
به اســتناد نامه مدیر تصفیه مورخ 1399/10/06 و در رعایت 

ماده 225 الیحه اصالحی قانون تجارت بدینوسیله ختم تصفیه 

شرکت فوق اعالم می گردد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1082596(

آگهی ختم تصفیه
شرکت منحله سفال سقف 

شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 16883 

و شناسه ملی 10100600437 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/08 و مجوز 
 شــماره 11/52086 مــورخ 1399/9/29 اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســتان تهران تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: هوشنگ افســردیر به شــماره کد ملی 1930387555 
 به نمایندگی از طرف اتحادیه مرکزی تعاونی های روســتایی
و کشــاورزی ایران به شناسه ملی 10100738113 به سمت 
رئیس  هیئت مدیره )جایگزین آقای یداله کشــاورز( برای بقیه 

مدت تصدی هیئت مدیره گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1082594(

 آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل نوید بار کشاورز سهامی خاص
به شماره ثبت 133430 و شناسه ملی 10101766845

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم و آقای سعیدشــریفی به شماره ملی 
3251721021 به ســمت مدیر تصفیه انتخاب شــد. نشانی 
محل تصفیه به آدرس تهران - شهرجدید پرند فاز یک خیابان 
البرز شــمالی کوچه آراد مجتمع پرنیان دو بلوک 27 طبقه 2 

واحد 7 کدپستی 3761377880 می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1082591(

آگهی انحالل شرکت اطلس بارگین تجارت ایرانیان
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 450778 و شناسه ملی 14003924238

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای  هادی 
آقابابایــی کدملی 0383777186 و آقــای علی نصر کدملی 
1283360918 به  عنــوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده 

مهلت قانونی هیئت مدیره تعیین شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1081501(

آگهی تغییرات موسسه بنیاد تعاون بسیج 
به شماره ثبت 6043 

و شناسه ملی 10101365114 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/09/15 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: اعضاء 
هیئت مدیره از 5 نفر به 7 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1081500(

آگهی تغییرات 
موسسه بنیاد تعاون بسیج 

به شماره ثبت 6043 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و شناسه ملی 10101365114 

مــورخ 1399/08/15 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
محمدحسین رجبی به شــماره ملی 0042934435 به عنوان 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و الناز قلی زاده پایین انزاب به 
شماره ملی 0018327311 به سمت رئیس  هیئت مدیره برای 

مدت نامحدود تعیین گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1079848(

آگهی تغییرات شرکت پیک تیز رخش دریایی 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 486348 

و شناسه ملی 14005575655 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/08/24و مجــوز شــماره 99/811765 
امــور  مدیریــت   1399/10/11 مورخــه 
نمایندگی های بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:شعبه شــرکت به آدرس استان قزوین-شهر 
صنعتــی البرز-فلکه دوم-ســاختمان مهرگان-
جنــب بانــک تجارت-واحــد2 به کد پســتی 
3431957781 به مدیریت مسعود کریمی کد 

ملی 4324129071 تاسیس گردید. 

آگهی تاسیس
 شعبه شرکت باران سروش آرامش 

شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3056 

و شناسه ملی 14004372806 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم )1082595(

مورخ  هیئت مدیــره  اســتناد صورتجلســه  به 
 1399/08/11 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد:

الــف: 1( آقای جعفر رحمان نیا به شــماره ملی 
2121819053 به ســمت مدیرعامل و رئیس 
 هیئت مدیــره 2( آقای محمدمهــدی قره خانی 
الوســتانی به شــماره ملی 2260016510 به 
ســمت نایب رئیس  هیئت مدیره 3( خانم هدی 
رحمان نیا به شــماره ملــی 2122641274 به 
ســمت عضو هیئت مدیره ب: کلیه اسنادو اوراق 
بهادارو تعهدآور شرکت با امضا دونفر از سه نفر 
اعضــای هیئت مدیره به طور متفقاً همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت نصب نیروی ایران 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 85710 

و شناسه ملی 10101301605 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1081504(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرســی ترازنما همکاران به 
شناسه ملی 10100522558 به سمت بازرس اصلی و خانم نیرالسادات 
سلیما ن ریزی به شماره ملی 0045546118 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و شناسه ملی 10102944443 

شــرکت مخابرات ایران- منطقه فارس در نظر دارد نسبت 
به اجرای فونداســیون دکل، outdor، فنــس، اجرای گراند، نصب 
دکل و اجرای TI )تعداد 10 ســایت( در سطح استان فارس براساس 
مشــخصات موجود در اســناد و دســتورالعمل های اجرایی از طریق 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه اشــخاص حقوقی واجد شــرایط جهت شرکت دعوت به 

عمل  می آید.
متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه آدرس هــای

WWW.TCI.IR و FARS.TCI.IR مراجعه نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهی تجدید مناقصه شماره 99/70 
)یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی( شرکت مخاربات اریان

سهامی عام
منطقه فارس

آگهی مزایده عمومی
به استناد مصوبه شماره 2000/98/1600 - 98/9/4 شورای اسالمی شهر اهواز، شهرداری اهواز در نظر دارد فروش تعداد 6 قطعه از پالک های ثبتی
 5605، 5606، 5607، 5624، 5625، 5626 فرعی از اصلی 1140 واقع در بخش 3 واقع در اهواز مهرشهر - به صورت انفرادی

)نوبت اول( خود را از طریق مزایده عمومی طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده به فروش رساند.

مبلغ ضمانت نامه / ریالمبلغ اولیه / ریالنام پروژهردیف

فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی 5605، فرعی از 1140 اصلی بخش 3 ثبتی واقع در اهواز فاز 5 1
10/434/000/000521/700/000مهرشهر - 282 مترمربع - به صورت انفرادی - نوبت اول

فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی 5606، فرعی از 1140 اصلی بخش 3 ثبتی واقع در اهواز فاز 5 2
10/716/000/000535/800/000مهرشهر - 282 مترمربع - به صورت انفرادی - نوبت اول

فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی 5607، فرعی از 1140 اصلی بخش 3 ثبتی واقع در اهواز فاز 5 3
12/240/000/000612/000/000مهرشهر - 272 مترمربع - دونبش -  به صورت انفرادی - نوبت اول

فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی 5624، فرعی از 1140 اصلی بخش 3 ثبتی واقع در اهواز فاز 5 4
12/240/000/000612/000/000مهرشهر - 272 مترمربع - دونبش - به صورت انفرادی - نوبت اول

فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی 5625، فرعی از 1140 اصلی بخش 3 ثبتی واقع در اهواز فاز 5 5
10/716/000/000535/800/000مهرشهر - 282 مترمربع - به صورت انفرادی - نوبت اول

فروش یک قطعه زمین به پالک ثبتی 5626، فرعی از 1140 اصلی بخش 3 ثبتی واقع در اهواز فاز 5 6
10/434/000/000521/700/000مهرشهر - 282 مترمربع - به صورت انفرادی - نوبت اول

از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت خرید اســناد مزایده از تاریخ نشــر آگهی به اداره قراردادها به نشــانی: اهواز - خیابان انقالب جنب پزشــکی قانونی - ســاختمان شماره سه 
شهرداری - اداره قراردادها )تلفن تماس 33799160 - 33774062( مراجعه نمایند.

* هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
* توزیع اسناد: از 99/11/1 لغایت 99/11/12 می باشد.

1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز است و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه حراست ساختمان شماره 3 شهرداری به نشانی فوق الذکر 
می باشد.)حداکثر مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/11/14 می باشد(

2- تاریخ و محل تشکیل کمیسیون مزایده در ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 99/11/15 در محل اداره قراردادها واقع در ساختمان شماره سه شهرداری به نشانی فوق الذکر می باشد. 
حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز می باشد.

3- مبلغ سپرده های شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پایه کارشناسی عرصه زمین می باشد که به یکی از طریق ذیل می بایست ارائه شود.
الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب 0203994398001 شهرداری اهواز نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری اهواز

ب- به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری اهواز به مدت 3 ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد )با قابلیت تمدید یک دوره سه ماهه(
ج- چک تضمین شده در وجه شهرداری اهواز

4- شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
5- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- براساس ماده 10 آیین نامه معامالت کالنشهرها، شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
7- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

نوبت اول

اداره امور شعب بانک ملی استان خوزســتان در نظــر دارد، اموال منقول اداری مازاد 
و مســتعمل خود را به شــرح جدول زیر از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به شــماره مزایده )1099005540000011( به فروش برســاند. عالوه بر این که کلیه مراحل 
برگزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد مزایده گران و بازگشــایی پاکت ها 
از طریق درگاه ســامانه تدارک الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد، الزم اســت مزایده گران پاکات حاوی پیشنهاد قیمت و ضمانت نامه را به صورت 
فیزیکی به دســتگاه مزایده گزار ارســال نمایند. مزایده گر می بایست در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت 

در مزایده محقق سازد.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: روز شنبه 1399/11/04

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت 14 روز سه شنبه 1399/11/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز سه شنبه 1399/11/14

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1399/11/15
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات اسناد مزایده و ارائه پاکت ها 

آدرس: اهواز امانیه خ سقراط شرقی سمت رودخانه اداره امور شعب استان خوزستان
تلفن: 06133367344 - 06133360050

عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( 
با شماره های زیر تماس حاصل نمایند:

مرکز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه: 41934 - 021 دفتر ثبت نــام: 85193768 و 
88969737

تعدادشرح کاالردیف
30 دستگاهدستگاه خودپرداز1
تجهیزات حفاظتی و دوربین )دام داخلی و بیرونی، DVR، سوییچ، 2

مانیتور، پاور، باکس دوربین کاور دوربین بیرونی(
17 دستگاهدستگاه تحویلداری شارپ3
34 دستگاهدستگاه فتوکپی4
65 دستگاهدستگاه دورنگار مدل کانن5
38 دستگاهدستگاه دورنگار مدل برادر6
8 دستگاهاجاق گاز7

آگهی مزایده اموال منقول اداری 
مازاد و مستعمل بانک ملی 

اداره امور شعب استان خوزستان

اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان

سال هفتادو نهم   شماره 22668   تکشماره 20000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  یک شنبه 5 بهمن 1399   10 جمادی الثانی 1442    24 ژانویه 2021

 ] صفحه آخر[ ]صفحات ۴، ۳ و ۱۰[

 اعتراض شدید دمشق علیه سکوت سازمان ملل 
در قبال کشتار غیرنظامیان سوری به دست اسرائیل.

 ترامپ در واپســین روز هم با قرارداد تسلیحاتی 
23 میلیاردی، امارات را دوشید.

 ریاض: مایل به صلح در یمن هستیم اما انصاراهلل نمی گذارد!

 یک سرکرده بسیار خطرناک داعش به دستور ریاض
از زندان شهر عدن آزاد شد.

 فرانســه با تجهیز یونان بــه 18 جنگنده رافائل
بار دیگر به ترکیه چنگ و دندان نشان داد.

در واکنش به انفجارهای اخیر بغداد

جنبشنجبابهحامیانمنطقهای
وبینالمللیداعشهشدارداد

 رفــع موانع تولیــد واحدهای صنعتــی با ورود 
دستگاه قضایی ادامه دارد.

 وعــده وزیــر صمــت بــرای کنتــرل قیمت 
مصالح ساختمانی محقق نشد؛ گرانی 100درصدی 

قیمت سیمان از کارخانه تا بازار!

 دریافــت پــول از مردم تحت عنــوان »خدمات 
دارویی« توسط داروخانه ها وجاهت قانونی ندارد.

 شــرکت های هواپیمایی ســوءمدیریت خود را 
با جیب مردم جبران می کنند.

رستم قاسمی روایت کرد

فرصتهایازدسترفتهصادراتگاز
دردولتتدبیروامید

 ]صفحه آخر[

فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز معروف آمریکایی:

آمریکا از درون پوسیده
عوامل انحطاط پابرجاست

تداوم وحشت 
در پایتخت آمریکا

واشنگتن در قرق نظامیان 
باقی می ماند

امضایتفاهمنامهبنیادمستضعفانوکمیتهامداد
برایاحداث۱۰هزارواحدمسکنبرایمحرومان

 تفاهم نامه ساخت10 هزار واحد مسکن برای محرومان در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت 
به امضای رؤســای بنیاد مســتضعفان و کمیته امداد امام خمینی)ره( رسید. این واحدها با اولویت ایتام، 

خانواده های روستایی و سه نفره به باال تحویل مددجویان خواهد شد.

 بسترهایی که زمینه ساز بحران در آمریکا بوده اند، بی هیچ تغییری همچنان پابرجا هستند.
 آمریکا دو پاره شده و این منعکس کننده یک شکاف فرهنگی بزرگ بر سر ارزش های متمایز است.

 ورود »جو بایدن« به کاخ ســفید و تصاحب اکثریت مجلس نمایندگان و ســنا، برای )حفظ( آمریکا 
کافی نیست. 

 ]صفحه ۱۰[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

آفتابیزد:اصالحطلبان
دردولتروحانی
کاسبیکردهاند

رئیس مجلس:

700 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارز
باید به جیب مردم برود

]صفحه ۱۱[

]صفحه آخر[

 

نیازبهمعماریجدیِد
روابطایرانباحوزهعربی

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 قالیباف: وقتی سیاســت دولت بر این بوده که مردم رونــق اقتصادی را به گونه ای ببینند که 
 دیگر ۴۵ هزار تومان یارانه را طلب نکنند و این آرزوی ما است ولی این وعده دولت تحقق پیدا 

نکرده است.
 حاال که این موضوع محقق نشــده و قیمت مرغ گران تر شده مابه التفاوت ارز مال مردم است، 
بنابراین اجازه نمی دهیم که دولت آن را خرج شرکت های دولتی کند و ۶۰ میلیارد در این زمینه 
به این شرکت ها کمک شود و البته خدماتی که تولید می کنند نیز گران تر برای دولت تمام شود.
 چند ده میلیارد دالر رفته و تا مهرماه ســال ۱۴۰۰ به طور دقیق با همین شرایط سخت ارزی

۴/۲ میلیــارد دالر به نهاده های دامی اختصاص یافته پس مرغ باید با احتســاب همه هزینه ها 
کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان یعنی یک و نیم دالر باشد.

   امــا مرغ را در حال حاضر کیلویی ۲۵ هزار تومان به مردم می دهند، این ســؤال وجود دارد 
که مابه التفاوت این ارز کجا رفته است؟

 در بودجه ای که دولت ارائه کرده هزینه ها به نســبت ســال گذشته ۴۶درصد افزایش یافته، 
 در مقابل میزان افزایش درآمد ۱۰درصد بوده که این یعنی ۳۶درصد گپ ایجاد شــده در واقع 
 قرار است از جیب مردم برداشته شــود که این سیاست های مالی غلط دولت را نشان می دهد 

که باعث تورم شده است.
 نمی توانیــم منتظر بمانیم که هــر مقدار بودجه ای که دادیم با محاســبات و فرمول بگوییم
این مقدار شــغل در کشور ایجاد شد و در نهایت گزارش بدهیم که بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون 

شغل ایجاد کردیم.
پاسخ رئیس دانشکده پزشکی 

دانشگاه بقیهًْ اهلل)عج( به معاون آموزشی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران:

الاقل یک بار
متن کاماًل مستدل و علمی

بیانیه و اسامی 2500 پزشک 
متخصص را بخوانید

2

واعظی: قوانینی را 
که قبول نداریم 

ابالغ هم نمی کنیم!
2

درگیری یک نماینده 
با سرباز راهور،

 رئیس مجلس قول پیگیری 
و برخورد قانونی داد

۱۱

 فوکویامــا نظریه پرداز معروف علوم سیاســی 
در مقاله ای تحت عنوان »پوســیده از درون« در 
نشــریه »فارین افرز«، به این مسئله پرداخت که 
»چگونه روند انحطاط سیاســی آمریکا در دوران 

ترامپ شتاب گرفته است؟«.
 فوکویامــا: پــس از ورود »دونالــد ترامــپ«
به کاخ ســفید، اوضــاع واقعاً بدتر شــد و روند 
زوال با ســرعتی حیرت انگیز و در مقیاســی که 

پیش بینی اش آن زمان دشوار بود، ادامه یافت.  

رهبر انقالب:3
همراهی حجت االسالم والمسلمین 

علوی سبزواری با فعالیت های انقالبی
حسنه  ارزشمندی در محاسبات الهی 

و قدرشناسی های مردمی است


