
هرگونه اتالف قابل توجه آب )شکستگی لوله ها،  باز بودن لوله ها، هدرروی آب در هر نقطه( را به مرکز ارتباطات مردمی ) 122( اطالع دهید.

آگهی مزایده عمومی فروش 2 قطعه زمین
نوبت دوم

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

1- آدرس و نحوه دریافت اسناد مزایده: اسناد از تاریخ 1401/09/13 لغایت ساعت 09:00 مورخ 1401/09/19 به صورت های ذیل جهت دریافت موجود می باشد.
الف( به صورت حضوری: واریز فیش بانکی به مبلغ 2/000/000 ریال به حســاب جاری 1733059199 به نام شــرکت آب و فاضالب استان زنجان نزد بانک 
تجارت شعبه کوی قائم زنجان و مراجعه حضوری به اداره قراردادهای شرکت به آدرس زنجان، کمربندی شمالی، ابتدای زیباشهر، شرکت آب و فاضالب استان زنجان.

http://znabfa.ir و http://iets.mporg.ir ب( دریافت اسناد مزایده از طریق سایت: دریافت رایگان اسناد از سایت های
http://znabfa.ir ،http://tender.nww.ir ،http://iets.mporg.ir :2- سایت های ثبت آگهی

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبالغ تضمین مطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از صور مندرج در اسناد مزایده ارائه شود.
4- مهلت تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب: حداکثر تا ساعت 09:00 مورخ 1401/09/29 می باشد.

5- تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 143 و 024-33027142
6- زمان و مکان گشایش پیشنهادها: پیشنهادهای مربوط به مزایده رأس ساعت 11:00 مورخ 1401/09/29 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان 

زنجان واقع در کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر، بازگشایی خواهد شد.
7- هزینه ها: پرداخت کلیه هزینه های متعلقه از قبیل انتشــار آگهی و دســتمزد کارشناسی)به تناسب(، عوارض، تنظیم سند، مالیات، دارایی و... به عهده برندگان 

مزایده می باشد.
8- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده به صورت مشروح مندرج است.

شماره 
نوع موضوع مزایدهمزایده

کاربری
مساحت 
)مترمربع(

قیمت عرصه کل 
قیمت هر قیمت اعیانیقطعه )ریال(

مترمربع
جمع کل قیمت 
عرصه و اعیانی

میزان تضمین 
شرکت در 

مزایده )ریال(
شرایط پرداخت

5م-1401

زنجان، علوم پایه، 
خیابان عارف6، 
شماره پالک 

43/2499/15748

310/000/000101/441/300/0005/043/240/000فاقد ارزش327/23101/441/300/000مسکونی
الف( نقدا و یکجا 

ب( پرداخت 
نصف)50٪( مبلغ 

پیشنهادی به صورت 
نقد و الباقی به 

فاصله یک ماه با 
اخذ چک

6م-1401

زنجان، علوم پایه، 
خیابان عارف8، 
شماره پالک 

43/2499/15743

331/04115/846/000/0001/600/000/000350/000/000117/464/000/0005/523/920/000مسکونی

شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان در نظر دارد دو قطعه زمین در زنجان به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا 
حقوقی با شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. لذا عالقه مندان می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده در مهلت مقرر اقدام نمایند.

شرکت آب و فاضالب استان زنجان

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1401/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد موسســه حسابرســی 
بیــات رایان به شــماره ملی 10100168482 بــه عنوان بازرس 
اصلی و موسســه حسابرســی آگاهان و همکاران به شماره ملی 
10100190284 بــه عنوان بازرس علی البــدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی منتهی به 1400/10/10 به تصویب رسید. 

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

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سومیتو موکور پوریشن ایران لیمیتد 
به شناسه ملی 10100544261 و به شماره ثبت 14566

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1401/04/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد آقای ســید مصطفی 
الوانکار به شماره ملی 0049600885 به سمت بازرس علی البدل و 
موسسه حسابرسی به بین محتوا به شناسه ملی 14006661682 
به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ترازنامه و حساب ســود و زیان برای سال مالی منتهی به 

1400/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 

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

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ساختمانی افق روشن باربد
به شناسه ملی 10320555318 و شماره ثبت 404860 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1401/05/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حساب ســود و زیان شرکت در ســال 1400 مورد تصویب 
قــرار گرفت. آقای ســید مهدی الجوردی به شــماره ملی 
0075253534 بــه ســمت بازرس اصلــی و آقای اصالن 
مردادی به شــماره ملی 0069956030 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پشتیبان صنعت البرز 
به شناسه ملی 10320816586 و به شماره ثبت 428827 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1401/03/01 و مجوز شماره 73386/75/3 مورخه 
1401/05/09 ســازمان راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تیموری به کدملی 
0700330100 به عنوان عضو هیئت عامل برای مدت دو 

سال تمدید گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
به شناسه ملی 10101237758 و شماره ثبت 78956 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
محمد عبدل به شماره ملی 0043031005 به 
سمت رئیس  هیئت مدیره، آقای علی عبدل به 
شماره ملی 0057702047 به سمت نایب رئیس  
هیئت مدیره و آقای یداهلل عبدل به شماره ملی 
0041914805 بــه ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره انتخاب گردیدنــد. کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق 
عادی و اداری با امضــای مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
سهامی خاص به شماره ثبت 2319 

و شناسه ملی 10103763936

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العــاده مــورخ 1400/11/21 تصمیمات ذیل 
اتخــاذ شــد: آقایان یــداهلل عبدل به شــماره ملی 
0041914805 و محمــد عبــدل به شــماره ملی 
0043031005 و علــی عبــدل به شــماره ملی 
0057702047 بــه عنوان اعضــای هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد. آقای رضا 
اسحقی به شــماره ملی 3257045549 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم اکرم الســادات مایلی به شماره 
ملی 0320151794 به عنــوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین گردید. 

آگهی تغییرات 
شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
سهامی خاص به شماره ثبت 2319 

و شناسه ملی 10103763936

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده 

مــورخ 1401/06/08 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 

سرمایه شــرکت از مبلغ 10000000000 ریال به 

مبلغ 15000000000 ریال منقسم به 1000 سهم 

15000000 ریالی با نام عــادی که تماما از طریق 

پرداخت نقدی و مبلغ 5000000000 ریال بموجب 

گواهی شــماره 274مورخ 1401/06/08 بانک ملی 

شــعبه میدان هروی پرداخت گردیده است. افزایش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت 

از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و 

امضا گردیده است. 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص 
پشتیبان صنعت  البرز 

به شناسه ملی 10320816586 
و به شماره ثبت 428827 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/02/01 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: برنداستفان اشمیتز به کد فراگیر 91709071
- ارســالن باالخانی هشت پر به شماره ملی 2630791912 - بریگیت 
مارگرت جینه وندیپــوت به کد فراگیر 91709204 به ســمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. هوبرت گرستر به کد 
فراگیر 91738138 به ســمت بازرس اصلی و سیگفرید اریچ اسکولر به 
کد فراگیر 91738310 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1399/10/11 

به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582

تدارکات  سامانه  الکترونیکی  مزایده  از طریق  را  خود  مازاد  و  تملیکی  امالک  دارد،  نظر  در  استان خوزستان  ملی  بانک  امور شعب  اداره 
دولت)ستاد ایران( به شماره 2001005540000006 به صورت نقد و اقساط به فروش برساند. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد 
مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیک دولت)ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

* شرایط ویژه فروش/ واگذاری قسطی *
نرخ سودنحوه بازپرداختمدت تنفسپیش پرداختکاربریردیف

صنعتی، دامداری، کشاورزی و 1
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره حداکثر یکسال تنفس10٪ قیمت واگذاریاموال منقول

تنفس جمعا به مدت 5 سال
نرخ سود مصوب 

شورای پول و اعتبار 
در حال حاضر با 

نرخ )٪18(

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره حداکثر شش ماه تنفس20٪ قیمت واگذاریتجاری - خدماتی2
تنفس به مدت 5 سال

مسکونی- اداری3
30٪ قیمت واگذاری

بدون مهلت تنفس
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 3 سال

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 4 سال40٪ قیمت واگذاری
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 5 سال50٪ قیمت واگذاری

- تاریخ برگزاری و انتشار مزایده: از ساعت 08:00 مورخ 1401/09/14 لغایت ساعت 19 مورخ 1401/10/01 می باشد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 08:00 مورخ 1401/09/14 تا ساعت 19 مورخ 1401/09/21 می باشد.

- مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده: از ساعت 08:00 مورخ 1401/09/14 تا ساعت 19 مورخ 1401/10/01 می باشد.
- تاریخ بازگشایی پاکت های الکترونیکی: ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/10/03 خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتما می بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از 
اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده)ساعت 19 مورخ 1401/09/21( نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( 

اقدام نمایند.
متقاضیان خرید برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.

1- تماس تلفنی: مورد سامانه با شماره تلفن 1456- واحد امالک: 06133366747
شماره  مزایده  مزایده گر�  اجرایی�  دستگاه  مزایده  مزایده�   www.setadiran.ir ایران(  دولت)ستاد  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مراجعه   -2

مدیریت امور شعب بانک ملی استان خوزستان2001005540000006 اموال غیرمنقول)امالک تملیکی(

آگهی مزایده امالک و مستغالت تملیکی و مازاد 
بانک ملی استان خوزستان            نوبت اول

سال هشتاد و یکم   شماره 23185   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دو شنبه 14 آذر 1401    10 جمادی االول 1444    5 دسامبر 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 نــام »بن گویــر«، وزیر تندروی صهیونیســت 
در »لیست انتقام« مقاومت فلسطین قرار گرفت.

 اعتراف آمریکا به توانایی چین برای تغییر نظم جهان.
 4 هــزار کودکــی کــه در یمن بــه عمد هدف 

قرار گرفتند.

 روایت شــیخ  نعیم  قاسم از 3 دستاورد راهبردی 
حزب اهلل لبنان.

 افزایــش اعدام های خودســرانه در عربســتان 
صدای اعتراض سازمان های حقوق بشری را درآورد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تیر خالص روسیه به آخرین امیدهای نفتی غرب
مسکو: اروپا نفت ما را فراموش کند

 معاون وزیر نفت: با وجود عبور از تابستان، مصرف 
بنزین همچنان روزانه باالی 100 میلیون لیتر است.
 سخنگوی وزارت بهداشــت از 2 محموله جدید

 40 و 50 تُنــی آنتی بیوتیــک در راه داروخانه هــا 
خبر داد.

 3 هــزار قبضــه ســالح جنگــی و شورشــی 
در استان لرستان کشف شد.

 سخنگوی صمت: خودروهای وارداتی به پشت مرز
رسیده است.

معاون بنیاد مستضعفان خبر داد

تحویل 12500 واحد مسکونی
 به خانواده های صاحب 2 معلول و بیشتر

 ]صفحه آخر[

با اشاره به خشونت های سیاسی و اجتماعی

 نشنال اینترست: جنگ دوم داخلی آمریکا
 شروع شده است

خوشحالی مردم از نزول رحمت الهی

برف و باران استان های مختلف کشور را فرا گرفت

یک مسئول:

عظیم ترین واحد پاالیشی کشور
در آبادان آماده بهره برداری شد

 احمد فرزانه، مجری طرح توســعه و تثبیت ظرفیت پاالیشــگاه آبادان: طرح توسعه و تثبیت ظرفیت 
پاالیشگاه آبادان با پیشرفت بیش از 97 درصد در آستانه بهره برداری قرار گرفته است.

 زمانی که طرح را از دولت گذشته تحویل گرفتیم در بخش اجرا اوضاع خوبی نداشت اما پیشرفت 33 درصدی
این طرح در طول یک سال گذشته و تکمیل آن در بازه زمانی 12 ماهه یک رکورد به شمار می آید.

 پاالیشگاه آبادان هم اکنون با ظرفیت 210 هزار بشکه در روز آماده بهره برداری است که در بخش دوم 
نیز کیفیت محصوالت تولیدی افزوده خواهد شد. 

 یک و نیم درصد از تولیدات جدید پاالیشی در این پروژه گاز مایع، 22 درصد نفت سفید و سوخت جت، 
21 درصد بنزین و 24 درصد گازوئیل خواهد بود.

  نشریه آمریکایی نشنال اینترست با اشاره به خشونت های مسلحانه و پُررنگ شدن شکاف های اجتماعی 
و سیاســی و رشد تفکرات نژادپرستی در آمریکا، تاکید کرده که آمریکا مدت هاست وارد جنگ دوم داخلی 

شده است!
  »باربارا والتر« کارشــناس برجسته »خشونت سیاسی«، در یکی از پرفروش ترین کتاب های سال آمریکا 
تحت عنوان »چگونه جنگ های داخلی آغاز می شــود«، می نویســد: »هیچ کــس نمی خواهد باور کند که 

دموکراسی محبوبش در حال افول است یا به سمت جنگ پیش می رود.

 ]صفحه ۴[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

اول مرزبندی
 با ویرانی طلبان

بعد ادعای برادری!

در گزارش مستند کیهان بررسی شد

کارنامه دیکتاتورهای کوچک
از وحشی گری خیابانی تا اعتصاب اجباری

]صفحه ۳[

]صفحه ۱۰[

 دیکتاتورهای کوچک در حالی که تا بن دندان
زنجیر شده اند،  قرون وســطایی  تصورات  به 
کســبه و بازاریان را برای »اعتصاب اجباری« 
مورد آزار و اذیت قرار می دهند. همین یکی 
دو روز پیش در بیانیه های خود رسماً رانندگان 
کامیون ها را تهدیــد و ارعاب کرده اند که در 
صورت نپیوســتن به اغتشاشات، به وسایل 

نقلیه آنها آسیب خواهند زد!
با تحریق سطل های زباله   اغتشاشــگران 
و تجمعات چند ده نفره خیابان های شــهر را 
مســدود کردند، با بهانه و شعار »زن زندگی 
 آزادی« زنــان محجبه را کتــک زده و چادر 
از سر آنان کشیدند، به لباس روحانیت تعرض 
کردند، طلبه بســیجی را در خیابان شکنجه 
کردند، پلیس را آتــش زدند و گلوی محافظ 

امنیت را پاره کردند.
 آنان که پای تروریست ها را به حرم شاهچراغ 
 و استان های مرزی باز کردند، برای باخت تیم ملی
جشــن گرفتند و در برد تیم ملی، به مربی که 
نبود حملــه کردند. حتی به  ایرانی هم  حتی 
بازیکنان تیم ملی فوتبال اجبار کردند که سرود 
ملی نخوانند! یا آنکه بازیکنان و خانواده هایشان 

را مورد تهدید و ارعاب قرار دادند.
 طراحان اغتشــاش که نمی خواهند به این 
رســوایی تن دهند، به گوشــه ای خزیده و 
خود را »دلســوزان« نظام جا زده و به عنوان 
کارشناس و استراتژیست برای حل مشکالت 
 نســخه می پیچند و از ضــرورت »تغییر« و 

»آشتی ملی« سخن می گویند!

 

فالوده با گرگ
گریه با چوپان!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 با گذشت نزدیک به دو ماه و نیم، تنها چیزی که فتنه گران داخلی و خارجی در افکار عمومی از خود به تصویر کشیده اند، تباهی و تقالی محکوم 
به شکست دیکتاتورهای کوچکی است که در قامت اراذل اجاره ای و وحشی گری های خیابانی ظاهر شده بودند.

 دیکتاتورهای کوچک به خیال خام خود گمان می کردند با تحریک افکار عمومی و تهییج احساسات و ترانه  سازی های کذایی و بهره برداری های 
 جناحی و سیاســی از مفهوم »اعتراض« می توانند »عقل« و »عقالنیت« عمومی را به اســارت گرفته و با شگردهای رسانه ای و روانی از »امنیت« 

این مرزوبوم اعتبارزدایی کرده و ایران را ویران کنند!

صفحه ۱۱

پیکر مطهر100 شهید 
تازه تفحص شده دفاع مقدس 
پنج شنبه وارد کشور می شود

صفحه ۲

ساالنه یک میلیون نفر
 از خدمات درمان هسته ای 

بهره مند می شوند

رئیس  سازمان انرژی اتمی:

صفحه ۳

آینده کشور از آِن شما است
خود را برای هرچه بهتر ساختن آن 

آماده کنید

رهبر انقالب در پاسخ 
به نامه جمعی از دانش آموزان:

صفحه ۱۱

4 عضو شبکه اراذل و اوباش 
مرتبط با »موساد« 

به دار مجازات آویخته شدند

صفحه ۱۱

تور اطالعات سپاه برای اغتشاشگران در قم
با رصد پهپادی و لحظه ای 

صفحه ۳

مراقب جنازه برجام باشید!
نگاه


