
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 

اســامی 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 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 استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/12/12 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - آقای بابک اســماعیلی به 
شــماره ملــی 2721580981 به نمایندگی از ســازمان 
اقتصادی کوثر به شناسه ملی 14006852814 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل- خانم فاطمه سوری 
به شــماره ملی 3979312747 به نمایندگی از شــرکت 
ســرمایه گذاری کشاورزی کوثر )سهامی خاص( به شناسه 
ملی 10100931903 به ســمت رئیــس هیئت مدیره. 
- آقای ســید مهدی احمدی آل هاشــم به شــماره ملی 
0069806462 به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی 
تحفه )ســهامی خاص( به شناسه ملی 10100925765 
به ســمت عضو هیئت مدیره. - کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهــدآور با امضاء مدیرعامــل و یک نفر از اعضاء هیئت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج( کلیه مکاتبات 
عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.- 
هیئت مدیره با رعایت مفاد 37 و 38 و 41 و 42 اساسنامه 
شرکت حدود اختیارات مدیر عامل شرکت را شامل 17 بند 
به شــرح ذیل تفویض نمود: 1- انجام کلیه عملیات جاری 
شــرکت در چارچوب اساســنامه و اجرای مصوبات هیئت 
مدیره 2- امضای کلیه مکاتبات عادی اداری به نمایندگی 
از طرف شــرکت و اقدام به انجام هر گونه معامات و عقد 
هر گونه قرارداد بر طبق آیین نامه های مصوب هیئت مدیره 
شرکت 3- نمایندگی شرکت نزد کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی و مراجع و خصوصی و تمامی دادگاههای داخلی و 
خارجی مانند آن 4- مدیریت منابع مالی و پولی شــرکت 
در حد بودجه مصوب شرکت و ایجاد ذخایر الزم براساس 
اســتانداردهای مربوطه 5- پرداخت بدهی های شرکت در 
سر رسید آن براســاس مفاد قراردادهای منعقده و وصول 
مطالبات شــرکت 6- انجام اقدامات الزم جهت ثبت دفاتر 
قانونی در اداره ثبت شــرکتها 7- انجام و تصویب عملیات 

خرید، فــروش و انعقــاد و امضای قراردادهــای تجاری، 
پیمانکاری و مشــاوره ای در چارچوب آیین نامه معامات 
هیئت مدیره و اساســنامه شــرکت 8- تصویب خریدها و 
هزینه های انجام شــده از محل تنخواه گردانها و یا عوامل 
اجرایی شرکت طبق آئین نامه معامات 9- تعیین سمت و 
نصب و عزل کارکنان و انتخاب وکیل و مشــاوران شرکت 
و تعیین حقوق و مزایای آنها 10- استخدام بر حسب نیاز 
شرکت، باز خرید، قطع همکاری و اخراج کارکنان و تعیین 
و تصویــب پرداخت حقوق و مزایای آنها براســاس روال و 
سیاســتهای کلی شــرکت 11- تصویب کارکرد پرسنل و 
لیســت حقوق ماهیانه و ایاب و ذهاب و ناهاری آنها 12- 
اعــزام کارکنان بــه مأموریتهای الزم و امضــای احکام و 

تصویب پرداخت حق مأموریت آنها 
13- تصویــب پرداخت وام به کارکنان، باز خرید مرخصی 
استفاده نشده، عیدی و پاداش براساس روال و آیین نامه های 
مربوطه و نیز کمکهای غیر نقدی بمناســبت اعیاد و ایام 
خاص 14- اجرای برنامه های آموزشی، تحقیقات و توسعه، 
انگیزشی و رفاهی کارکنان در چارچوب بودجه های مصوب 
هیئت مدیره 15- تشویق و تنبیه پرسنل شرکت براساس 
ضوابــط و مقررات قانونــی مربــوط 16- تصویب تقویم 
کاری شــرکت و تدوین آیین نامه های مالی و معاماتی و 
اســتخدامی مورد نیاز شرکت 17- بحث، مذاکره، طرح و 
اقامه دعاوی و نیز دفاع و پاســخ گویی به هر نوع دعوی و 
شکایت له و علیه شرکت در کلیه مراجع قضایی- انتظامی 
و اداری بــا حق اعتراض بــه آراء صادره در مراجع باالتر و 
نیز حق صلح و سازش و استرداد دعوی و دادخواست و نیز 
حق توکیل بغیر و انتخاب وکیل دادگســتری و کارشناس 
و قبول و یا رد سوگند در دعاوی و درخواست صدور برگ 
اجرائی و تعقیب عملیاتی اجرائی و اخذ محکوم به و کلیه 

اقدامات الزم در تمامی مراحل تا حصول نتیجه نهایی.

آگهی تغییرات شرکت تهران الکتریک سهامی خاص
 به شماره ثبت 12680 و شناسه ملی 10100488501 

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

 

شرکت آب و فاضالب اهواز درنظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه »خرید، 
نصب و راه اندازی تابلوهای راه انداز و ترانسفورماتور ایستگاه پمپاژه فشار متوسط تصفیه خانه 
شماره 2 اهواز« با شماره 2098001331000044 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت اســتعالم های ارزیابی کیفی تا 
ارائه استعالم های تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه از طریق درگاه سامانه 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 
گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شرکت های 
واجد صالحیت دعوت می شــود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
فوق االشــاره مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را تا تاریخ 98/07/25 تا ساعت 18 دریافت 
نمایند. ضمناً در صورت نیاز می توانید با شماره 33386509-061 دفتر قراردادهای شرکت 
آب و فاضالب اهواز تماس حاصل نمایید، شرایط حاکم بر پروژه به شرح ذیل می باشد:

1- کارفرما: شرکت آب و فاضالب اهواز
2- دستگاه نظارت: شرکت مهندسی مشاور آب و انرژی اروند

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

5- مدت اجرای کار: 7 ماه
6- مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: به میزان 4/000/000/000 ریال و 
مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 133402/ت-50659 هـ مورخ 1394/09/22 
می باشد و توسط مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی پذیرفته شده و حائز حداقل امتیاز الزم جهت 

دعوت به مناقصه شده اند، در زمان تکمیل پاکات مناقصه می بایست ارائه گردد.
8- شــرکت های تولیدکننده )دارای پروانه بهره برداری( و یا تأمین کننده می توانند در 

مناقصه فوق شرکت نمایند.
9- آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اســتعالم های تکمیل شده ارزیابی کیفی در سامانه 

ستاد: روز پنج شنبه مورخ 98/08/09 ساعت 18

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز

»آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی 
مناقصه گران- نوبت دوم«

)شماره فراخوان 
)2098001331000044(

شرکت آب و فاضالب اهواز

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 مراسات 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

درخواست شماره:
RHP-9824510005-T18 

موضوع آگهی:
PIPE خرید

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده
آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

روابط عمومی

الف: مزایده گذار- بانک ملت مدیریت شعب استان خوزستان
به آدرس: اهواز- بلوار آیت اله بهبهانی نرسیده به میدان جمهوری

ب: موضوع مزایده- بانک ملت استان خوزستان در نظر دارد چهار دستگاه 
شــناور در حال ساخت از اموال تملیکی خود را مطابق با شرایط و مشخصات 

مندرج در اوراق مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند.
ج: سپرده شرکت در مزایده- حداقل معادل 5 درصد قیمت پایه به صورت 
ضمانت نامه بانکی)غیر از بانک ملت( به نفع بانک ملت و یا چک بانکی تضمین 

شده در وجه بانک ملت مدیریت شعب استان خوزستان بابت شرکت در مزایده.
د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده- ارائه درخواست کتبی 
و فیــش واریزی مبلغ 200/000 ریال به حســاب درآمد متفرقه اداره امور مالی 

خوزستان با کد حسابگری 0639/5 )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت(
ه: محل دریافت اسناد مزایده- اهواز- بلوار آیت اله بهبهانی- نرسیده 
به میدان جمهوری- ســاختمان مدیریت بانک ملت استان خوزستان- طبقه 

چهارم- اداره تدارکات و ساختمان بانک ملت استان خوزستان.
زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1398/07/17 تا 1398/07/25

مهلت ارسال مدارک مزایده: تا تاریخ 1398/07/28
تاریخ بازگشایی پاکات مزایده: روز دوشنبه مورخ 1398/07/29 راس 

ساعت 15 بعدازظهر در مدیریت شعب بانک ملت خوزستان- طبقه هشتم
الزم به ذکر است که بانک در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

شرح مختصری از مشخصات اموال
1- شناور دو به 1000 تنی به نام مهاجرین بندر 1 به قیمت پایه 11/000/000/000 ریال

2- شــناور لندیــگ کرافــت 120 تنی به نــام مهاجریــن بندر 3 بــه قیمت پایه 
45/000/000/000 ریال

3- شناور دو به 1000 تنی به نام مهاجرین بندر 7 به قیمت 11/000/000/000 ریال 
4- شناور دو به 1000 تنی عبدالرسول قاسمی به قیمت پایه 8/500/000/000 ریال

آگهی مزایده عمومی 98/2

مدیریت شعب بانک ملت استان خوزستان

مرحله اول- چاپ دوم
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معماران آمریکایی برجام: 
ایران بدون توافق تکمیلی 
انتظار رفع تحریم
 نداشته باشد
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گزارش خبری کیهان

پیشروی ارتش سوریه و فرار داعش
اردوگاه غرب را به وحشت انداخت

ظریف: من نگفتم امضای کری
تضمین است

يادداشت روز

تعیین شرط با مقاومت یمن است
نه شکست خوردگان سعودی

صفحه2

بازتاب گسترده داخلی و خارجی
دستگیری زم

* دستگیری سرکرده کانال ضدانقاب »آمدنیوز« در 
داخل و خارج از کشــور و همچنین در رســانه های 

خارجی بازتاب گسترده ای به همراه داشت.
* یکی از مســئوالن عملیات سازمان اطاعات سپاه: 
»فرد دستگیرشده کانون تاقی و تبادل پیام در شبکه 
تغذیه و پشــتیبانی جریان آمدنیوز در داخل و خارج 
کشور بوده و در اختیار گرفتن وی می تواند شناسایی 
و انهدام مجموعه این شبکه را به دنبال داشته باشد.«

* کاربــران فضــای مجازی نیــز به خبر 
دســتگیری روح اهلل زم و به دست گرفتن 
کانــال تلگرامی آمدنیوز توســط ســپاه 
پاســداران انقاب اســامی واکنش نشان 
داده و از طریق صفحات اجتماعی از سپاه 

پاسداران تشکر کردند.
* رســانه های معانــد مانند بی بی ســی، 
العربیه،  نیویورک تایمــز،   تایمزاســرائیل، 
میــدل ایســت آی، نیــو عــرب و... خبر 
دســتگیری زم را پوشــش دادنــد. برخی 
رسانه های اپوزیسیون نیز از خبر دستگیری 
وی، دچار شک و بهت شده و به تحلیل های 
عجیب وغریب و هذیان گویی روی آوردند.                                   
صفحه۲

خبر ویژه

مردمازشمامدیریتمیخواهند
نهقربانی،آقایروحانی!

صفحه2

 * توافق میان شــبه نظامیان ُکرد و دولت دمشق 
بر سر استقرار ارتش سوریه در مناطق شمال شرق 
اروپایی را   این کشور، کنگره آمریکا و دولت های 

به شدت نگران کرد.
* بر اساس آخرین گزارش ها، ارتش سوریه دیروز 
وارد شهر مهم راهبردی »منبج« شد و کنترل آن 

را در دست گرفت.
* در آمریکا، سران کنگره حس می کنند همه آنچه 
را که مقامات واشنگتن از ســال ۲011 تا کنون در 
سوریه رشته بودند، »دونالد ترامپ« یکجا پنبه کرد.

*  البته مقامات ارشد آمریکایی نیات اصلی خود را 
تحت پوشش »خیانت« ترامپ به ُکردهای سوریه 
و ابراز نگرانی نســبت به مردم غیر نظامی، پنهان 

می کنند. 
* به عنوان مثال، »نانسی پلوسی« رئیس مجلس 
بیانیه ای، ترامپ را  نمایندگان آمریکا، دیروز طی 

نسبت به ُکردها، متهم به »خیانت« کرد.
* فشارهای پلوسی و مقامات دیگر آمریکایی علیه 
رئیس جمهور این کشور، به قدری شدید بود که وی 
دست به تحریم ســه وزیر دفاع، کشور و انرژی و 

همچنین، دو وزارتخانه دفاع و انرژی ترکیه زد.
صفحه آخر

 * اعطای تســهیات کارآفرینی بــه 60 هزار نفر 
با 3برابر شدن صندوق های محلی.

* نایــب رئیس اتحادیه اماک: ســود تســهیات 
مسکن باید زیر 7 درصد باشد.

* سخنگوی دولت: یارانه دهک های متوسط قطع نمی شود.

* جیب مردم یا آمار دولت؛ معیار انتخاباتی روحانی 
درباره تورم با گزارش های رسمی نمی خواند.

* تشکیل 17 هزار پرونده شکایت از خودروسازان 
در تعزیرات.

صفحات10،11و۴

گزارش خبری تحلیلی کیهان

حذف تنوع مدارس 
یا خصوصی سازی آموزش؟

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش 
در گفت وگوی اختصاصی با کیهان: 

نقش دانشگاهیان 
در پیشرفت 
نیروهای مسلح 
غیرقابل انکار 
است
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ارتش سوریه کنترل کامل منبج را به دست گرفت

* استقرار حشدالشعبی عراق در مناطق مرزی سوریه.
* در حضور پوتین؛ آل ســعود حتی نتوانست سرود 

ملی روسیه را درست بخواند!
* زن مصــری از نحــوه شــکنجه شــدنش در 

بازداشتگاه های السیسی می گوید.

* روزهای شــلوغ کنگره برای بررســی استیضاح 
دونالد ترامپ.

* بمباران دانشکده »الحدیده« از سوی جنگنده های 
ائتاف سعودی.

صفحه آخر

اسپوتنیک گزارش می دهد

سیاستمداران غربی
پای ثابت پرونده های فساد اخالقی

جاذبه مغناطیس حسینی)ع(

الحسین یجمعنا ؛ از مسیحی عاشق حسین)ع( تا پاکبان همدانی
صفحه۳

* ظریف در نشســت بــا فعاالن فضــای مجازی: من 
وقت نگفتم امضای کری تضمین است. هیچ 

* عراقچــی معاون ظریــف، آذر 1394: زمانی که وزیر 
امور خارجه نامه ای را امضا می کند، برای کشورش تعهد 
حقوقی و سیاسی ایجاد می کند. آقای کری دیروز با این 
تعهد که برای دولــت آمریکا ایجاد کرده، اجرای موفق 

برجام را در حقیقت تضمین کرده است.

* ظریف: 10 سال دیگر مشخص خواهد شد برجام یکی 
از موفق ترین دستاوردهای جمهوری اسامی بوده است!

* ظریف انتقاد کرده است که ما را وارد سیاست داخلی 
کردند در حالی که وی 5 ســال پیش در اندیشــکده 
شورای روابط خارجی آمریکا به غربی ها هشدار داده بود 
 اگر مذاکرات به توافق منتهی نشود، مردم در انتخابات 
به جناح دیگری رای خواهند داد.                          صفحه11

الریجانی در چهل و یکمین اجالس 
اتحادیه بین المجالس جهانی: 

تشکیل 
باندهای  تروریستی  
گریبانگیر آمریکا 
خواهد شد
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

جمع بندی
از نشست خبری 
رئیس جمهور؛
تالش برای
 پاسخ ندادن!
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