
شــرکت آب و فاضالب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومــی »خرید لوله GRP به قطر 
800 میلیمتر« با شــماره 2098001331000041 را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی 
را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. لذا از شــرکتهای واجد صالحیت دعوت می شود 
به ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( به آدرس فوق االشــاره مراجعه و اســناد 
 مناقصــه را تا تاریخ 98/07/24 ســاعت 10 دریافــت نمایند. ضمنًا درصــورت نیاز می توانید

با شــماره 33386509 - 061 دفتر قراردادهای شــرکت آب و فاضــالب اهواز تماس حاصل 
نمایید، شرایط حاکم بر پروژه به شرح ذیل می باشد:

1- کارفرما: شرکت آب و فاضالب اهواز
2- دستگاه نظارت: معاونت فنی مهندسی

3- محل اجرای پروژه: اهواز
4- محل تأمین اعتبار: درآمدهای عمرانی

5- مدت اجرای کار: 1 ماه
6- مدت اعتبار پیشنهادها: 6 ماه

7- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به میزان 744/000/000 ریال و مطابق 
آیین نامــه تضمین معامالت دولتی به شــماره 123402 / ت- 50659 هـ مورخ 1394/09/22 

می باشد.
8- تاریخ و محل تســلیم پاکتهای تکمیل شــده مناقصه )الف(: روز شنبه مورخ 
98/8/4 حداکثر تا ســاعت 9 صبح، اهــواز، کیانپارس خیابان 5 غربــی- نبش خرداد- طبقه 
همکف- دبیرخانه مرکزی شــرکت آب و فاضالب اهواز- طبقــه همکف- دبیرخانه مرکزی 

شرکت آب و فاضالب اهواز، تسلیم نمایند.
9- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: روز شنبه مورخ 98/8/4 ساعت 14 اهواز، 
کیانپارس، خیابان 5 غربی- نبش خرداد- طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب 

اهواز.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز

شرکت آب و فاضالب اهواز

»آگهی فراخوان مناقصه 
عمومی یک مرحله ای«

)شماره فراخوان 
)2098001331000041

نوبت دوم

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/4/9 و تاییدیه شماره 
982/15/92632 مورخ 1398/5/13 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: داود قلعه دزدانی به شــماره ملی 6449947764 به سمت 
عضو علی البدل هیئت مدیره بــرای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردید ســعید خزائی به شــماره ملی 3240088606 به سمت بازرس اصلی 
و علی اکبرخان محمدی به شــماره ملی 1502210266 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
درمانگاه هجرتی به شماره ثبت 450680 

و شناسه ملی 14003918558

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 

مــورخ 1398/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مجید 

صدقی مقدم به شــماره ملی 0071899820 - محبعلی 

حســنی برسری به شــماره ملی 5949862929 و علی 

خوشدل ساالکجانی به شــماره ملی 2690761548 به 

عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 

گردیدند. محمد کبیری به شــماره ملی 0058475885 

بــه عنوان بــازرس اصلی و توکل نظری به شــماره ملی 

5889592300 به عنوان بازرس علی البدل برای ســال 

مالی 1398 انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سود و 

زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار 

گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

آ گهی تغییرات شرکت صنایع همراه رسا 
سهامی خاص به شماره ثبت 49799 

و شناسه ملی 10100949715 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علی خوشــدل ساالکجانی 
بــه شــماره ملــی 2690761548 بــه ســمت رئیس 
هیئــت مدیــره- مجید صدقــی مقدم به شــماره ملی 
0071899820 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره- 
محبعلی حســنی برسری به شماره ملی 5949862929 
به ســمت عضو هیئت مدیره- کورش ذاکر ســلطانی به 
شــماره ملی 2721617923 به سمت مدیرعامل)خارج 
از اعضا( انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 
از جمله چک، ســفته، برات و غیره با امضاء رئیس هیئت 
مدیــره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسالت با امضاء 
رئیــس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت صنایع همراه رسا 
سهامی خاص به شماره ثبت 49799 

و شناسه ملی 10100949715

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العــاده مورخ 1397/7/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای محمد اســمعیل صادقی به شماره ملی 

2061348084 به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای 

احمد محمودی عالمی به شماره ملی 5779947015 

به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- آقای رضا 

باقریان به شــماره ملی 0052916944 به ســمت 

نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 

از قبیــل چک، ســفته، بــروات و قراردادها و عقود 

اســالمی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بی بی  کیو ایرانیان نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 431753 

و شناسه ملی 10320835721

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1398/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حســاب سود و زیان 
سال مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. - غفور 
بلوری زاده با کد ملی 1465544951 به ســمت بازرس اصلی و ندا روشــن 
طبری با کد ملی 2142025447 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ و تخم مرغ نازنین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96396 

و شناسه ملی 10101404530

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی 
1397 تصویب شد. آقای محمد کبیری به شماره ملی 0058475885 
به ســمت بازرس اصلی و آقای رحمت اله ذوالقدری قره بالغ به شماره 
ملی 1533799008 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخــاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهــان جهت درج 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )632093(

آگهی تغییرات شرکت پرسیت همکاران 
سهامی خاص به شماره ثبت 304071 

و شناسه ملی 10760241142
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/7/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی 
97 مورد تصویب قرار گرفت. آقای ســید میثم آذرفام به شماره ملی 
0070197954 به ســمت بازرس اصلی و خانم زهرا شکریه به شماره 
ملی 0082506655 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)632096(

آگهی تغییرات شرکت تکین مقاوم سازی پیشرفته 
سهامی خاص به شماره ثبت 243851 

و شناسه ملی 10102845321
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به واحد ثبتی شهریار 
به نشانی استان تهران، شهرستان شهریار، بخش مرکزی، شهر 
صبا شهر، اسالم آباد، بلوار شهید مهدی تاجیک، کوچه اندیشه 2، 
پالک 1، طبقه همکف کد پستی 3357731680 انتقال یافت و 

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

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )632097(

آگهی تغییرات شرکت آرمه دال صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 459080 

و شناسه ملی 14004333165

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/02/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید ابن الرضا به شماره ملی 
0938625500 امیر طوری به شــماره ملی 0036177466 غالمرضا 
پاکدامن به شــماره ملــی 1729369881 محمد عزیزی دلشــاد به 
شــماره ملی 3874413616 ابراهیم امامی نیشابوری به شماره ملی 
1062675630 برای مدت دو ســال بــه عنوان اعضای هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )632092(

آگهی تغییرات شرکت بزرگ سیمرغ 
سهامی خاص به شماره ثبت 108272 

و شناسه ملی 10101521299 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/09 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید ابن الرضا به شماره ملی 

0938625500 بــه ســمت رئیس هیئــت مدیره  امیر 

طوری به شــماره ملی 0036177466 به ســمت نایب 

رئیس هیئــت مدیره غالمرضا پاکدامن به شــماره ملی 

1729369881 به ســمت عضو هیئــت مدیره  محمد 

عزیزی دلشاد به شــماره ملی 3874413616 به سمت 

عضو هیئت مدیره  ابراهیم امامی نیشــابوری به شــماره 

ملی 1062675630 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت 

مدیــره انتخــاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 

تعهدآور شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها 

و عقــود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بزرگ سیمرغ 
سهامی خاص به شماره ثبت 108272 

و شناسه ملی 10101521299 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )632094(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1397/5/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه و حســاب ســودو زیان شــرکت منتهی 
 بــه ســال مالــی 1396/12/29 مــورد تصویــب قرار

گرفت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )632095(

آگهی تغییرات شرکت روغن موتور ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7500 

و شناسه ملی 10100779866

بــه موجــب نامــه شــماره 98/73658 مورخــه 

1398/04/18 و بــه موجــب صورتجلســه مجمع 

عمومی فوق العاده مورخه 1398/03/11 مرکز اصلی 

شــرکت آرمه دال صنعت )سهامی خاص( به شماره 

ثبت 459080 و شناســه ملی 14004333165 به: 

استان تهران، شهرستان شهریار، صبا شهر، اسالم آباد، 

بلوار شهید مهدی تاجیک، کوچه اندیشه 2، پالک 1، 

طبقه همکف کد پستی 3357731680 انتقال یافت 

و تحت شماره 7390 به ثبت رسیده است.

 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی انتقالی شرکت آرمه دال صنعت 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 7390 

و شناسه ملی 14004333165

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار)632098(

سال هفتادو هشتم   شماره 22308   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (سه شنبه 23 مهر 1398   16 صفر 1441    15 اکتبر 2019

مصباحی مقدم: 

طبق قانون مجمع 
پالرمو تایید نشده 
به حساب می آید

۲

در پاسخ به سؤال کیهان درباره سرنوشت فاجعه بار ارز ۴۲۰۰ تومانی

روحانی: ۱۸ میلیارد دالر را به باد ندادیم
به مردم دادیم!

رهبر انقالب از آیت اهلل مکارم شیرازی 
عیادت کردند

واقعیت ها با اظهارات آقای روحانی در این خصوص ۱۸۰درجه مغایرت دارد

رانت 13۰ هزار میلیاردی
به جیب رانت خواران رفت نه مردم
صفحه۲

خبر ویژه

اگر بر باد نرفته
 کجا رفته؟!

یادداشت روز

صفحه۲

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز )دوشنبه( با حضور 
در یکی از بیمارستان های تهران از حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی عیادت کردند.

رهبر انقالب اسالمی در این عیادت، در جریان روند درمان حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی قرار گرفتند 
و گفتند: وجود جنابعالی برای مردم و حوزه های علمیه بسیار با برکت است و از خداوند متعال سالمتی و 

عافیت کامل شما را مسألت می کنیم.

تاکنون 3 میلیون زائر ایرانی اربعین وارد عراق شده اند

* ترامپ با 13400 دروغ به درجه پینوکیو تمامی 
رسید!

* پنتاگون پشت ترامپ را خالی کرد؛ برای استیضاح 
رئیس جمهور با کنگره همکاری می کنیم.

* محاصره نظامی کشمیر هند 70 روزه شد.

* پیروزی قاطع نامزد ضدصهیونیست در انتخابات 
ریاست جمهوری تونس.

* ائتالف ســعودی طی 3 روز گذشته 75 نوبت بر 
سر مردم یمن بمب ریخت.

صفحه آخر

اتحاد بزرگ

ُکردها با دمشق متحد شدند
پیشروی ارتش سوریه به سمت مرز ترکیه

* خبرنگار کیهان در نشست خبری دیروز از آقای روحانی درباره بر باد رفتن 18 میلیارد ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و مســئولیت این خسارت پرسید که رئیس جمهور در پاسخ گفت 18 میلیارد دالر بر باد 

نرفته و به مردم داده شده است!
* روحانی همچنین گفت رهبری و روزنامه کیهان از این تصمیم تقدیر کرده بودند.

* رهبر انقالب، مرداد 1397: هجده میلیارد رقم باالیی اســت- براثر بعضی از بی تدبیری ها و بی توجهی ها، 
آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند... ما همه اش داریم دنبال آن کسی که »می گیرد« می گردیم 
-مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی که تقصیر عمده متوّجه آن کسی است که »داد«؛ او را باید دنبال کرد.

* کیهان فردای اعــالم تصمیم دالر ۴۲۰۰ تومانی تیتر زده بود: »لجام گســیختگی ارز حاصل 
بی تدبیری اســت- با بخشنامه حل نمی شود« و پیش بینی کرده بود این سیاست فقط منجر به 

رانت و سوء استفاده خواهد شد.
* روحانی در پاســخ به ســؤالی در مورد حقوق های نجومی گفت: ایــن حقوق ها، حقوق های 

غیرعادالنه بود، نه نجومی!
* روحانی درباره فاصله زمانی بســیار زیاد میان نشست های خبری خود گفت، ما کمتر صحبت 
کردیم و بیشتر کار کردیم.                                                                                                صفحه11

صفحه3

* رئیس هیئــت مدیره انجمن صنفــی گاوداران: 

قیمت گوشت کیلویی 30 هزار تومان کاهش یافت.

* مسئوالن خبر دادند؛ افزایش اتوبوس و قطار برای 

رفت و برگشت زائران اربعین.

* رئیس ســازمان چــای: 80  درصــد مطالبات 

چایکاران پرداخت شد.

* کارشــناس اقتصــادی: معافیت مناطــق آزاد از 

مالیات نتیجه ای جز فساد نداشته است.    صفحه۴

معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی:

عرضه واحد های مسکونی خالی از سکنه
به زودی آغاز می شود

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد 

تغییر اتهام
 3 متهم محیط زیستی

از افساد فی االرض 
به جاسوسی 
به نفع سیا و موساد

3

روح اهلل زم شکار شد

ضربه بزرگ اطالعات سپاه
به سازمان اطالعاتی فرانسه و اسرائیل

مردم در انتظار معرفی عوامل داخلی »آمدنیوز«
* سپاه پاسداران در اطالعیه ای از دستگیری 
»یکی از سرشاخه های سراب رسانه ای دشمن 
و جنگ روانی علیه نظــام مقدس جمهوری 
با  ایران« »طی یک عملیات پیچیده  اسالمی 

حربه  فریب اطالعاتی« خبر داد.
* سازمان اطالعات ســپاه، در این عملیات 
حرفــه ای، هوشــمندانه و چنــد وجهی با 
و  اطالعاتی  نویــن  روش های  به کارگیــری 
شگردهای ابتکاری، ســرویس های بیگانه را 
مدیریت و فریب داد و »روح اهلل زم« سرشبکه 
را  معانــد »آمدنیوز«  و  ســایت ضد انقالب 

دستگیر کرد.

* در این اطالعیه آمده اســت، زم علی رغم آنکه »تحت هدایت ســرویس اطالعاتی فرانسه و 
حمایت و پشتیبانی سرویس های اطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی« بوده، در دام افتاده است.
* شــاید به دالیل امنیتی اعالم جزئیات نحوه دستگیری زم فعاًل میسر نباشد اما افکار عمومی 
انتظار دارد هرچه ســریع تر عوامل داخلی این شبکه معاند و وابسته به بیگانگان معرفی شده و 
محاکمه و مجازات شوند.                                                                                                    صفحه۲

۱۲ استقبال 
گسترده ُکردها

از نظامیان ارتش 
سوریه

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

شفافیت آراء 
نمایندگان مجلس
 به نفع مردم نیست!

۱۱


