
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/12/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرسی امین محاسب روش حسابداران رسمی به شناسه ملی 
10100538203 به عنوان بازرس اصلی و عباس ســریری به 
شــماره ملی 0621206776 به عنوان 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 مهندسی خوزستان و فارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 48767 

و شناسه ملی 10100939520

به اســتناد صورت جلســه هیئت مدیره مورخ 1398/01/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه اوراق بهادار، اسناد و مدارک 

تعهدآور، چک ها و برداشــت از کلیه حساب های بانکی شرکت 

اعم از جاری، پس انداز و ســپرده های کوتاه مدت و بلندمدت و 

نیز افتتاح حســاب های بانکی، به تنهایی با امضاء آقای حمید 

برکــت طهرانی با کد ملــی 0040478734 و ممهور به مهر 

شــرکت قابل انجام و معتبر می باشــد. کلیــه مکاتبات اداری 

شــرکت، با امضاء هر یک از آقایــان همایون برکت طهرانی با 

کد ملــی 0040373355 و حمید برکت طهرانی به تنهایی و 

ممهور به مهر شرکت قابل انجام و معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت برادران برکت
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5172 

و شناسه ملی 10100266605

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

فراخوان نوبت دوم )تجدید( مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید البسه سربازان وظیفه قوه قضائیه

قوه قضائیه در نظر دارد )تجدید( مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه سربازان 
وظیفه قوه قضائیه به شــماره )2098004813000014( را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/11/7 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 

مورخ 98/11/7 لغایت 9 صبح روز شنبه مورخ 98/11/12

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 98/11/23
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 98/11/27

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکتها: 

آدرس: تهران- بلوار کشــاورز- نبــش خیابان حجاب- خیابان یکم- ســاختمان 
ســتاد مرکزی قــوه قضائیــه- طبقــه اول- اداره دبیرخانــه تلفــن: 42131115
- مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه: 318/000/000 )سیصد و هجده میلیون( 

ریال می باشد.

جمهوری اسالمی اریان
یه ئ قوه اـضق

امور پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه م الف 3684

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط 
 CD به: عملیات تکثیر و صحافی، چاپ و تایپ  نامه ها و اسناد و اسکن مدارک و رایت
شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از 
طریق مناقصه )عمومی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد 
شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد بدیهی 

است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 8418000000 ریال
ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل: 420900000 

ریال می باشد.
د( مدت اجرای کار: 36 ماه

هـ( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
و( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور 
را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز 
وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای 
فاقد ســپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfaazarbaijan.ir :سایت

شناسه آگهی: 746765                                         شناسه نوبت چاپ: 795843

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

مورخ 98/10/28 مندرج در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

شماره 138 سال 98

آگهی مناقصه عمومی
)نوبت اول(

شماره 209800143000172

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1392/2/6 نقل و انتقال ســهام وفق مواد 39 و 40 الیحه 

اصالحی قانون تجارت مربوط به امور داخلی شرکت های 

سهامی بوده و از موارد ثبت و آگهی نمی باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات پاریزان صنعت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 273380 

و شناسه ملی 10103086646 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1398/7/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و 

صورت سود و زیان ســال مالی منتهی به 1397/12/29 

مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی 10101236094

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/2/20: 
- آقــای علی عزیزی به شــماره ملی 1638702926 و خانــم مهناز عزیزی به 
شــماره ملی 1638726698 و آقای ســیدحمید منافیان قهفرخی به شماره ملی 
4621618229 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
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 قدس

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی
 بتون ساحل)سهامی خاص( به شماره ثبت 941 

و شناسه ملی 10101091683

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/26 و مجوز شماره 

11/53542 مورخ 98/9/26 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 

شرکت از جمله چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا هر یک 

از مدیران منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ستی 
سهامی خاص به شماره ثبت 3568 

و شناسه ملی 10100220669

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقایان عبدالحسین بیدآبادی 
ک. م 0043821121 بــه ســمت رئیــس هیئت مدیره 
و احمــد بیدآبــادی ک.م 0041638158 بــه ســمت 
عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل و محمدحســین 
ذوالفقاری طهرانی ک.م 0043216031 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و شــرکت بازرگانی شایق به شناسه 
ملی 10101043570 نمایندگی آقای ســید محمدعلی 
شریفی الحســینی با کد ملی 0055839983 به ســمت 
عضــو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و 
اســناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای 
خریــد و فروش و مناقصات با امضای دو نفر از ســه نفر 
آقایان محمدحسین ذوالفقاری طهرانی، احمد بیدآبادی و 
عبدالحسین بیدآبادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 
و مراسالت غیرتعهدآور با امضای هر یک از اعضای هیئت 

مدیره معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده  های نداگسترصبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مورخ 1398/08/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمد حسین ذوالفقاری طهرانی با شماره ملی 
0043216031 - آقای احمد بیدآبادی با شــماره ملی 
0041638158-آقای عبدالحســین بیدآبادی با شماره 
ملی 0043821121 و شــرکت بازرگانی شایق با شناسه 
ملی 10101043570 به نمایندگی آقای سید محمدعلی 
شریفی الحسینی با شماره ملی 0055839983 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند 
و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1397 
به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
مســتقل اندیشان پارس)حسابدار رسمی( به شناسه ملی 
10320852352 به عنوان بــازرس اصلی و آقای احمد 
حاج نوروزی به شــماره ملــی 0073214116 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب شدند.-
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1398/8/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 97 تصویب 
شد موسسه حسابرســی هوشیار ممیز به شناسه ملی به 
شــماره 10100439645 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
سیدمهدی موسوی شهری به شماره ملی 0732226546 
به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به 
شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای علی 
نصیری قلعه به شــماره ملی 4390780360 به ســمت 
رئیس هیئــت مدیره و آقــای مهدی نصیــری قلعه به 
شــماره ملی 0067599494 به سمت مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره و خانم منیر انصاری به شــماره ملی 
4390783955 به سمت عضو هیئت مدیره- امضا کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 
و بروات و عقود اسالمی با امضا آقای مهدی نصیری قلعه 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بین المللی نصر ماشین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 91576 

و شناسه ملی 10101359040 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/7/17 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع شــرکت: ســرمایه گذاری در 

انرژی هــای پاک و تجدیدپذیــر در صورت ضــرورت قانونی انجام 

موضوعــات فعالیت پس از اخذ مجوزهــای الزم الحاق گردید و ماده 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیماهنگ صنعت باالبر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 206891 

و شناسه ملی 10102485022
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/19 و به موجب مجوز 
شــماره 35771/ص/97 مورخ 1397/08/28 سازمان بنادر و دریانوردی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از قبیل چک، 
عقود اسالمی، قراردادها، ســفته با امضای مدیرعامل همراه با دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت در غیاب مدیرعامل دو 

نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیزارک
 سهامی خاص به شماره ثبت 72836 

و شناسه ملی 10101177496
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اخبار متناقض پنتاگون صدای سناتورهای آمریکایی را هم درآورد

تلفات عین االسد، هر روز بیشتر از دیروز

 خیانت بارزانی به کردهای عراق؛ آمریکا باید در 

منطقه بماند.

 اقدامات عربستان و امارات برای کمک به تجزیه 

عراق به روایت »میدل ایست آي«.

 ارتش میانمار در سایه انفعال دیوان کیفری بین المللی، 

دو مسلمان از جمله یک زن باردار را وحشیانه کشت.

 راهپیمایی گســترده فرانسوی ها پس از تصویب 

طرح جنجالی »ماکرون«.               ]صفحه آخر[

بازتاب گسترده یک تظاهرات تاریخی

خروش میلیونی عراقی ها، آمریکا را به دام انداخت
یانکی ها باید از منطقه بروند

 تاکید رؤســای دســتگاه قضایی ایــران و عراق 
بر پیگــرد حقوقی جنایت آمریکا در ترور شــهید 

سلیمانی.
 مدیرعامل جهــاد نصر: اجرای طرح سیســتان 
46 هزار هکتار زمین کشاورزی پایدار ایجاد می کند.

 وزارت بهداشــت: هیچ مورد مشکوکی از ویروس 
»کرونا« در ایران گزارش نشده است.

 سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت وگو با کیهان: 
وضعیت ذخیره دارویی کشــور بــا وجود تحریم ها 
مطلوب است.                       ]صفحات۱۰،۴و۱۱[

یک مسئول هشدار داد

رونق ثبت شرکت های صوری و قاچاق
در مناطق آزاد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دروغ های شاخدار رد صالحیت شده ها
برای فرار از تعقیب قضائی!

21کشته و بیش از هزار زخمی
 در زمین لرزه ۶/۸ ریشتری ترکیه

 این روزها، گزاره »رد صالحیت« به »اســم رمز« فعاالن سیاسی و رسانه های 
مدعی اصالح طلبی تبدیل شده و هر روز به بهانه آن، شورای نگهبان و نظارت 

استصوابی را مورد هجمه و انتقاد قرار می دهند.
 علی صوفی، وزیر دولت اصالحات و عضو شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان: در تحقیقات از افرادی اســتفاده می شــود که مشخص نیست 
صالحیت آنها را چه کســی تأیید کرده اســت و شــورای نگهبان نیز درباره 
تحقیقات آنها دفع مسئولیت می کند. آنها در تحقیقات خود مشخص می کنند 

ندیده اند نامزد ورود به انتخابات مجلس نماز بخواند!

 احمد شــیرزاد، فعــال سیاســی اصالح طلــب: در انتخابــات ثبت نام 
نکردم اما شــنیدم برخی از دوســتانی که در شهرســتان ها ثبت نام کردند 
 اکنون به جــرم رفاقت و مصاحبت بــا بنده و آقای مزروعــی رد صالحیت

 شدند!
 علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید مجلس: »در رسیدگی به اعتراض برخی 
داوطلبان رد صالحیت شــده انتخابات از آنها رسید پرداخت وجوهات شرعی 
خمس مطالبه شده است« وی در مطلب دیگری نوشت: »با پیگیری مشخص شد 

در شورای نگهبان چنین موضوعی وجود نداشته است.«

 واعظی: »به خاطر حمایت از دولت یا برجام، رد صالحیت کرده اند!«- کدخدایی 
در پاسخ به واعظی: »اگر ادعای رد صالحیت یکی از نمایندگان به دلیل حمایت 
از دولت یا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصویب مجلس 
رسید، رد صالحیت می شــد! شاید همین اطالعات غلط مبنای اظهارات برخی 

مقامات محترم در روزهای گذشته قرار گرفته است.«
 سخنگوی شورای نگهبان: »علت رد صالحیت کمتر از ۱۰ درصد از ۹۲ نماینده 
کنونی ردصالحیت شــده مباحثی غیر از مباحث اقتصادی و اخالقی اســت و 
حاضریم این موضوع را اثبات کنیم.                                                    ] صفحه۳[

طراح:محمدعلی خلجی

 

مجلس سالم
 و خدمتگزار

يادداشت میهمان

] صفحه۲ [

خبر ويژه 

] صفحه۲ [

۳ صفحه رپرتاژ تبلیغاتی
روزنامه دولت 

برای نامزد انتخابات

پیام رهبر انقالب به نشست اتحادیه 
 انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا  

حوادث مهم امروز
 خبر از پدیده ای یکتا

در جهان می دهد

 وزارت دفــاع آمریکا در جدیدترین اعتراف قطره چکانی خــود اعالم کرد که ۳۴ نفر از 
نظامیان آمریکا بر اثر حمله موشکی ایران به پایگاه »عین االسد« دچار ضربه مغزی شده اند. 

افزایش روزانه آمار تلفات عین االسد، صدای سناتورهای آمریکایی را هم درآورد.
 ســناتور الیزابت وارن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا: ترامپ به 
درگیری با ایران دامن زد ســپس جراحات نیروهایمان را که به تبع آن ]درگیری[ متحمل 

شدند، پنهان و کوچک نمایی کرد. این وحشتناک است.
 کریس مورفی، نماینده مجلس سنای آمریکا: ایران به ما حمله کرد و ۳۴ آمریکایی زخمی 
شدند. دولت این موضوع را پنهان نگاه داشــت تا ادعا کند بازدارندگی علیه ایران را احیا 

کرده است.
 جو بایدن نامزد بالقوه حزب دموکرات آمریکا در همایش انتخاباتی در نیو همپشایر: ترامپ 
صدمات وارد آمده به نظامیان را که در عراق هدف حمله موشــکی ایران قرار گرفته بودند 

نادیده گرفت. اینکه او این مسئله را اینقدر ساده می بیند به نظرم واقعاً تنفربرانگیز است.
] صفحه۲ [

نکته 

] صفحه۲ [

وزیر خارجِه
 کدام ایران؟!

دولت آمریکا خبرگزاری 
فارس را تحمل نکرد

کارشناسان تاکید کردند  

 NPT عضویت در
با ارجاع پرونده ایران

 به شورای امنیت بی معناست

] صفحه۳[

] صفحه۳[

] صفحه۳[

 بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده از قربانیان 
زمین  لرزه 6/8 ریشــتری شــامگاه جمعه 4 بهمن 
 در شرق  ترکیه، دســتکم 21 نفر کشته و بیش از 
] صفحه۱۰[ یک هزار نفر زخمی  شدند.                      


