد- میدان امام حسین)ع( مجتمع اداری مخابرات منطقه یزد

مدارک الزم: 1- تضمین شــرکت در مزایده: 10٪ قیمت پایه کارشناســی به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی یا واریز وجه نقد به حســاب جام شماره 
1644444472 بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080267181 به نام شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد.

2- اسناد مزایده: 
* قابل توجه شرکت کنندگان: 

* به پیشــنهادهای مبهم، فاقد امضاء، مشــروط، فاقد سپرده، با سپرده مخدوش، با سپرده کمتر از میزان مقرر، با چک شخصی و نظایر اینها و همچنین پیشنهادهایی که بعد از 
زمان مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* در صورت درج آگهی در روزنامه استانی مالک زمان توزیع اسناد و تحویل آنها به دبیرخانه این شرکت تاریخ چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری می باشد.
* این مزایده یک مرحله ای بوده و گشایش پاکت ها در تاریخ 1398/5/20 در محل اداره تدارکات و پشتیبانی شرکت به نشانی: یزد- میدان امام حسین)ع( ساختمان 

مرکزی شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد طبقه اول می باشد.
 WWW.yazdtelecom.ir -37333018 تلفن پاسخگویی

شرکت مخابرات ایران )منطقه یزد(

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تحقیق و 
پژوهش و مهندسی معکوس در زمینه سنتز، ساخت نمونه اولیه، 
و تهیه مواد و قطعات مورد نیاز تولید باتری های خشــک یک بار 
مصرف و قابل شــارژ و همچنین دیگر انــواع باتری ها، تحقیق و 
پژوهش و اجرا در مورد نحوه تولیدی سازی نمونه اولیه تحقیقاتی 
و نحــوه تبدیل آن به نمونه معیار تولیــد در حوزه مواد، باتری و 
دیگر امور صنعتی و علمی. طراحی و ایجاد ساختارها و تجهیزات 
مــورد نیاز جهت ســاخت و تولید قطعات، ســنتز و تولید مواد 
شــیمیایی مورد نیاز، ایجاد کارخانه باتری های آلکاالین، و دیگر 
انواع باتری، تأسیس کارخانه تولید باتری و تولید باتری آلکاالین. 
ایجاد ساختارهای الزم جهت توزیع و پخش در داخل و صادرات 
به خارج فروش دانش فنی و یا مواد شــیمیایی به دست آمده به 
صورت جزئی و کلی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
صادقیه، خیابان شهید حمید اســدی، خیابان پانزدهم، پالک - 
45، طبقه همکف کد پســتی 1451674541 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت اســت از مبلغ 400/000/000 ریال نقدی میزان 
سهم الشــرکه هر یک از شــرکا آقای مصطفی نجفلو به شــماره 

ملــی 0014901341 دارنده 100000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای قاسم صمدی نظر به شــماره ملی 0042713579 دارنده 
100000000 ریــال سهم الشــرکه آقای صــادق صمدی نظر 
به شــماره ملــی 0064878260 دارنــده 150000000 ریال 
سهم الشــرکه خانم اعظم نجف لو به شماره ملی 0077322355 
دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
قاسم صمدی نظر به شماره ملی 0042713579 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای صادق صمدی نظر به شماره 
ملی 0064878260 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم 
اعظم نجف لو به شــماره ملی 0077322355 و به سمت رئیس 
هیئــت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه نامه های اداری 
به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. بدیهی 
اســت اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز 
شرکت بالمانع است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود باتری خشک پر توان 
در تاریخ 1398/04/17 به شماره ثبت 543672 به شناسه ملی 14008450404

موضوع آگهی: خرید

PARTS FOR O2 & H2 & DEW PONT ANALAYZER

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت 

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.
روابط عمومی

RHP-7600307129-T21 :درخواست شماره

آگهی مناقصه عمومی
با اخذ سپرده

نوبت اول

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1397/05/06 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 

6500000 ریال طی گواهی  شــماره 169/97 / ص/ 358 مورخ 

1397/05/06 بانک پاسارگاد شعبه فرخی یزدی پرداخت گردید 

در نتیجه صد در صد سرمایه شرکت پرداخت شده می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فرانه سپهر گیتی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 346813 

و شناسه ملی 10103952855 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مــورخ 1397/10/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره- مریم دیهیم جو به شماره ملی 0051260328 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و سعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک و ســفته و برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. محمدرضا رحیمی به شماره 
ملی 0083970886 به ســمت بازرس اصلی و محمدرضا حسن زاده خلشائی به شماره 

ملی 2721777521 به سمت 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 ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت 102490 

و شناسه ملی 10101464348 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/3/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای 
مرتضی گیتی نما به شماره ملی 0043207049 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای 
علی زاهدی به شماره ملی 1284423239 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای 
علی سماعی نژاد به شماره ملی 1288951728 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضای 
هیئت مدیره( انتخاب گردیدنــد. 1- کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و اموری که 
تعهد مالی نداشــته باشــند، با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره 
منفرداً معتبر می باشــد. 2- کلیه اوراق رســمی و بهادار از قبیل چک، ســفته، برات، 
قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا آقای 

سامان سماعی نژاد منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی
 زرین دشت سهامی خاص به شماره ثبت 9390 

و شناسه ملی  10100391600 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/9/4 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: روزیتا مقدم با دریافت مبلغ 100000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه 
خود از شرکت خارج گردید طیبه صادقی با دریافت مبلغ 50000 ریال معادل 
کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید سرمایه از 100150000 ریال به 
100000000 ریال کاهش یافت و ماده اساسنامه اصالح گردید لیست صاحبان 
سهم الشــرکه پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: رویا مافی غالمی کد ملی 
1930685483 دارای 80000000 شیما الماسی کد ملی 0062178644 دارای 

10000000 سارا شجاعی کد ملی 0070840997 دارای 10000000 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور زیست افزا 
محیط با مسئولیت محدود به شماره ثبت 321685

و شناسه ملی 10103606916

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/02 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع فعالیت شــرکت عبارت: 

ارائه خدمات طراحی، فنی و مهندســی، مشاوره ای در کلیه امور، 

ساخت، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی بر ساخت و اجراء ، 

نصب و راه اندازی، تحویل مربوط به تجهیزات خشکی، دریایی و 

مخابراتی بنادر داخلی و خارجی و مدیریت پروژه، امکان سنجی، 

مطالعات، ارزیابی فنی و اقتصادی، کنترل کیفیت، طراحی، ساخت 

و تولید قطعات صنعتی، ماشــین های ابزارهای تولید، بازرسی و 

طراحی جوش، تســت و کنترل و راه اندازی سیســتم های تولید 

صنعتی و برگزاری مناقصات تجهیــزات، کنترل پروژه و انتقال 

تکنولوژی و دانش فنی روز جهان به داخل کشــور و بالعکس و 

بومی سازی آن، برگزاری سمینارها و دوره های مربوط به موضوع 

فعالیت شرکت و رشــته های بازرسی فنی، صنایع فلزات اساسی 

)نورد، ذوب و ریخته گری( و ماشین ســازی، تأسیســات برق و 

مکانیــک و همچنین عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی 

داخلی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات 

دولتی و خصوصی و کارهــای بازرگانی مربوط نظیر به فروش، 

واردات تجهیزات، اخذ نمایندگی و صادرات خدمات مهندســی و 

اقالم تولید شــده به مدت نامحدود در صورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای الزم الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی فرناس تکنولوژی سهامی خاص 
به شماره ثبت 91046 و شناسه ملی 10101353819 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1397/4/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی ها انتخاب گردید.
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 96 به تصویب رسید. 
موسسه حسابرســی و خدمات مدیریت معتمد ارکان به شناسه 
ملی 10104073682 به سمت بازرس اصلی و حجت عدل پرور 
ش م 0603309437 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. آقای عباس امینی ش.م 0051388081 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای رحیم امینی ش 
م 1189164116 به ســمت رئیس هیئت مدیــره و آقای بابک 

امینی ش م 0057047790 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
خانم ملک مشاعی ش م 0040468305 به سمت عضو علی البدل 
هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و 
عقود اســالمی و نامه های اداری و مراسالت با امضاء آقای رحیم 
امینی )رئیس هیئت مدیــره( و آقای عباس امینی )مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی )نایب رئیس هیئت مدیره( 

هر یک 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 تولیدی راش بر سهامی خاص به شماره ثبت 41466 
و شناسه ملی 10100868415

سال هفتادو هشتم   شماره 22234   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (سه شنبه 25 تیر 1398   13 ذی القعده 1440    16 جوالی 2019

رئيس سازمان بازرسی کل کشور
خطاب به رؤسای قوا و وزیر کشور 

انتخابات شورایاری ها 
غیرقانونی است؛ 
از برگزاری آن 
جلوگیری کنید

۳

دولت رکورد 10 ساله
افزایش اجاره بها را هم شکست
صفحه2

خبر ویژه

نوبت
 کدام پاکت است؟

یادداشت روز

صفحه2

گزارش مستند کيهان

کشتی های انگلیسی از ترس توقیف
به تنگه هرمز نزدیک نمی شوند

با حکم رهبر انقالب انجام شد

انتصاب سه عضو فقهای شورای نگهبان
برای یک دوره جدید

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در احکام جداگانه ای آقایان آیت اهلل یزدی و آیت اهلل آملی الریجانی 
را با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آنان در شورای نگهبان، مجدداً برای یک دوره جدید به عنوان 

عضو فقهای این شورا منصوب کردند. 
* رهبر انقالب اسالمی همچنین در حکم دیگری، حجت االسالم والمسلمین اعرافی را به جای مرحوم 

آیت اهلل مومن، به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.     
                                 صفحه2

* آزار و اذیت جنسی 220 کارمند توسط نمایندگان 
در پارلمان انگلیس.

* ترامپ با حمله به زنان سیاه پوست کنگره دوباره 
جنجال به پا کرد.

* لیبرمن: نتانیاهو سگ است پارس می کند، گاز نمی گیرد.

* آمریــکا با ارســال 280 کامیون اســلحه برای 
تروریست ها، شرق سوریه را غرق سالح کرد.

 * مفتی زندانی عربســتان امان نامه بن ســلمان را 
پس فرستاد.

صفحه آخر

افشاگری تکان دهنده افسر سابق سيا 

عربستان و بحرین برای سرکوب اعتراض های داخلی 
از القاعده استفاده می کنند

* حجــت عبدالملکی، اقتصاددان: اگر 
پنج میلیارد دالر از ارز در اختیار مردم 
وارد بازار شود، قیمت دالر ممکن است 

به پنج هزار تومان هم برسد.
*  اگر فعال اقتصادی مشاهده کرد که 
رئیس جمهور و مقامات اظهار می کنند 
کــه تحریم ما را بیچاره کرده و بیچاره 
می کنــد، می فهمد که افســار کار از 
دستان آنها خارج شــده و نمی توانند 

مدیریت کنند. 

جهش نرخ ارز نتیجه اصرار دولت بر تورم تک رقمی بود

* استاد دانشگاه مینه سوتا: مشکالت اقتصادی ایران 

با کنار گذاشتن دالر کم می شود.

* بر اســاس آمارها، 11 درصد جمعیت کشور در 

تهران زندگی می کنند.

* با هدف مقابله با قاچاق سازمان یافته کاال انجام می شود؛ 

آغاز فعالیت »پلیس گمرک« در بندر شهید رجایی از امروز.

* معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور: اقتصاد 

کشور واردات چی است.                صفحات۴و10

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز: 

خروج کاالهای اساسی از کشور 
به صورت مسافری ممنوع است

در مناظره داغ کارشناسان اقتصادی مطرح شد

FATF پذیرش
یعنی  اشتباه کردیم انقالب کردیم!

*  مسئوالن باید عالوه  بر عمل در کالم نیز اطمینان بدهند که ما شرایط را مدیریت می کنیم و آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند، چون این موارد اثر روانی در پی دارد.

* کامران ندری عضو پژوهشکده پولی بانکی: در چهار دهه گذشته چیزی به نام سیاست پولی به معنای متعارفش نداشتیم. 
* عمده تالش مسئوالن ما برای کنترل تورم منحصر به کنترل نرخ ارز بوده است.                          صفحه8

انفجار
 انبارصنایع نظامی
 در نزدیکی تل آویو
صهیونیست ها را 
وحشت زده کرد

۱۲

رئيس  قوه قضائيه در دیدار روسای 
کميسيون های تخصصی مجلس: 

»ماده ۱۰۰« 
برای جلوگیری
 از تخلفات است 
نه منبع درآمد 
شهرداری ها

۱۱

آدرس غلط مجلس
 در اصالح مصوبه

 »اعطای تابعیت به 
فرزند مادران ایرانی« 

۷

* بعد از تهدیدهای تهران مبنی بر اینکه دزدی دریایی انگليسی ها  بی پاسخ نخواهد ماند، 
تازه دردسرهای این اقدام احمقانه برای انگليسی ها شروع شد چرا که گزارش ها حکایت از 
آن دارد که ناامنی دریانوردی زودتــر از آنچه که انگليس تصور می کرد، دامنگير خود این 

کشور شده است. 
* اقدام خصمانه و غيرقانونی انگليس امروز کمانه کرده و برای کشــتی های عبوری آنها از 

خليج فارس دردسرساز شده است.
* منابع مختلف اعالم کرده اند چند کشتی انگليس در منطقه از ترس اقدام متقابل ایران، به 

تنگه هرمز نزدیک نمی شوند و عماًل متوقف شده اند.

* توقف غيرمنتظره نفتکش انگليســی »پاسفيک ُویِِجر « بين مرزهای آبی ایران و امارات 
موجب نگرانی های شدید و ترس انگليسی ها شد که نکند نيروی دریایی سپاه پاسداران این 
نفتکش را توقيف کرده باشــد. گرچه ادعا بی اساس بود اما انگليس مجبور شد یک ناوچه و 

یک کشتی مين روب برای اسکورت  این نفتکش اعزام کند.
*چيزی نگذشت که نفتکش »بریتيش هریتيج « متعلق به کمپانی »بی پی«  نيز که به مقصد 
بصره عراق در حرکت بود، از ترس توقيف توســط ایران وادار به دور زدن شود و در یکی از 
بنادر ســعودی پناه بگيرد و بلومبرگ نيز تایيد کرد  نفتکش های انگليسی در خليج فارس 
متوقف شده و از ورود به تنگه هرمز خودداری می کنند.                                             صفحه2


