
محل تامین اعتبار: عمرانی
نوع برگزاری: یک مرحله ای

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 96/12/12 الی 96/12/13
مهلت تحویل پیشــنهادات: از تاریخ 96/12/14 الی 

96/12/24
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/12/26

محل تحویل اسناد: اداره امور قراردادها- شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی به نشانی:

اراک- کــوی رضوی- میدان شــهید نجفی)مــادر(- تلفن 
تماس: 32783100-086 داخلی 213

تاریخ اعتبار پیشــنهاد: سه ماه )پیشنهادات فاقد 
امضاء مشــروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد 
از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد(
کلیــه مراحل برگزاری مناقصــه از دریافت اســناد تا ارائه 
پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق 
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( به آدرس 
WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
این مناقصه در سایت های اینترنتی زیر درج شده است:

http://iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
پایگاه اطالع رســانی شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی 

www.abfamarkazi.ir

شماره 
مبلغ شرکت در رشته مورد نظرفهرست بهامبلغ برآورد به )ریال(شرح  آگهیمناقصه

فرایند ارجاع کار

124/063/373آب ساختمانابنیه سال 96 2/481/267/462عملیات فنس کشی تصفیه خانه فاضالب شهر آشتیان49

عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری و انتقال 50
شبکه جمع آوری 16/352/843/275فاضالب مرکز شهر ساوه

817/642/163آبفاضالب سال 96

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

آگهی مناقصه 96/49-50
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

موضوع مناقصه: پیگیری و وصول مطالبات معوق امالک تجاری سطح شهر یزد
1( مبلغ و نوع ســپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت  شرکت در مناقصه به صورت 
مقطــوع بــه میزان 580/000/000 ریال می باشــد کــه می تواند به صورت واریز به حســاب 
2091520071 بانک تجارت شــهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه حساب 

مذکور و یا اوراق مشارکت بی نام باشد.
2( مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد 

معادل 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد.
3( نحوه تامین اعتبار پروژه: پروژه از محل بودجه 97 و 98 شــهرداری یزد تامین اعتبار 

می شود.
4( مهلت خرید و تحویل اســناد: زمان فروش اســناد از تاریخ 1396/12/10 می باشد. 
حداکثر تاریخ تســلیم پیشــنهادات به دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری تا ساعت 11 
روز شــنبه مورخ 1396/12/26 می باشــد و کلیه پیشــنهادات در ســاعت 12 روز شنبه مورخ 

1396/12/26 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح می شود.
5( محل انجام کار: شهر یزد.

6( محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با 
مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

7( قیمت و زمان فروش اســناد: مبلغ فروش اســناد 1/200/000 ریال به صورت واریز 
نقدی به حســاب شــماره 2091521000 نزد بانک تجارت سایر اطالعات و جزئیات مربوط در 

اسناد مناقصه مندرج است.
به پیشــنهادهای فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت 
مقرر واصل شــود، سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شــهرداری نســبت به اســترداد این وجه هیچ گونه 

مسئولیتی ندارد.
چنانچــه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده های آنها به ترتیب ضبط 

خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 
10 آیین نامه معامالت شهرداری های مراکز استان ها می باشد.

هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

»آگهی مناقصه 
عمومی تک مرحله ای«

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی و تولید 

سیســتم های کنترل و اتوماســیون، سیســتم ها و سامانه های 

ســخت افزاری و نرم افزاری هوشمند الکترونیکی مدت: از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- شهر تهران- شهرک 

پرواز- خیابان بیســتم شــرقی- خیابان ورزی جنوبی- پالک 

-3 ساختمان دوستان- شماره یک -A1 طبقه همکف- واحد 

-9 کد پستی 1483693367 ســرمایه شرکت: 10000000 

ریال می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: محمدجواد 

مطهری  شــریف دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه منصوره 

کفــاش دارنــده 4000000  ریــال سهم الشــرکه محمدباقر 

منهاج دارنــده 2000000 ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: 

محمدجواد مطهری شــریف به شماره ملی 0061038581 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصوره کفاش به شــماره 

ملی 0944725783 به ســمت مدیرعامل و محمدباقر منهاج 

به شــماره ملی 2590828314 به سمت رئیس هیئت مدیره 

برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه 

اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 

قراردادها، عقود اســالمی با امضاء مشترک مدیرعامل یا رئیس 

هیئــت مدیره و یک تن از اعضای هیئــت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فنی مهندسی رایان آروین الگوریتم 
در تاریخ 1395/11/4 به شماره ثبت 504795 به شناسه ملی 14006526891 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )146515(

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: خرید و فروش 
و تولیــد و واردات و صادرات انــواع محصوالت کاغذی و تجهیز 
لوازم  التحریــر اداری و کالســی و انواع دفاتــر تحریر و اخذ وام 
از کلیه موسســات مالــی و اعتباری و بانکــی داخلی و خارجی 
شــرکت در مزایدات و مناقصات دولتــی و غیردولتی و مجهز و 
ساخت لوازم اداری و کالسی. در صورت لزوم پس اخذ مجوزهای 
الزم از مراجــع ذیربــط مدت: از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود 
مرکز اصلی: تهران شــهر تهران- چهارراه ظهیراالسالم- خیابان 
شــهید اســماعیل مراغه ای- کوچه شــهید مســعود سلطانی- 
پالک -12 طبقه همکف- کدپســتی 1146835113 ســرمایه 
شــخصیت حقوقی: 500/000/000 ریال می باشــد. اســامی و 
میزان سهم الشــرکه شــرکا: آقای محمود حفیظی به شــماره 
ملی 0042689740 دارنده 125/000/000 ریال سهم الشــرکه 
آقای علی رضا حفیظی به شــماره ملــی 0082085404 دارنده 
125/000/000 ریال سهم  الشرکه خانم الهه حفیظی به شماره 

ملی 0082562131 دارنده 125/000/000 ریال سهم  الشرکه 
خانم سکینه حفیظی نژاد به شماره ملی 0533405424 دارنده 
125/000/000 ریال ســهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمود 
حفیظی به شــماره ملی 0042689740 و به سمت مدیرعامل 
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی رضا 
حفیظی به شماره ملی 0082085404 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره بــه مدت نامحدود خانــم الهه حفیظی به شــماره ملی 
0082562131 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک ســفته بروات قراردادها و عقود اسالمی و 
اوراق عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفــردا همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه 
ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کاغذ گستران اهورا در تاریخ 1396/07/01 
به شماره ثبت 515744 به شناسه ملی 14007084151 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )146520(

آگهی تغییرات شرکت زرین فلز سهیل سهامی خاص 
به شماره ثبت 221088 و شناسه ملی 10102623750 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/7/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمد نوحی به شماره ملی 
-4609772558 آذردخت خطیبی به شماره ملی -0057473633 
عذرا خطیری به شماره ملی 4609620664 به عنوان اعضای هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. احمدعلی نوحی به شماره 
ملی 4609827182 به ســمت بازرس اصلی و درویشعلی نوحی به 
شــماره ملی 4609460734 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )146519(

آگهی تغییرات شرکت طوفان ماشین 
سهامی خاص به شماره ثبت 99451 

و شناسه ملی 10101434403 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/10/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس اســتان تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- 
شــهر تهران- ســنایی- خیابان یازدهم- خیابــان میرزای 
شــیرازی- پالک -73 طبقه دوم کدپستی 1585763116 

تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )146517(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساراب آروین سهامی خاص 
به شماره ثبت 338369 و شناسه ملی 10103778370 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1396/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ارقام نگر 

آریا به شناســه ملی 10100617632 بــه عنوان بازرس اصلی 

و محمد قاســمی به کد ملــی 0559944675 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و 

حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال 1395 به تصویب 

رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )146518(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/10/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای حسن آشتیانی پور به شماره ملی 
0050905155 بــه عنوان بــازرس اصلی و آقــای علیرضا عباس 
محســن به شماره ملی 0075226545 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود 
و زیان منتهی به 1395/6/31 به تصویب رســید. حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 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 ورامین )146516(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت رازق آباد )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 136 و شناسه ملی 10100027658 

مخابــرات منطقه همدان در نظر دارد: کاالهای به شــرح ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی از شــرکتهای واجد شــرایط خریداری نماید. لذا کلیه متقاضیان 
واجد شــرایط می توانند با در دست داشــتن فیش واریزی به مبلغ 54/500 ریال 
به حســاب جاری سیبا شــماره 105985095006 بانک ملی شعبه همدان جهت 

دریافت اسناد مناقصه به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
* مشــخصات کاال: کابل مهاردار هوایــی و کابل کانالی و خاکی طبق 

مشخصات مندرج در اسناد مناقصه
* مدت زمان تحویل کاال: 15 روز

* نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی
* مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: 84/000/000 ریــال بــه حســاب 
0105985095006 بنام شــرکت مخابرات ایــران- مخابرات منطقه همدان نزد 

بانک ملی مرکزی همدان
* تاریخ ارسال یا تحویل پیشنهادات )پاکتهای مناقصه(: تا پایان وقت اداری مورخ 96/12/22

* مکان دریافت اســناد مناقصه و ارائه پیشــنهادات )پاکتهــای مناقصه(: میدان 
آرامــگاه بوعلی، ســاختمان مرکزی مخابرات منطقه همدان، طبقه ســوم، واحد 

قراردادها و دبیرخانه مرکزی
* تاریخ گشایش پاکات واصله: روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 راس ساعت 10 

صبح در محل سالن کمیسیون 
ضمنا حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی آزاد است.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38263044 تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

آگهی مناقصه 
شرکت مخابرات ایران )سهامی عام(شماره )96/32(

منطقه همدان

»آگهی مناقصه عمومی«
 شماره )005/ت/96(

خرید و تحویل 13 قلم ورق، یک قلم پروفیلHP و یک قلم لوله، فوالدی گریدA )دریایی( 
 ASTM-A131-Gr A یا Aگرید )MARINE STEEL( مشخصات مدنظر: دریایی
به اطالع می رســاند ایــن مجموعه صنعتی در نظر دارد، نســبت به تامین و 

تحویل مواد اولیه فلزی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
* لذا از شــرکت هایی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت بعمل می آید برای 
دریافت اســناد مناقصه، پــس از واریز مبلغ 300/000 ریــال برای هر یک از 
مناقصه ها، به شــماره حساب 3844/59 نزد بانک سپه شعبه مرکزی بندرانزلی 

کد 36 به یکی از آدرس های زیر مراجعه نمایند:
* ارائه گواهی نامه معتبر ســمتا )دارای تاریخ اعتبار( و یا در صورت عدم وجود 
گواهی نامه مربوطه، ثبت نام در مرکز راهبردی ســامانه مدیریت تامین کنندگان 

ودجا )سمتا( )طبق مدارک ارائه شده در اسناد مناقصه( الزامی می باشد.
اولویت اول: بندرانزلی- بعد از پل والیــت- خیابان مهدیه- روبروی معاونت صید و 

بنادر ماهیگیری- کدپستی: 95789-43146  تلفن 013-44510187  
فکس: 013-44510053 

اولویت دوم: تهران- خیابان پاسداران- سازمان صنایع دریایی- 
 تلفن: 22771355 -021

* پرداخت هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
* مناقصه گذار در رد هر یک و یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 013-44510187 
مدیریت بازرگانی )واحد مناقصات( تماس حاصل فرمایید.

سال هفتادو ششم   شماره 21856   تکشماره 5000 ریال12صفحه  پنج شنبه 10 اسفند 1396   12 جمادی الثانی 1439    اول مارس 2018

در جمع مردم بندرعباس

روحانی: آمریکا و انگلیس در شورای امنیت علیه ما توطئه می کنند

رسیدگی به پرونده رشت الکتریک کلید خورد

ورود سازمان بازرسی
به پرونده کارخانه خواری اصالح طلبان

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

پاسخ همة 
حاشیه سازی ها

ر ودست 
چند باره انگلیس

به سفیر 
خوش خیال

* آیت اهلل مکارم شیرازی: آیه »ال اکراه فی الدین« برای اصول اعتقادی است که نمی شود عقاید باطنی مردم را عوض کرد، 
این آیه بدان معنا نیست که همه برای هرکاری آزاد هستند و خط قرمزی وجود ندارد.

* افرادی کلمه اجبار را به غلط در مسئله حجاب استعمال می کنند، اموری در اسالم مانند شرب خمر، مواد مخدر، دزدی، 
رشوه خواری و اعمال خالف عفت و بی حجابی ممنوع است.

* آیت اهلل نوری همدانی: حوزه علمیه قم باید نســبت به اجرای دســتورات اســالمی حساس باشد، همچنین کسانی که 
مسئولیت دارند باید نسبت به این موضوع دغدغه داشته و احساس مسئولیت کنند نه این که بی تفاوت باشند.  صفحه  ۱۰

خباثت مشترک آمریکا و اروپا

آلمان ها از ترس آمریکا
به هواپیمای ظریف هم بنزین ندادند!

فرهاد رهبر:

بی حرمتی به اسالم و نظام را 
در دانشگاه آزاد تحمل نمی کنیم

صفحه ۱۰

* رسانه های آلمانی اعالم کردند در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ که حدود 
10 روز قبل برگزار شد، هیچکدام از شرکت های تامین سوخت حاضر نشدند به 

هواپیمای حامل »محمدجواد ظریف« وزیر خارجه ایران سوخت رسانی کنند.
* شــرکت های تامین ســوخت از این نگران بودند که با سوخت رســانی به 
هواپیمای وزیر خارجه ایران، تحریم های واشنگتن علیه تهران را نقض کنند.

* یک رســانه آلمانی: این نخســتین بار نیســت که وزیر خارجه ایران در 
کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می کند. اما حتی در دوره تحریم های سخت 
بین المللــی علیه ایران هم، هواپیمای حامل وزیــر امورخارجه و همراهانش 

هیچ گاه دچار »مشکل سوخت رسانی« به دلیل تحریم ها نشد.
* متاسفانه این اقدام توهین آمیز آلمان با سانسور و انفعال دستگاه دیپلماسی مواجه 

شد تا در نهایت رسانه های آلمانی جزییات این اقدام توهین آمیز را منتشر کردند.

* بزک کنندگان برجام مدعی هستند که توانسته اند آمریکا را در جهان منزوی کنند. سؤال این است که این چه انزوایی 
اســت که یک روز کره جنوبی از ترس آمریکا، از اهدای هدیه به ورزشــکاران ایرانی امتناع کرده و یک روز هم آلمان از 

ترس آمریکا، از سوخت رسانی به هواپیمای وزیر خارجه کشورمان امتناع می کند؟!
                                  صفحه2

 *  دســتیار حقوق شــهروندی 
که همواره ســمت ضدانقالب 

غش می کند.
* کــدام رفتار فتنه گــران در 
خدمت انقالب بود؟   صفحه2

* براســاس یک گزارش مســتند تاجــران تراریخته 
خودشان غذای تراریخته نمی خورند!

* شــبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی: نوسازی مسکن 
روستایی در 5 سال اخیر به شدت کاهش یافته است.

 * معاون وزیر جهاد کشــاورزی خبر داد؛ افزایش 
10 درصدی تولید آبزیان در سال جاری.

* با ابالغ بانک مرکزی ثبت سفارش کاال با دالر آمریکا 
ممنوع شد.                                           صفحه4

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

نهادهای انقالبی
از خوش حسابان مالیاتی هستند

* همایش »حزب اهلل شناســی« در امــارات برای 
یافتن راز موفقیت این جنبش.

* پشت پرده قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه 
به روایت بشار جعفری.

* 2200 حمله به پناهندگان در آلمان طی یک سال.
* بن سلمان در اندیشه دیکتاتوری مدرن.
* سعد حریری در عربستان چه می کند؟

صفحه آخر

سازمان ملل:

یمن درگیر بدترین بحران انسانی جهان شده است
22 میلیون نفر گرسنه اند

حضرات آیات نوری همدانی و مکارم شیرازی تأکید کردند

عده ای با تمسک نادرست به آیات قرآن 
به دنبال توجیه کارهای خالف هستند

صفحه۳

* رئیس  سازمان بازرســی کل کشور از ورود این سازمان به موضوع 
خرید و فروش شرکت رشت الکتریک خبر داد.

* ناصر ســراج رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور: طی چند 
 روز گذشــته گزارش هایــی از فــروش مجــدد این شــرکت 
 به ســازمان بازرســی رســیده اســت کــه دســتور دادم 
 ســازمان بازرســی هرچه ســریع تر به این موضوع ورود پیدا 

کند.

* بنده گزارش معاوضه شرکت رشت الکتریک با 6۰ آپارتمان را دیده ام 
و دستور دادم هرچه سریع تر به موضوع رسیدگی شود.

* کرباسچی شهردار اســبق تهران سال 82 کارخانه رشت الکتریک را 
با حدود 6۰۰ کارگر برای همســر خود، همسر قبه، همسر عبداهلل نوری و 
همسر شریعتی دهقان که همگی از فعاالن سیاسی اصالح طلب هستند 
خرید، کارگرانش را بیکار کرد و حــاال می خواهد زمین باقیمانده از آن 

کارخانه پررونق را با 6۰ آپارتمان لوکس در شمال تهران معاوضه کند!

* بعد از واگذاری ســهام این کارخانه تولیدی، کم کم به مانند دیگر 
شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی،چراغ های این کارخانه هم 

خاموش شد و نزدیک به 54۰ نفر از کارگران آن بیکار شدند.
* صاحبان رشــت الکتریک با مذاکراتی که انجــام داده اند در نظر 
دارند به صورت مجدد این شــرکت تعطیل شــده را به بخش دولتی 
 بازگردانند و در مقابــل آن 6۰ آپارتمان لوکــس در تهران دریافت 
کنند.                                                                                                صفحه2


