
شــرکت آب منطقــه ای آذربایجان غربــی در نظر دارد 
انجام خدمــات »مطالعات تکمیلی مرحلــه اول و مطالعات مرحله 
دوم طرح آبرســانی پیرانشــهر از ســد ســیلوه« را با برآورد اولیه 
تقریبــی 13/150/000/000 ریــال، بــه روش کیفیــت و قیمت 
 )QCBS( مطابق مفاد آیین نامه خرید خدمات مشــاوره به شماره

193542/ت42986 ک مورخ 1388/10/1 و اصالحات انجام یافته 
بعدی آن و دســتورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشــاوره 
رسته مهندسی آب )موضوع بخشــنامه شماره 101/80981 مورخ 
1384/5/8( به شــرکت های مشاور دارای صالحیت معتبر خدمات 
مشــاوره در پایه دو و باالتر در تخصص تاسیســات آب و فاضالب 

که دارای سابقه کار قبلی در زمینه مذکور می باشند واگذار نماید.
لذا با عنایت به ضرورت انجام معامالت از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتادیران(، شــرکت های واجد شرایط و دارای 
ظرفیــت آزاد )ریالــی و کاری( می توانند مطابــق برنامه زمانبندی 
درج شده در ســتادیران نسبت به دریافت اســناد ارزیابی کیفی از 
ســامانه یاد شــده و بارگذاری مجدد آن در ســامانه مذکور اقدام 
نمایند. ضمنا واجدین شرایط در صورت نیاز می توانند با شماره تلفن 

04431987383 تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی: 662965     شناسه نوبت چاپ: 708121

آگهی فراخوان ارزیابی 
کیفی مشاوران

نوبت دوم
شرکت آب منطقه ای 

آذربایجان غربی

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1398/07/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - ماده 22 

اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردیــد: - ماده 22- 

مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره و نهایتا نماینده 

قانونی شــرکت می باشــد و اختیارات مدیرعامل شرکت 

عبارت اســت از اداره  امور شرکت، عقد هر گونه قرارداد 

فنی- حقوقی- اســتخدامی با رعایت اساسنامه،  دریافت 

وام و اعتبار از موسســات دولتی و خصوصی- خرید کلیه 

نیازمندی های شرکت و فروش اموال منقول و غیرمنقول 

تا ســقف یک میلیارد ریال. در همه موارد مذکور با حق 

توکیل به یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین استخدام 

کارکنان و تعیین حقوق و دســتمزد و اخراج آن ها، امضا 

اوراق عادی شرکت امضاء  اوراق و اسناد تعهدآور  شرکت 

از هر نوع آن را هیئت مدیره تعیین می نماید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اتحاد راه
 سهامی خاص به شماره ثبت 43127 

و شناسه ملی 10100884917 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1397/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای فرهنگ 

نوید به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و عضو با کد 

ملی 1551701359 و آقای بهروز نجفی شــیخانی به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره و عضــو با کد ملی 2720656682 

و خانم فاطمه ابراهیمی زاده به ســمت عضــو هیئت مدیره با 

کد ملی 0064197549 برای مدت 2 ســال انتخاب شــدند. 

کلیــه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک و ســفته و برات 

بــا امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. 

موسســه حسابرســی احراز ارقام بازرس اصلی با شناسه ملی 

10320294749 و آقــای صادق مســلمی قراقیه با کد ملی 

0060988282 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت آرین صنعت
 سهامی خاص به شماره ثبت 49242 

و شناسه ملی 10100944214 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1395/08/23 و مجوز شــماره 20/2887 مورخه 
1395/09/13 اداره صنعت و معدن و تجارت شهرســتان 
بهارســتان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - بهرام مهدوی به 
شماره ملی 6029983261 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
سلمان برقی زرگر به شماره ملی 1620951630 به سمت 
نایــب رئیس اول هیئت مدیــره و علیرضا قدردان بجندی 
به شــماره ملی 1650834268 به سمت نایب رئیس دوم 
هیئت مدیره و محرم محمد پرور گلیجان به شــماره ملی 
5669386299 به سمت دبیر هیئت مدیره و محرم امینی 
کلیانی به شــماره ملی 1651484007 به سمت خزانه دار 
برای مدت 4 سال انتخاب شــدند و حق امضا کلیه اسناد 
و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد 

تعهدآور مالی، اوراق بهادار بانکی و تعهدات مالی و حقوقی 
و عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و 
در غیــاب هر کدام با امضای نایب رئیس اول به همراه مهر 
مؤسســه معتبر خواهد بود و نامه های اداری و استخدامی 
و اســناد غیر مالی اتحادیه نیز با امضای رئیس و در غیاب 
وی بــا امضای نایــب رئیس اول و در غیاب ایشــان نیز با 
 امضــای نایب رئیــس دوم به همراه مهر مؤسســه معتبر 

می باشد. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رباط کریم

آگهی تغییرات مؤسسه اتحادیه صنف میوه و تره بار و مواد پروتئینی 
شهرستان بهارستان به شماره ثبت 365 و شناسه ملی 10183003679

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به آدرس اســتان تهران، 

شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، مرزداران، خیابان 1/1، 

خیابان دوم، پالک 10، طبقه اول کدپستی 1464864564 تغییر یافت 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت طاها بازار پارس 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 475467 

و شناسه ملی 14005079224 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1398/01/27 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
علیرضا برادران به شــماره ملی 1062582810 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حســن برادران به 
شــماره ملی 0052929973 به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیــره و آقای علی گردمرد به شــماره ملی 
0062821202 بــه عنوان مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چکها، بروات، قراردادها و 
عقود اســالمی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره 
بــه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اوراق و 
مراسالت عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت جنرال تولز 
سهامی خاص به شماره ثبت 11067 

و شناسه ملی 10100440977

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1398/3/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نام شــرکت به 

»گروه پژوهــش و درمان آبادیس« تغییــر یافت و ماده 

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

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )661470(

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سالمت دارچین 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 538797 

و شناسه ملی 14008204299 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1398/3/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید 

با 77 ماده و 30 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه 

قبلی گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)661466(

آگهی تغییرات موسسه بنیاد فرهنگی 
آئین روشن به شماره ثبت 2095 

و شناسه ملی 10100177400 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1398/7/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی خیام نکوئی با شماره ملی 
1280874971 به ســمت عضو هیئت مدیره و علی ابراهیمی با شماره 
ملی 4579438922 به ســمت عضو هیئت مدیره و عنایت اله زارعی به 
شماره ملی 3780436361 نمایندگی حامی سرمایه اقتصاد به شماره ثبت 
433853 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )661469(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت حامی 
سهامی خاص به شماره ثبت 464020 

و شناسه ملی 14004570125 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: بــه موضوع فعالیت 
شــرکت ارائه خدمات مشــاوره ای، فنی، مهندســی برای ایجاد 
 و راه انــدازی کارخانه هــای تولیــد و فرآوری انــواع محصوالت 
طبیعی، گیاهان داروئی، داروهای گیاهان داروئی و طب سنتی و 
شیمیایی، فرآورده های طبیعی، غذایی،گیاهی، سنتی، شیمیایی 
و آرایشــی و بهداشــتی، صنعتی و داروئی. تدوین دانش فنی و 
انتقال تکنولوژی در موضوعات کشــاورزی، دامپروری، زیســت 
فناوری وگیاهان داروئی و داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی 
ســالم. تولید، تأمین، تدارک، خرید، بســته بندی، توزیع، فروش 
و نگهــداری واردات و صادرات مواد مصالح، ابــزارآالت، ادوات، 
ماشــین آالت، تجهیــزات و نهاده های زنجیره  هــای تولید برای 
محصوالت کشاورزی، گیاهان داروئی، صنایع تبدیلی کشاورزی، 
غذایی، دامی، دارویی و زیســت فناوری و انواع محصوالت مشابه 
طبیعی، صنعتی و داروئی شامل انواع شیرین کننده های طبیعی 
و مصنوعی و انواع کودهای ارگانیک جهت مصارف کشــاورزی، 
کاشت، داشت، برداشــت، پژوهش، فرآوری و ذخیره سازی انواع 
گیاهــان داروئی، زراعی، باغی، مرتعی، جنگلــی و گلخانه ای به 
منظــور تولید مــواد اولیه و شــیرین کننده ها، داروهای گیاهی، 
تولید کودهای بیولوژیک و ورمی کمپوست، سوخت های زیستی، 
خرید، فروش، تامین، بســته بندی، فورموالسیون، تولید و توزیع 

فرآورده هــای گیاهی و طب ســنتی، ارائه خدمــات درمانی بر 
پایه طب ســنتی، ارائه مشــاوره در زمینه گیاهان داروئی و طب 
ســنتی، تولید و فروش نوشــابه های طبیعی و ســالم مبتنی بر 
گیاهان داروئی. برگزاری همکاری و شرکت درکلیه همایش های 
علمی، کارگاه های آموزشــی، نمایشــگاه های تخصصی داخلی و 
خارجی. واردات و صــادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی. خرید 
و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی. اخذ و اعطای نمایندگی از 
شرکت های داخلی و خارجی دریافت هر گونه اعتبار وام به شکل 
ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی 
و خارجــی با رعایت مقررات مربوط. مشــارکت مالی و اعتباری 
با اشــخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلــی و خارجی مرتبط 
با موضوع فعالیت شــرکت. انعقاد قرارداد با شرکت ها، ارگان ها، 
نهادها، ســازمان ها و اشــخاص حقیقی و حقوقــی در رابطه با 
موضوع و فعالیت های شرکت. انجام بررسی های مالی، اقتصادی، 
سرمایه گذاری، ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران، 
انجام ســایر عملیاتی که در جهت تامین اهداف و تحقق وظیفه 
قانونی موضوع و فعالیت های شرکت تشخیص داده شود. تمامی 
موارد فــوق در صورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم  الحاق 

گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)661468(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت
 حامی سهامی خاص به شماره ثبت 464020 و شناسه ملی 14004570125
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عالوه بر اموال عمومی و خانه های مردم

اراذل اجاره ای قرآن را هم به آتش کشیدند
آمریکا: کنار شما هستیم

 * وعده هایــی بــرای کاهش نگرانی تاکســیران ها 
پس از افزایش قیمت بنزین.

* خسارت 60 میلیارد تومانی آشوبگران به اورژانس.
* رکوردزنی مهندســان ایرانــی در نصب 3 روزه 

سکوی نفتی.

*  لیــالز: روحانــی نباید کارت ســوخت را حذف 
می کرد.

* قاضی دیــوان عالــی: الیحه تجــارت، مملو از 
بی نظمی و به هم ریختگی حقوقی است.

صفحات۴و۱۱

با اشاره به ممنوعیت افزایش قیمت کاالها

وزیرصنعت:اسامیگرانفروشان
منتشرمیشود

 رئیس قوه قضائیه: 

صف مردم
 از صف اشرار 
و اخاللگران در امنیت 
جدا است

۱۱

سازمان هواشناسی هشدار داد 

پیش بینی بارش 
سنگین باران و برف 
و احتمال سیالب
 در برخی مناطق

۱۱

 * انصــاراهلل یمن دو کشــتی جنگی ســعودی را 
به غنیمت گرفت.

* اینجــا در غزه هیچ کس از تهدیدهای اســرائیل 
نمی ترسد.

* آل خلیفه دعا برای زندانیان را هم ممنوع اعالم کرد!

 * 800 تروریســت داعشــی در شــمال ســوریه
رها شدند!

* تجمع ضد آمریکایی در پایتخت یونان همزمان با 
چهل و ششمین سالگرد کشتار دانشجویان.

صفحه آخر

رئیس سابق پارلمان عراق فاش کرد

آمریکاباگردنکلفتیعراقراتهدیدکرد
اگرباایراندشمنینکنید،بهکرهشمالیتبدیلتانمیکنیم!

تشییع پیکر سرگرد ایرج جواهری
که به دست اشرار اجاره ای به شهادت رسید

يادداشت روز

بهانه بنزین
و  اشرار دست به ماشه

صفحه2

محل ابهام معافیت های مالیاتی و چگونگی اجرای عدالت اجتماعی

دانه درشت ها 
متهم ردیف اول فرار مالیاتی!

* بخشــی از اقشــار جامعه به واسطه جایگاه شــغلی یا شرایط 
اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات خود هستند و هیچ راه فراری 

برای عدم پرداخت مالیات ندارند.
* به گفته کارشناسان فرارهای مالیاتی عمدتا توسط پردرآمدها و 

با سندسازی و ارائه آمار غلط صورت می گیرد. 

* حسن پور رئیس  فراکسیون اصناف 
مجلس: چــرا عده ای دانه درشــت 
می توانند فرار مالیاتی داشته باشند؟ 
چگونه می شود که مثال یک صرافی 
که میلیاردها تراکنش بانکی دارد و 
همه سیستم بانکی هم دست وزارت 
اقتصاد اســت، بتواند بــه راحتی از 

پرداخت مالیات سر باز زند؟
* از کارمند ســاده گرفته تا بقال 
ســر کوچه پرونــده مالیاتی دارند 
درحالی کــه می بینیم از آن طرف 
این دانه درشــت ها هستند که فرار 
مالیاتی دارند.                صفحه۵

خبر ویژه

اعدام با طناب دار 
در انتظار اشرار اجاره ای 

صفحه2

* درحالی که آشــوبگران در کرمانشاه یک پرسنل نیروهای انتظامی  و 
در مالرد یک نیروی بسیجی و کارمند شهرداری را به شهادت رساندند 
و در شهرهای کازرون، شیراز و مصالی شهر قدس، قرآن ها را به آتش 
کشانده و در برخی نقاط به مســاجد و حوزه های علمیه حمله کردند، 
آمریکا و اروپا صریحاً و رسماً از این اراذل اجاره ای خود حمایت کردند.

* آشــوبگران با حمله به مصالی نماز جمعه شهر قدس در غرب استان 
تهران با جمع کردن قرآن های موجود در قفسه های مصال در یک نقطه، 
آن ها را به آتش کشــیده و حرمت کتاب الهی را شکستند! این اتفاق 
در شــهرهای شیراز و کازرون نیز افتاد و اشرار با حمله به دو مسجد و 

مدرسه علمیه ده ها جلد قرآن کریم را سوزاندند.
* حجت االسالم اســتوار میمندی، مدیر حوزه علمیه استان فارس: در 
میان اغتشاشگران افرادی بودند که با صورت های نقاب زده اسلحه کلت 
به همراه داشــتند. برخی از اغتشاشگران ایرانی نبودند و به زبان هایی 

غیر از فارسی صحبت می کردند.
* آشوبگران در مالرد، یکی از بسیجیان عضو گردان امام حسین)ع( را  
پس از مصدوم کردن به شهادت رساندند. همچنین در جریان درگیری با 
آشوبگران یکی از پرسنل شهرداری شهرستان مالرد به شهادت رسید.

* پمپئو، وزیر خارجه آمریکا و چند تن از مقامات آمریکایی و همچنین 
وزارت خارجه فرانسه و دولت آلمان در اظهاراتی جداگانه، حمایت خود 

از اغتشاشگران را اعالم کردند.
* عصر روز گذشته مردم با بصیرت، متدین و انقالبی زنجان در حرکتی 
خودجــوش و در جهت حمایت از مواضع رهبــر معظم انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی ایران به خیابان ها رفتند.                                صفحه۲

پاسخ کیهان به جوابیه سازمان استاندارد 
درباره گزارش »مدیران غیراستاندارد

 در سازمان استاندارد« 

جوابیه 
سازمان استاندارد، 
سؤاالت را 
بیشتر کرد

۱۱

پاسخ رهبر انقالب
 به نامه وزیر بهداشت 
درباره جمعیت

۳

* پیکر مطهر شــهید سرگرد »ایرج  جواهری« دیروز )دوشنبه( با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن 
استان در شهر کرمانشاه تشییع شد. 

 * ســرگرد جواهــری از مامــوران کالنتری 24 الهیه بود کــه در جریان درگیری روز شــنبه با اراذل و 
 اشرار اجاره ای به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

 * همســر شهید ایرج جواهری در جمع تشــییع کنندگان گفت: از همسر شهیدم سه فرزند دختر دارم. 
او شهید راه خدا شده است و فدای قرآن، فدای امام. فرزندانم را به فاطمه زهرا )س( می سپارم و به شهادت 
همسرم افتخار می کنم.                                                                                         صفحه۳


