
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/04/22 و مجوز شماره 104555 
مورخ 98/5/27 وزارت کشــور تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســید حمیدرضا 
هاشــمی به کد ملی 0054984238 به عنــوان رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره 
خانم فهیمه عبدالهی مجد به کد ملی 3051416517 به عنوان نایب رئیس و عضو 
اصلی هیئت مدیره آقای روزبه خلج به کد ملی 0057898405 به عنوان خزانه دار 
و عضو اصلی هیئت مدیره آقای سید حمیدرضا هاشمی به کد ملی 0054984238 
به عنوان مدیرعامل موسســه برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای کلیه اسناد 
و اوراق بهادار به شــرح زیر اســت: کلیه اســناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضای 
مدیرعامــل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر 

موسسه معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص خانه  ای بی
به شماره ثبت 43205 و شناسه ملی 14007191373

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/4/18 و اجازه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخــه 99/4/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 
4000000000 ریال منقسم به 40000 سهم 100000 ریالی 
با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تهران سازه سهامی خاص
 به شماره ثبت 41611 و شناسه ملی 10100869868

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/4/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره بشــرح ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب شــدند: آقای عباس ارجمندی به شــماره ملی 0070434913 به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد خلیل ارجمندی به شــماره ملی 
0081665237 به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای یونس علی پور به شماره ملی 
0076359141 به سمت عضو هیئت مدیره .- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت به امضاء عباس ارجمندی همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشد. 
خانم زینب جوریان به شــماره ملی 0083169751 به ســمت بازرس اصلی آقای 
امیرحسین اهنزی به شماره ملی 0019131712 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آبراه صنعت ارجمند شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 491960 و شناسه ملی 14005847593

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/01/26 و مجوز شماره 
11/16521 مورخه 1399/04/07 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: اصغر فخار به شــماره ملی 0040877663 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و محمدعلی فخار به شــماره ملی 0450465381 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ناهید 
فرهنگدوســت به شماره ملی 0041514653 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- برات- قراردادها و 
عقود اسالمی با امضای آقای اصغر فخار به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
نسترن کشن زارع به شماره ملی 0071397582  به سمت بازرس اصلی و سلیمان ابراهیمی به شماره 
ملی 1650265166 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و 

حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1397/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فخار سهامی خاص به شماره 
ثبت 29450 و شناسه ملی 10100749083

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/4/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس اســتان تهران - منطقه 14، شهرســتان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، محله یوسف آباد، خیابان سی ونهم، خیابان 
سیدجمال الدین اســدآبادی، پالک 347، ساختمان کاج، طبقه 
سوم، واحد 5 کدپستی 1434683133 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت مشاورین تحصیلی فناوری فرناس 
سهامی خاص به شماره ثبت 268199 و شناسه ملی 10103843860 

مجله کیهان ورزشــی، امروز )شنبه 22 شــهریور 1399( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه کیهان 
ورزشی، حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان است و آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان را می توانید در 
هفته نامه کیهان ورزشی مطالعه کنید. کیهان ورزشی در تازه ترین شماره خود نگاهی به قراردادهای میلیاردی 

فوتبال ایران در فصل نقل و انتقاالت دارد. در شماره 3295 کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- نظارت، حلقه گمشده فصل نقل و انتقاالت فوتبال ایران )چشم انداز(

- عملکرد »صدا« قابل قبول اما »سیما« هنوز جای کار دارد )تکاپو(
-وفادار به پیراهن باشگاهی )نگاه چندبعدی(

- بره کشون دالل ها )زیر ذره بین(
- »مسی« ماندنی شد اما... )پرونده خارجی(

-... و آخرین اخبار ورزش شهرستان ها و رشته هایی چون کشتی، بسکتبال، والیبال، دو و میدانی، هندبال، 
کاراته، شطرنج و....

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

شــرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را براساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 2099001071000012 برگزار نماید.

عمومی یک مرحله اینوع مناقصه1
مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند.شرایط اولیه2
از تاریخ 1399/6/22 لغایت 1399/6/27زمان دریافت اسناد3

واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانینحوه دریافت اسناد4
www.setadiran.ir دریافت نمایند.

مبلغ تضمین شرکت 5
1/573/390/000 ریالدر فرایند ارجاع کار

آخرین مهلت تسلیم 6
ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1399/7/9پیشنهادها

زمان گشایش 7
ساعت 9 روز شنبه مورخ 1399/7/12پیشنهادها

تسلیم پیشنهادها8
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارایه 
پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد 

انجام خواهد شد.

نشانی و شماره تماس 9
دستگاه مناقصه گزار

یزد، میدان امام حسین، بلوار دانشجو، بعد از پارک شادی، شرکت 
برق منطقه ای یزد، امور تدارکات و قراردادها، 035-38250344

توضیحات10
ســایر مشــخصات در اســناد مناقصه درج شده اســت. در ضمن به 
پیشنهادهای مبهم، مشــروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی 

که غیر از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دفتر امور تدارکات و قراردادها

آگهی مناقصه 
خرید سیم هادی هاوک خط سریزد 

نوبت اولبه شماره 99/2104
وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای یزد

لذا از اشــخاص حقوقی دعــوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد 
مناقصــه به اداره قراردادها به نشــانی: اهــواز- خیابان انقالب نبش 
 خیابان غزنوی ســاختمان شماره سه شهرداری- اداره قراردادها تلفن 
33774062-33799160 یــا با مراجعه به ســایت مدیریت 
قراردادها به نشــانی Peymankar.ahvaz.ir نسبت به دریافت 

اسناد اقدام نمایند.
هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی 
به مدت 10 روز است و تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه حراست 
مســتقر در آدرس فوق الذکر حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 99/7/2 می باشد. )تاریخ توزیع اسناد: 99/6/22 لغایت 99/6/31(
2- شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مطابق جدول فوق می باشد که به 

یکی از سه طریق ذیل ارایه شود.
الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0203994398001 

شهرداری اهواز نزد بانک ملی بنام شهرداری اهواز
ب- بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری اهواز و بمدت سه ماه از 

تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماهه
ج- چک تضمین شده بانکی بنام شهرداری اهواز

تبصره: محل اعتبارات این مناقصه از بودجه جاری شــهرداری)منابع 
داخلــی( بوده و فقط ضمانتنامه های معتبر بانکی با عنوان شــرکت در 

مناقصه مورد قبول می باشد. در غیر اینصورت پاکات ب و ج بازگشایی 
نخواهد شــد. )ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار مربوط به آیین نامه تضمین 

معامالت دولتی بوده و مورد قبول نمی باشد(.
4- تاریــخ برگزاری کمیســیون مناقصه ردیف ها 1 و 2 در ســاعت 
10صبح روز شنبه مورخ 99/7/5 در محل اداره قراردادهای شهرداری 
به آدرس فوق الذکر می باشــد. و ردیف های 3 و 4 در ساعت 12 ظهر 
روز شنبه مورخ 99/7/5 در محل اداره قراردادهای شهرداری به آدرس 

فوق الذکر می باشد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز می باشد.
5- نتیجه کمیســیون برابر ماده 18 آیین نامه معامالت کالنشهرها به 

برندگان اعالم خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
6- به اســتناد بند 5 ماده 11 آیین نامه معامالت کالنشهرها از برنده 
مناقصــه 10درصد مبلغ پیشــنهادی پیمانکار، تضمین حســن انجام 

تعهدات اخذ می گردد.
7- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

8- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند 
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9- بر اساس ماده 10 آیین نامه معامالت کالنشهرها، شرکت در مناقصه 
و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.

10- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اهواز

شهرداری اهواز

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ ضمانتنامه شرکتمبلغ اولیه)ریال(موضوعردیف
 در مناقصه )ریال(

کرایه ماشین آالت مورد نیز خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی در 1
6 ماه581/280/000 11/625/600/000منطقه یک)نیم سال دوم 99( )نوبت اول(

کرایه ماشین آالت مورد نیز خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی در 2
6 ماه10/077/000/000503/850/000منطقه سه)نیم سال دوم 99( )نوبت اول(

کرایه ماشین آالت مورد نیز خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی در 3
6 ماه10/353/500/000517/675/000منطقه چهار)نیم سال دوم 99( )نوبت اول(

کرایه ماشین آالت مورد نیز خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی در 4
6 ماه10/379/000/000517/950/000منطقه هفت)نیم سال دوم 99( )نوبت اول(

نوبت اول

این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوله، ساخت و نصب )دمونتاژ و مونتاژ( و تعمیرات Pressure Part بویلر 
نیروگاه بندرعباس به شماره فراخوان 2099001441000020 اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط در این مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه 
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 1/090/000 ریال )یک میلیون و نود هزار ریال( به صورت الکترونیکی 
از تاریخ 1399/06/22 لغایت 1399/06/29 اقدام و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد، الزم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکت ها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به 
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. ضمنا شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره: 33669855-076 داخلی 834 تماس حاصل فرمایند.

توضیحات:
1- مهلت ارسال پیشنهاد: 1399/07/14 ساعت 9 صبح

2- زمان بازگشایی پاکات: 1399/07/14 ساعت 10 صبح
3- مدت زمان اجرای کار: 6 ماه شمسی

4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پنج میلیارد و شصت و یک میلیون و دویست هزار ریال )5/061/200/000( ریال می باشد که باید به بصورت ضمانتنامه 
معتبر بانکی یا فیش واریزی به نفع کارفرما در روز برگزاری مناقصه تسلیم گردد.) فرمت ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست عینا مطابق 
با فرمت مندرج در پیوست اسناد مناقصه باشد، بدیهی است در صورت عدم استفاده از فرمت مذکور مناقصه گر از ادامه فرآیند مناقصه 

حذف می گردد.(
5- دستگاه نظارت دفتر فنی تولید می باشد و شرکت های متقاضی می توانند در خصوص سواالت خود با داخلی 833 آقای مهندس حاجب زاده و 824 آقای مهندس 

دیرباز تماس حاصل فرمایند.
6- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

پایگاه اطالع رسانی  www.setadiran.ir دولت و  الکترونیکی  تدارکات  سامانه   www.iets.mporg.ir مناقصات  ملی  پایگاه  سایت های  در  ما  آگهی   -7
معامالت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به آدرس www.tender.tpph.ir قابل مشاهده می باشد.

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 14/م/99

شناسه آگهی:978995

شرکت تولید نیروی برق

بندرعباس

سال هفتادو نهم   شماره 22560   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  شنبه 22 شهریور 1399   23 محرم 1442    12 سپتامبر 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۱۰[

 انصاراهلل: اتحادیه عرب را باید دفن کرد.
صهیونیســتی  رژیــم  موشــک های  انهــدام   

در آسمان حلب.
 ســازمان ملل خبر داد؛ ادامه قتل عام مسلمانان 

میانمار در میان انفعال جامعه جهانی.

 کلمبیا ناآرام شــد؛ پلیس 9 معترض را کشــت، 
صدها نفر را زخمی کرد.

 ترامــپ: بن ســلمان را از غائلــه »خاشــقجی« 
من نجات دادم!

هر هفته یک سیاه پوست

پلیس آمریکا پس از قتل جورج فلوید
59 سیاه پوست دیگر را کشته است

 ایران سومین صادرکننده فرش در جهان است.
 تالش یک فدراســیون ورزشــی بــرای واردات 

موتورسیکلت های لوکس.
 رئیس  بنیاد شــهید از رفع مشکل بیمه تکمیلی 

ایثارگران خبر داد.

 ایران تنها کشور خاورمیانه با قابلیت تولید عمده 
واکسن.

ارزی  منابــع  در  درصــدی   صرفه جویــی 70 
با داخلی سازی تجهیزات دریایی.

سرپرست وزارت صمت:

فروش فوق العاده ماهانه ۲5 هزار خودرو
 از ابتدای مهر

 ]صفحه آخر[

حمله موشکی و پهپادی انصاراهلل
به یک مرکز استراتژیک در ریاض

در اعتراض به نشریه فرانسوی

لبیک یا رسول اهلل)ص( در سراسر کشور طنین انداز شد
 مرحله اصلی رزمایش مشترک بزرگ ذوالفقار 99 ارتش، با رمز یا سیدالشهداء)ع( و با شعار امنیت پایدار 
در سایه اقتدار دفاعی با گسترش یگان های شناور سطحی و زیر سطحی و یگان های پروازی نیروی هوایی 

و دریایی ارتش و با حضور نیروهای جوان در دریای عمان برگزار شد.
 زیردریایی تمام ایرانی فاتح برای اولین بار در رزمایش مشــترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسالمی ایران 
حضور یافت. اجرای مأموریت گشت اطالعاتی و عملیاتی در منطقه عمومی رزمایش مشترک ذوالفقار 99 
ارتش و حضور در آب  های دوردست در شمال اقیانوس هند )تا مدار 10 درجه( از جمله عملیات هایی بود 

که توسط زیردریایی فاتح در این رزمایش انجام شد.
 پهپاد رزمی کمان 1۲ با پرواز بر فراز منطقه رزمایش مشترک ذوالفقار 99 ارتش جمهوری اسالمی ایران، 

ماموریت از پیش تعیین شده خود شامل رصد و پایش منطقه رزمایش را با موفقیت انجام داد.

 ارتش و انقالبیون یمن با موشک بالستیک و 4 پهپاد، یک مرکز حساس در پایتخت عربستان را هدف قرار دادند.
 این چهارمین حمله پی در پی انقالبیون یمن به اهداف رژیم سعودی طی یک هفته گذشته است.

 »یحیی ســریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن: رژیم جنایتکار و متجاوز سعودی در صورت ادامه تجاوز 
علیه یمن و محاصره ملت بزرگ این کشور، باید در انتظار عملیات دردناک دیگری باشد.

 ]صفحه ۳[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

اصالح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰
کارنامه قابل ارائه به مردم 

ندارند

مروری بر مطالبات رهبری از دولت

بایدهای هفت ساله ای که 
دولت مخاطب آنها بود

]صفحه ۸[

]صفحه ۳[

 

آدرس پاریس نیست
بیروت و بغداد است

یادداشت روز

] صفحه۲ [

فوتبال ایران در اختیار 
چند دالل است ۹

مردم 23 شهر 
در انتخابات دور دوم مجلس 

11 نماینده جدید را 
انتخاب کردند

11

با دستور رئیس جمهور 

58 طرح ملی در مناطق 
آزاد تجاری، صنعتی

 و ویژه اقتصادی کشور 
به بهره برداری رسید

2

خشم اصالح طلبان
 از دعوت کیهان

به انصاف درباره پناهیان!
2

جو بایدن:

اگر در انتخابات پیروز شوم
محدودیت های ایران ذیل برجام را 

طوالنی تر و کامل تر می کنم 
11

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ما اصالح طلبان 
باید به خاطر عملکرد 

مجلس دهم و شورای شهر 
از مردم عذرخواهی کنیم

11

از شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند انجام شد

عملیات موفق زیردریایی فاتح و پهپاد کمان 12 
در رزمایش بزرگ ذوالفقار 99


