
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
 مــورخ 1400/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- خانم فروغ هدایی رئیس هیئت مدیره به شماره 
کــد ملــی 1377914021، آقای عمــران فائض 
سرخابی به شــماره کد ملی 1377871002 نائب 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای اســماعیل 
آزموده عضو هیئت مدیره کد ملی 6309210610، 
آقــای کیــا فائض ســرخابی به شــماره کد ملی 
0016141091 عضــو هیئت مدیره برای مدت 2 
ســال انتخاب شدند.- آقای پیمان باقری پور با کد 
ملی 5179659949 به سمت بازرس اصلی و آقای 
علی بردایی با کد ملی 0040249735 به ســمت 
بــازرس علی البدل به مدت یکســال مالی انتخاب 
شدند. -ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 1399/12/30مورد تصویب 

قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص
به شماره ثبت 99371 و شناسه ملی 10101433611

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1163367(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه وحساب 
ســود وزیان ســال 99 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت معتمد ارکان دارنده شناسه 
ملی 10104073682 به سمت بازرس اصلی و آقای حجت 
عــدل پرور ک.م 0603309437 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. آقای عباس امینی 
ک.م 0051388081 مدیرعامــل وعضو هیئت مدیره ، آقای 
رحیم امینی ک.م1189164116 رئیس هیئت مدیره ، آقای 
بابک امینی ک.م 0057047790 نائب رئیس هیئت مدیره 
و خانم ملک مشــاعی ک.م 0040468305 عضو علی البدل 
تعییــن گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 
آگهی هــا انتخاب گردیــد. حق امضاء کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور بانکی ازقبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود 
اســالمی و نامه های اداری و مراسالت با امضاء آقای رحیم 
امینی )رئیس هیئت مدیره( و آقای عباس امینی)مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی )نایب  رئیس هیئت 
مدیره( هریک به تنهایی همراه با ُمهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر 
سهامی خاص به شماره ثبت 41466 

و شناسه ملی 10100868415

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1164947(

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علی 
ســراج به شماره ملی 0043315518 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیامک صبوری 
به شماره ملی 0036049379 به سمت رئیس 
هیئت مدیــره الهــام تقی زاده متقی به شــماره 
ملــی 0040862720 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تارماک 
شرکت  سهامی خاص

 به شماره ثبت 38633 و شناسه ملی 10100840495

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1165681(

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
1400/03/09 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:- خانم 
فروغ هدائی با کد ملی 1377914021 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای عمران فائض ســرخابی با 
کد ملی 1377871002 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، آقای کیا فائض ســرخابی با کد 
ملی 0016141091 به ســمت عضو هیئت مدیره، 
آقای اســماعیل آزموده با کد ملی 6309210610 
به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.- کلیه 
اسناد و اوراق تعهدآور، بهادار، چک، سفته و بروات 
تا مبلغ 10،000،000،000 ریال با امضاء مدیرعامل 
به همراه مهر شــرکت و بیش از آن با امضاء دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره با مهر شــرکت معتبر است. 
سایر اوراق تجاری و مکاتبات عادی با امضاء هر یک 

از اعضاء هیئت مدیره معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص 
به شماره ثبت 99371 و شناسه ملی 10101433611

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1163368(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/02/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره 
به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
محمد واحدی بــا کدملی3308982781 به عنوان 
رئیــس هیئت  مدیره آقای ســعید معینی ســده با 
کدملی 1160254451 به عنوان عضو هیئت  مدیره 
آقای علیرضا زاهــدی با کدملی 6199918983 به 
عنوان مدیرعامل و نائب رئیــس هیئت مدیره کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
ســفته بروات قراردادها و عقوداســالمی با امضای 
مدیرعامــل )آقــای علیرضا زاهدی( همــراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان حامی علم و صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 477116 

و شناسه ملی 14005143105

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1164956(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1400/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب ســود و زیان ســال مالی1399 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه 
ملی 10100522558 به ســمت بــازرس اصلی و خانم 
نیرالسادات سلیمان ریزی به شماره ملی 0045546118 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای  هادی غالمی به شــماره 
ملی0943455960 به ســمت عضو هیئت مدیره آقای 
غالمعلی غالمی به شماره ملی 6299706716 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محســن غالمی به شماره ملی 
0945854927 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
مهدی غالمی به شــماره ملی 0940922797 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها 
و عقوداســالمی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

و  شناسه ملی 10102944443

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1165701(

با توجه به این که شــهرداری بندر بوشهر در نظر دارد به منظور سازماندهی و ایجاد بازار کار رقابتی در حوزه تبلیغات و بهره برداری از فرصت ها 
در قالب 3 بسته طی یک دوره 1 ساله را از طریق برگزاری مزایده به بهره بردار ذیصالح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و مؤسساتی که دارای مجوز 
انجام کار تبلیغاتی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند دعوت می شود برای خریداسناد مزایده از طریق سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس الکترونیکی WWW.setadiran.ir مراجعه نمایند.

موضوع ردیف
مدت موقعیت مکانیشماره مورد اجارهشماره فراخوانپروژه

قرارداد
مبلغ تضمین 

)ریال(
مبلغ پایه مزایده 
)ماهیانه( به ریال

مبلغ پایه مزایده 
)سالیانه( به ریال

2/520/000/000 ریال210/000/000 ریال1200/000/000 سالبه شرح موجود در اوراق50000057010000095100005701000032بسته شماره 22
2/304/000/000 ریال192/000/000 ریال1200/000/000 سالبه شرح موجود در اوراق50000057010000095100005701000033بسته شماره 44
1/512/000/000 ریال126/000/000 ریال1200/000/000 سالبه شرح موجود در اوراق50000057010000095100005701000034بسته شماره 1313

توضیحات: 
1- تضمین شــرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی صادر شده از مؤسسات غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی با اوراق مشارکت یا واریز 

وجه نقد به حساب سپرده شماره 1003288684 بانک شهر مرکزی ارائه گردد.
2- تاریخ فروش اسناد: کلیه متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1400/4/26 از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( اسناد فراخوان را دریافت نمایند.
3- مهلت تحویل پاکات: تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخه 1400/5/4 - ارائه اصل پاکت الف )تضمین شرکت در مزایده( به اداره امور قراردادها و دریافت رسید الزامی است.

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 11 )یازده( روز سه شنبه مورخ 1400/5/5
5- مکان بازگشایی: شهرداری مرکزی بوشهر روبروی میدان شهرداری

6- سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است.
7- حضور نمایندگان شرکت ها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه مزایده آزاد است.

8- ضمنًا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس WWW.Bushehr.ir درج گردیده است.
9- در صورتی که برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

10- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
11- هزینه درج آگهی در دو نوبت برعهده برندگان فراخوان می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداریشناسه آگهی: 1162914                       )شناسه نوبت چاپ: 1249900(

نوبت دومآگهی مزایده عمومی 

شــرکت آب و فاضالب استان یزد در نظر دارد از محل اعتبارات غیرعمرانی )داخلی( 
نسبت به واگذاری عملیات مشــروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک 

مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

مدت اجرابرآورد اولیه )ریال(موضوع عملیاتردیف
تضمین شرکت در 
فرایند ارجاع کار 

)ریال(

نوع گواهی 
صالحیت 
پیمانکاری

1

احداث مخزن 
15 هزار متر 

مکعبی صفائیه 
یزد

آب209/810/000/000 ماه295/471/584/210

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و 
مناقصه از تاریخ انتشار آگهی پس از ثبت نام در پایگاه این شرکت 
به نشانی www.abfayazd.ir نسبت به دریافت آن اقدام 
فرمایند. همچنین متقاضیــان می توانند به صورت حضوری در 
ساعات اداری به نشــانی مناقصه گزار واقع در شهر یزد، خیابان 
آیت ا... کاشانی، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت 
نمایند. جهت کســب اطالعات شــماره تلفن 035-3164154 
اعالم و تصریح می گردد مستندســازی در پایگاه اطالع رســانی 
مناقصات به نشانی iets.mporg.ir قابل مشاهده می باشد.

مراحل و زمان بازگشایی پاکات:
آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه مناقصه گزار تا ساعت 

13 مورخ 1400/5/17 خواهد بود.
پاکت های مناقصه گران توســط کمیســیون مناقصه ای که در 
اتاق جلســات  ســاعت 10 صبح 9 1400/5/1 در محل 
کارفرما، واقع در ســاختمان ستاد تشــکیل می گردد، بازگشایی 

خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

توام با ارزیابی کیفی 

شرکت آب و فاضالب استان یزد 
سهامی خاص

شرکت آب و فاضالب استان یزد
ت اول

نوب

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
شــد:  اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات   1399/06/30 
آقای محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به ســمت 
ملــی 0043216031  کــد  هیئت مدیره   رئیــس 
 آقای محمد بیدآبادی به ســمت عضو هیئت مدیره 
کــد ملــی 0032280661 آقای احمــد بیدآبادی 
بــه ســمت نائــب رئیــس هیئت مدیره کــد ملی 
بیدآبــادی  عبدالحســین  آقــای   0041638158
عضو هیئت مدیره کد ملــی 0043821121 آقای 
میثــم بیدآبــادی به ســمت مدیرعامــل کد ملی 
0075350671 تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات 
و غیره به امضــاء 2 نفر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره 
بهمراه مهــر شــرکت و اوراق عادی مراســالت و 
مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680 

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

سال هشتادم   شماره 22800   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دو شنبه 28 تیر 1400   8 ذی الحجه 1442    19 جوالی 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 10، ۴ و ۳[

 آزادسازی 17 شــهر افغانستان از اشغال طالبان 
طی چند روز.

 شمال و غرب آفریقا در حال تبدیل شدن به جوالنگاه داعش.
 رکود بزرگ در انتظار اقتصاد انگلیس؛ بدهی این کشور

از 2 تریلیون پوند گذشت.

 خنده هــای جانشــین احتمالــی مــرکل بــه 
فاجعه سیل در آلمان جنجال به پا کرد.

 توقیف کشتی ها توسط آل سعود جان ده ها بیمار 
و کودک یمنی را تهدید می کند.

تلویزیون اسرائیل:

 مسئوالن ما سقوط کردند
بشار اسد همچنان در قدرت است

 افزایش رسمی قیمت نان در تهران.
 رشــد 50 درصدی بدهــی دولت به بانــک مرکزی 

در یک سال اخیر.
 وزیر راه و شهرسازی: تمام واحدهای خالی از سکنه را 

شناسایی کرده ایم.

 پس از غلبه بر ویروس انگلیسی و آفریقایی، اثرگذاری 
واکسن برکت بر کرونای دلتا هم تأیید شد.

 12 گزینــه نهایــی بــرای انتخــاب شــهردار تهران
اعالم شد.

با ۳0۴ هزار ُدز

رکورد تزریق روزانه واکسن کرونا
 در کشور شکسته شد

 ]صفحه ۳[

دست تروریست ها به خون 2 جوان خوزستانی آلوده شد
علما و نمایندگان منطقه: خونخواه آنها هستیم

تداوم آتش سوزی گسترده و مهیب در مناطق غربی آمریکا

گفت وگو با مریم ایمانی همسر شهید مدافع حرم اصغر پاشاپور 

دوری از حاج قاسم را تاب نیاورد

 یکی از مشتاقان حاج قاسم، اصغر پاشاپور بود. کسی که دوری حاج قاسم را تاب نیاورد و دقیقا یک ماه 
پس از شهادت حاج قاسم به شهادت رسید. فرماندهی که از آغاز جنگ سوریه، در این کشور حضور داشت 
و از معدود فرماندهانی بود که خانواده اش را هم به ســوریه برده بود. برای آشــنایی با  اصغر حاج قاسم با 
همسر مهربان شهید، خانم مریم ایمانی به گفت و گو نشستیم. شرح این دیدار صمیمی را تقدیم می کنیم 

به روح پر فتوح حاج قاسم سلیمانی و رفیق با وفایش شهید اصغر پاشاپور.

 به دنبال بحران بی آبی در خوزستان، تعدادی از مردم این استان در روزهای گذشته دست به اعتراض زدند 
که متأسفانه با تیراندازی تروریست ها، اعتراضات آرام خوزستانی ها به کشته شدن دست کم دو نفر انجامید.

 خانواده »مصطفی نعیماوی« اولین قربانی اعتراضات: پســرمان بســیجی بود نه شورشی/ عموی »قاسم 
خضیری« )دومین قربانی اعتراضات(: قاســم کارگر یک باطری فروشی بود و شامگاه جمعه هنگام بازگشت 
 از محــل کار به خانــه هدف تیراندازی قرار گرفت. مرحوم قاســم اهل نماز و روزه و از نیروهای بســیجی

پایگاه مسجد محل بود و اهل تجمع و اغتشاش نبود.
 آیت اهلل محسن حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری: خونخواه 2 جوان کشته شده ایم/ 

قاسم ساعدی، نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس: در کنار خانواده های دو جوان کشته شده هستیم.
 انتشار اخبار و گزارش ها از منطقه خوزستان سبب شد که نمایندگان و علمای استان این مسئله را رأساً 

پیگیری کنند و سپاه نیز امکانات خود برای آب رسانی به مناطق بحرانی را بسیج کند.

 ]صفحه 7[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

کاسبی با سازمان تروریستی
مایه ننگ مقامات 

آمریکاست

بررسی ها نشان داد

شیب تند گرانی خودرو و مصالح ساختمانی
برخالف وعده کنترل قیمت ها

]صفحه ۴[

]صفحه 10[

از  نماینده مجلس:   محمدحســن آصفری 
روزی که قطعی برق در کشور شایع شد، قیمت 
سیمان از کیسه ای 1۵ هزار تومان به 70 هزار 
تومان افزایش یافت و قیمت فوالد نیز به چند 
برابر افزایش پیدا کرد، چرا دولت و دســتگاه 

قضایی نباید به این موضوع ورود کنند؟
بتن  نظارت، رئیس کانون سراسری   مهرداد 
آمــاده و قطعات بتنی: با این شــیوه فروش 
در  قیمت  افزایش  درصد  سیمان، حداقل ۳0 

ساخت مسکن خواهیم داشت.
 مدیرعامل بورس کاالی ایران: »به دلیل قطع یا 
ایجاد محدودیت در برق مورد نیاز صنایع فوالد 
و ســیمان، تولید شــرکت های فعال در این دو 
صنعت به شدت کاهش یافته و به تبع آن عرضه 
محصوالت فوالدی و ســیمانی در بورس کاال به 

کمتر از یک سوم حالت عادی رسیده است«.
 بر اســاس گزارش برخی خبرگزاری ها، قیمت 
بســیاری از خودروهای داخلی هم طی روزهای 
اخیر افزایش یافته اســت. از جمله، هر دستگاه 
پژو پارس ساده مدل 1۴00 نسبت به هفته گذشته 
هفت میلیون تومان و دنا معمولی رینگ فوالدی 

نیز هشت میلیون تومان گران شده است.
این گرانی هــا درحالــی رخ می دهد که  
آقای روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در 
ســال 1۴00 گفته بود، هرچه قرار بود اجناس 
گران شود، سال ۹۹ شد. سخنگوی دولت نیز 
اعالم کرد: به اطالع مردم می رسانم دولت هیچ 
 برنامه ای برای افزایــش قیمت ها به خصوص 
در مورد کاالهای اساســی تا پایان کار خود 

نخواهد داشت.

 

مأموریت دوگانه
ائتالف اعتدال و اصالحات

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 

صفحه ۲

دستور »روحانی« 
درباره رفع مشکِل 

آب خوزستان

صفحه ۲

با فرافکنی درباره تعویق مذاکرات وین  

آمریکا علی رغم بی عملی در برجام
توپ را در زمین ایران 

می اندازد

صفحه 11

تذکر 65 نماینده مجلس 
 به روحانی

درباره تاخت  وتاز گرانی  ها 
در عدم نظارت دولت

صفحه 11

حداد عادل:   

انتخاب شهردار 
صرفًا بر عهده 

اعضای شورای شهر است

صفحه 11

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

محصول شرکت سهامی 
هاشمی و خاتمی را

 پای حاکمیت ننویسید

 گرانی های ســریالی در هفته های اخیر برخالف وعده دولت مبنی بر کنترل قیمت ها به مردم تحمیل شــده که در جدیدترین موارد می توان به 
افزایش شدید قیمت سیمان، فوالد و خودرو طی روزهای گذشته اشاره کرد.

 قیمت سیمان طی روزهای اخیر به کیسه ای 70 هزار تا 100هزار تومان رسیده است. قیمت فوالد و میلگرد هم رشد عجیبی  پیدا کرده است.


