
مجله کیهان ورزشــی، امروز )یکشــنبه 28 مهر 1398( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه 
کیهان ورزشی حاوی آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان است و در شماره 3254 کیهان ورزشی، 
آخرین اخبار و تحلیل هــا را درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایــران در جام جهانی 2019 ژاپن 

می خوانید.
کیهان ورزشــی، امروز با عکسی از علی دایی آقای گل  جهان و رونالدو ستاره پرتغالی روی جلد 

رفت و مطالب زیر را در شماره تازه کیهان ورزشی می خوانید:
- ویلموتس و شمشیر دولبه جام جهانی )چشم انداز(

- روزگار سخت قوی سپید )زیر ذره بین( 
- گفت وگو با آرن داوودی ملی پوش پیشین تیم ملی بسکتبال)نگاه چند بعدی(

- مدافعی که غول خفته را بیدار کرد )پرونده خارجی(
- گفت وگو با پایان رأفت مهاجم پیشین پرسپولیس و ملوان )غبار زمان(

- ... و آخرین اخبار رشــته هایی چون دو و میدانی،کشتی، پینگ پنگ، والیبال، بسکتبال و فوتبال 
پایه تهران

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد  

شــرکت آب و فاضالب اهــواز در نظــر دارد مناقصه عمومی »خریــد پک مایع« 
بــا شــماره 2098001331000051 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت برگزار 
نمایــد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صورت عدم 
عضویــت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهینامــه امضای الکترونیکی را 
جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شــرکت های واجد صالحیت دعوت می شود به 
ســامانه تدارکات  الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس فوق االشــاره مراجعه و اسناد مناقصه را 
تا تاریخ 98/08/01 تا ســاعت 10 دریافــت نمایند. ضمنا در صورت نیاز می توانید با شــماره

 33386509-061 دفتر قراردادهای شــرکت 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: معاونت بهره برداری
3- محل اجرای پروژه: اهواز

4- محل تامین اعتبار: درآمدهای داخلی )جاری(
5- مدت اجرای کار: 12 ماه

6- مدت اعتبار پیشنهادها: 6 ماه
7- مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/040/000/000 ریال مطابق آیین نامه 

تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ ت- 50659 ه  مورخ 1394/09/22 می باشد.
8- شــرکت های تولیدکننده )دارای پروانه بهره برداری( می توانند در مناقصه 

موضوع فوق االشاره شرکت نمایند.
9- تاریخ و محل تســلیم پاکت »الف« )اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار(: روز شــنبه مورخ 98/08/11 حداکثر تا ساعت 9 صبح، اهواز،  کیانپارس خیابان 5 غربی- 

نبش خرداد- طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب اهواز 
10- آخرین مهلت ثبت و بارگذاری پاکات مناقصه )الف، ب و ج( تکمیل شده 

در سامانه ستاد: روز شنبه 98/08/11 ساعت 10
11- زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی مناقصه )الف، ب، ج  ارائه شده 

در سامانه(: روز شنبه مورخ 98/08/11 ساعت11
اهواز، کیانپارس، خیابان 5 غربی- نبش خرداد- طبقه ســوم- دفتر قراردادهای شــرکت آب و 

فاضالب اهواز 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز

»آگهی فراخوان
 تجدید مناقصه عمومی

 یک مرحله ای- نوبت اول«
)شماره فراخوان 2098001331000051(

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 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 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

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

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 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 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

آگهی تغییرات شرکت بزرگ سیمرغ 
سهامی خاص به شماره ثبت 108272 

و شناسه ملی 10101521299 
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* بشار اســد: آمریکا و ترکیه اشغالگر هستند و باید از 

سوریه بروند.

* ترکیه آتش بسی را که خود اعالم کرده بود نقض کرد.

* شــمار قربانیــان انفجار میان نمازگزاران در شــرق 

افغانستان به 65 نفر رسید.

* نخست وزیر سابق قطر: اتحادیه عرب برای هیچ کس 

ارزش و اعتباری ندارد.

* هالکــت 20 تکفیــری الشــباب در عملیات ارتش 

سومالی. 

صفحه آخر

مخالفتحزباهللباناآرامیها
فتنهرادرلبنانبهشکستکشاند

* وزیر راه و شهرسازی: وام مسکن ملی از سازندگان به 

خریداران قابل انتقال است.

* از 12 هزار دســتگاه 11 هزار اتوبوس برای بازگشت 

زائران اربعین آماده شده است.

* سازمان ملل: 820 میلیون نفر در جهان گرسنه اند.

 * ســخنگوی تبصــره 14 اعــالم کرد؛ قطــع یارانه

400 هزار نفر در مهرماه.

* درخواست پلیس از دادســتانی برای تعیین تکلیف 

سایت های »دیوار« و »شیپور«.

صفحات۴و۱۱

معامالتمسکنکاهشیافت
قیمتدرشهرهایبزرگهمپایینآمد

رهبر انقالب: اگر در این مسیر ثابت قدم باشید دنیا اصالح می شود

لشکر 30 میلیونی
و ده ها میلیون عاشق جامانده

صفحات3و10


