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عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلسدهم ومنتخبمجلس یازدهمتبیینکرد:

پنج آفت صنعتخودروسازی

الهیان،منتخبمردمتهران:

مصوبات بر زمینمانده مجلس دهم را
پیگیریمیکنیم

|گروه سیاسی|
منتخبمردمتهران،شمیرانات،ریواسالمشهر
در یازدهمین مجلس شورای اسالمی گفت:
«برخی از بانوان نماینده در مجلس دهم
بهجایاینکهدرصددرفعمشکالتدرفضایی
منطقی باشند ،بیشتر به دنبال جاروجنجال
سیاسیورسانهایومطرح کردنموضوعات
بهصورتهیجانیبودند.بهصراحتمیتوان
گفت این کار بهنوعی سوءاستفاده از جامعه زنان برای اهداف و منافع
سیاسی است».
زهره الهیان ،منتخب مردم تهران ،شمیرانات ،ری و اسالمشهر در
یازدهمینمجلسشورایاسالمیدرموردعملکردمجلسدهمدرحوزه
زنانوخانوادهدر گفتوگوبا«رسالت»بیان کرد«:مجلسدهمدر حوزه
زنان و خانواده مصوباتی داشته که با یک نگاه اجمالی به آنها میتوان
گفت که این مصوبات و تالش بانوان نماینده در مجلس ،معطوف به
نیازهایواقعیجامعهزناننبودهونگاهشانبیشترشعاریورسانهای
و این رویکرد نیز با اهداف سیاسی دنبال بوده است.
ممکن است مشاورانی که به بانوان نماینده مجلس دهم مشورت
میدادند چنین تفکراتی داشتند و این اشکال به مشاوران وارد است
که به لحاظ انتخاب محتوا اشتباه کردند و اولویتهای درستی برای
آنها ترسیم نکردند».
وی افزود« :عملکرد برخی از بانوان نماینده نشان از عدم اطالع و آ گاهی
نسبتبهمعضالتواقعیوحقیقیدر جامعهبهویژهجامعهزناناست.
ا گر بخواهیم این نقیصه برطرف شود باید به مشکالت واقعی بنگریم و
تمام توان را در راستای حل آنها ب ه کارگیریم .بهطور مثال موضوعی که
مجلسدهمآنرادنبال کردووقتبسیارزیادیازبانوانایندورهمجلس
را به خود اختصاص داد ،مبحث ورود زنان به ورزشگاهها بود!»
الهیان تصریح کرد« :مشخص است که این مسئله اولویت اساسی
جامعه زنان نیست و اقلیتی تحت تأثیر فضای رسانهای و مجازی این
ی کردند و مشکالت جدیتر جامعه زنان همچنان بر
مبحث را دنبال م 
زمینمانده است .موضوعاتی مانند معیشت ،اقتصاد و بیمه زنان بد
سرپرستوسرپرستخانوار،سالمتومخاطراتیمانندافزایشمصرف
دخانیات .تمام اینها موضوعاتی است که جامعه زنان و دختران ما
ی کند و بهطور مستقیم بر سالمت نسل آینده جامعه مؤثر
را تهدید م 
خواهد بود».
اوادامهمیدهد«:مسئلهبعدیرفعموانعبرایفرزندآوریزنانبهویژه
شاغالن در مجلس دهم بود که باید به آن پرداخته میشد اما چنین
امری صورت نگرفت .آن موضوع میتواند در دستور کار مجلس آینده
باشد تا به امید خدا بتوانیم قدمهایی را در مسیر پیشرفت جامعه زنان
و سالمت خانواده برداریم».
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در انتها افزود« :برخی از بانوان
ن کهدرصددرفعمشکالتدرفضایی
نمایندهدرمجلسدهمبهجایای 
منطقیباشند،بیشتربهدنبالجاروجنجالسیاسیورسانهایومطرح
کردن موضوعات بهصورت هیجانی بودند .تبعات و آثار این کار بهطور
ی گردد و دود آن به چشم مردم میرود.
مستقیم به جامعه زنان برم 
بهصراحت میتوان گفت این کار بهنوعی سوءاستفاده از جامعه زنان
برای اهداف و منافع سیاسی است».

|حانیه مسجودی|
«زمانی که خودروساز الزام قانونی پیدا
کندبهسمتتولیدبهترمیرود.تا کنونازسمت
شرکتهایخودروسازارادهایبرایارتقاجایگاه
خودروسازی وجود نداشته است».
سیدجوادحسینی کیا،عضو کمیسیونصنایع
و معادن مجلس دهم و منتخب مردم سنقر از
استان کرمانشاه در مجلس یازدهم با بیان
مطلبفوقدر موردوضعیتنابسامانصنعت
خودروسازی در کشور و نوسانات شدید آن در
روزهای اخیر بابیان اینکه این مسئله  5دلیل
دارد ،در تشریح نکته نخست به «رسالت»
ی گوید«:تولیداتخودروسازانباروالعادی
م 
ی کند و  50درصد باقی
 50درصد بازار را اشباع م 
میماند .بنابراین به دلیل عرضه کم و تقاضای
باال هموارهخودرودر نمودار نوسانقیمتیقرار
ی گیرد.ایننکتهنخستاستوبدانیم کهدر
م 
بازار ،تقاضا باال و عرضه کم است».
او ادامه میدهد :نکته دوم وجود نزدیک به
دو و نیم تریلیون پول در دست مردم است که
نتوانستیمآنرابهسمتتولیدواشتغالببریمو
اینسرمایههرروز بهبازارهاازجملهمسکن،ارز،
طالوخودروواردوبهدلیلنبودزیرساخت،تمام
ی کند.شدتضربهآندرنوسان
بازارهاراویرانم 
اما به هم ریختن بازار حتمی است».
ی کند کهمردمبهدنبال
حسینی کیاتصریحم 
سرمای ه گذاریمطمئنوسوددههستند،اما
در بازاری که عرضه کم و تقاضا زیاد است ،این
سرمای ه گذاری باوجود کاذب یا موقتی بودن
پاسخگو خواهد بود .مانند ورود نقدینگی
به بازار خودرو .در این زمان شاهد هستیم

که خودرو به دلیل محدودیت نمیتواند
تعادل را حفظ کند.عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس دهم ضمن تشریح دلیل
سوم نا بسامانی خودرو ،افزود« :نکته سوم
این است که خودروسازی ظرفیتهای خود
را فعال نکرده است .بهطور مثال این صنعت
در حال حاضر میتواند ساعتهای کاری
واحدهای تولیدی خود را به  3نوبت افزایش
دهد و این کار باعث افزایش تولید و متعادل
شدن بازار شود».
وی تأ کید کرد« :مسئله بعدی وجود دالالن
است .زمانی که انبارهایی با موجودی  3هزار
خودرو کشف میشود ،مشخص است یک
شبکهمافیاییوجوددارد کهخودرویتولیدی
بهجایورودبهبازار،طوردیگریازخودروسازی
خارجمیشود.بنابراینشبکهمافیایینیزدر
این نوسانات دخیل است».
حسینی کیادروا کنشبهاینسؤال کهبایدچه

آمریکا وزیر کشور ایران را
تحریم کرد
دفتر کنترلداراییهایوزارتخزانهداریآمریکادیروزتحریمهای
جدیدی علیه ایران اعالم کرد.
به گزارشفارس،دفتر کنترلداراییهایوزارتخزانهداریآمریکا
دیروز تحریمهای جدیدی علیه ایران اعالم کرد.
در فهرستی که روی وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا قرار
گرفته نام  ۹فرد و  ۳نهاد دیده میشود که به فهرست تحریمها
اضافه شدهاند.
عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور ایران یکی از افرادی است که
درفهرستتحریمهاقرار گرفتهاست.دولتآمریکانیرویانتظامی
ایران را نیز در فهرست تحریمها قرار داده است.

میشود ،نزدیک به  24درصد در این زمینه
سرمایه گذاری کرده است .درنتیجه شاهد
آن هستیم که پلتفرمهای آنها ذائقه پسند
اما پلتفرمهای ما ذائقه مردم را لحاظ نکرده
و دلیلش نیز انحصاری بودن بازار خودرو
است .درنتیجه ا گر این کار عملی شود ،گامی
به سمت پیشرفت خواهد بود و اینزمانی
رخ میدهد که خودروسازان خودشان را زیر
تیغ الزام ببینند».
منتخبمردمسنقردرمجلسیازدهمادامهداد:
«ظرفیت عرضه و عرصه برای جوانها باوجود
چنین شرکتهای خودروسازی فراهم نبوده و
ی کیفیت
تمامنگاههابهسمتوارداتاجناسب 
بوده است و بیشتر خودروهای وارداتی از کشور
چینودر کشتیدرحالارسالساختهمیشوند.
همینامورباعثشدهاستخودروسازیجایگاه
حقیقی خود را پیدا نکند .خودروسازی کشور
ن که ارادهای پشت آن باشد ظرفیت
بهشرط آ 
ارتقا دارد .تا کنون از سمت حا کمیت و بخش
خصوصیارادهایبرایارتقاجایگاهخودروسازی
وجود نداشته است».
عضو کمیسیونصنایعمجلسدهم گفت«:برای
اجرایاینامور،بایدالزامقانونیشکل گیردویکی
ازمسائلی که کمیسیونصنایعمجلسیازدهم
بایددر دستور کار خودقرار دهد،مسئلهخودرو
است .در مجلس دهم برخی مسائل مربوطه
به این حوزه پیگیری شد ،بهطور مثال در مورد
خودروهای هیبریدی مصوب شد که دولت و
خودروسازان موظف هستند تا  5سال الزامات
تولید این محصول را به وجود بیاورند و در این
مدت تعرفه آن صفر خواهد بود».

کردتامسیربرونرفتیازاینشرایطپیداشود؟
گفت«:خودروسازانتا کنونخودرادرحاشیه
امن دیدهاند .بنابراین باید به خودروسازی
ی کنیم
بگوییم که ما  2سال از شما حمایت م 
و سودهای بانکی شما را فریز و سرمایه در
گردشنیزبهشمامیدهیم.اماشمابهعنوان
خودروساز موظف هستید طی این مدت
خودروی ارزان  ،رقابتپذیر و صادرات محور
تولید کنید.خودروسازبایدبتواندباخودروی
مشابهخارجاز کشوررقابتو کاری کند کهمردم
به سمت خودروی خارجی نروند».
*تیغ الزام ،ابزار برش ناف خودروسازان از
بازار انحصاری
او بابیان اینکه زمانی که خودروساز الزام
قانونی پیدا کند به سمت تولید بهتر میرود،
تأ کید کرد« :در حال حاضر سرمای ه گذاری ما
ن که امروزه
در حوزه RMBصفر است .اما آلما 
در حوزه صنعت خودرو پیشرفته محسوب

امیرحاتمیدرحاشیهجلسههیئتدولت:

آمریکا مزاحم نفتکشهای ایرانی شود ،پاسخ قاطعی میدهیم
وزیر دفاع با بیان اینکه به صراحت اعالم کردیم
هیچ گونه مزاحمتی را برای نفتکشهای ایرانی تحمل
نخواهیم کرد ،گفت :ا گر مزاحمتها تشدید شود حتما
آمریکاییها پاسخ قاطع و محکمی را خواهند گرفت.
به گزارشمهر،امیرسرتیپحاتمیوزیردفاعوپشتیبانی
نیروهای مسلح در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع
خبرنگاران با اشاره به تهدید آمریکا علیه نفتکشهای
اعزامی به ونزوئال اظهار کرد :مزاحمت برای نفتکشها
خالف مقررات و امنیت بینالملل است و فکر می کنم
هم سازمانهای بینالمللی و هم کشورهایی که نسبت

آ گهی مزایده عمومی شماره 99/30
نوبت اول

موضوعمزایده:وا گذارییكقطعهزمینملكیشهرداریاز قطعاتتفكیكیشهركفتحالمبینمطابقشرحخدمات
مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مزایده.
مبلغسپردهشركتدر مزایده(115/000/000:یكصدوپانزدهمیلیون)ریالبهصورتضمانتنامهبانكیبااعتبار حداقل
سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری كاشان
 مهلت دریافت اسناد حدا كثر تا تاریخ  99/3/22از اداره پیمان و رسیدگی ،مهلت قبول پیشنهادات حدا كثر تاتاریخ  99/03/24و بازگشایی پا كتها در مورخ  99/3/25در محل شهرداری كاشان خواهد بود.
 هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده ،حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند ،سپرده شركت در مزایده ایشانبه نفع شهرداری به ترتیب ضبط خواهد گردید.
 كلیه هزینههای چاپ آ گهی به عهده برنده مزایده میباشد و شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختاراست.
 سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.تلفن)031( 55440055-8 :

تاریخ انتشار نوبت اول99/3/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/3/10 :
خ ش99/3/1 :

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
منتخبمردمتهراندر مجلسیازدهم:
اقبالشاکری،

شهردار كاشان – سعید ابریشمیراد

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی بهطور
فوقالعاده شرکت تحقیق و گسترش صنایع
معدنی پارسکانی (سهامی خاص) شناسه ملی:
 10101312843شماره ثبت86851 :

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی بهطور
فوقالعاده شرکت تحقیق و گسترش صنایع
معدنی پارسکانی (سهامی خاص) شناسه ملی:
 10101312843شماره ثبت86851 :

بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانمحترمشرکتتحقیقو گسترشصنایعمعدنیپارسکانی
ی گردددرجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده کهروز
(سهامیخاص)دعوتم 
دوشنبه مورخ  1399/03/12ساعت  10در محل اصلی شرکت به نشانی :تهران ،خیابان
ولیعصر (عج) ،بین چهارراه طالقانی و میدان ولیعصر (عج) ،کوچه شهید فرهنگ
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
حسینی ،پال ک  50برگزار م 
دستور جلسه:
 -1بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صور تهای مالی سا ل مالی منتهی به
1396/12/29
 -2انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علیالبدل برای سا ل مالی منتهی به
1397/12/29
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
تاریخ انتشار99/3/1 :
هیئتمدیره
خ ت99/3/1 :


س کانی
بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانمحترمشرکتتحقیقو گسترشصنایعمعدنیپار 
ی گردددرجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده کهروز
(سهامیخاص)دعوتم 
دوشنبه مورخ  1399/03/12ساعت  11در محل اصلی شرکت به نشانی :تهران ،خیابان
ولیعصر (عج) ،بین چهارراه طالقانی و میدان ولیعصر (عج) ،کوچه شهید فرهنگ
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
حسینی ،پال ک  50برگزار م 
دستور جلسه:
 -1بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صور تهای مالی سا ل مالی منتهی به
1397/12/29
 -2انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علیالبدل برای سا ل مالی منتهی به
1398/12/29
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
تاریخ انتشار99/3/1 :
هیئتمدیره
خ ت99/3/1 :


آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارسکانی
(سهامی خاص) شناسه ملی 10101312843 :شماره ثبت86851 :
ی گردد در جلسه مجمع عمومی سالیانه که روز دوشنبه مورخ
س کانی (سهامی خاص) دعوت م 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پار 
 1399/03/12ساعت  12در محل اصلی شرکت به نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،بین چهارراه طالقانی و میدان ولیعصر (عج) ،کوچه شهید فرهنگ حسینی ،پال ک  50برگزار
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
م 
دستور جلسه:
ل مالی منتهی به 1398/12/29
 -1بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سا 
ل مالی منتهی به 1399/12/30
 -2انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علیالبدل برای سا 
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئتمدیره
خ ت99/3/1 :

تاریخ انتشار99/3/1 :

به مقررات و امنیت آبراهها حساس هستند باید حتما
نسبت به این موضوع عکسالعمل نشان بدهند.وی
افزود :این اقدام به نوعی راهزنی دریایی است .البته
سیاست ما هم کامال روشن است و به صراحت اعالم
کردیم هیچ گونه مزاحمتی را تحمل نخواهیم کرد .هم
آمریکاییها و هم دیگران میدانند که ما در وا کنش
به این اتفاق احتمالی ،هیچ تردیدی به خودمان راه
نخواهیم داد.وی افزود :ا گر مزاحمتها ادامه پیدا کند
ً
و تشدید شود حتما آمریکاییها پاسخ قاطع و محکمی
را خواهند گرفت.

مرجع واحد منتخبان مردم در مجلس یازدهم
فراکسیون نیروهای انقالب است

| گروه سیاسی|
اقبال شا کری،منتخب مردم تهران ،پردیس  ،شمیرانات  ،ری و اسالمشهر در
دورهیازدهممجلسشورایاسالمیدر موردوضعیتفرا کسیونا کثریتدر این
دورهاز مجلسوحواشیایجادشدهدر موردانتخابرئیساینقوه گفت«:اینکه
م گیریمانداردومرجع
ی گویندوچهمینویسند،تأثیریبرتصمی 
رسانههاچهم 
واحدپیگیریاتفاقاتمجلسیازدهم،فرا کسیوننیروهایانقالباست.وحدت
منتخبان مردم در این دوره ،مجلسی قوی را رقم خواهد زد و نظر تمام منتخبان
نیروهای انقالب در همین فرا کسیون مطرح میشود و فرا کسیون سیاسی هم
مسیر و خارج از فرا کسیون ا کثریت نیروهای انقالب وجود ندارد».
منتخب مردم تهران ،پردیس  ،شمیرانات ،ری و اسالمشهر در دوره یازدهم
مجلس در مورد وضعیت فرا کسیون ا کثریت در این دوره از مجلس و حواشی
ایجادشده در مورد انتخاب رئیس این قوه ،به «رسالت» گفت« :مسیر اصلی
ی گیری نمایندگان
انتخابات ریاست مجلس شورای اسالمی دوره یازدهم ،رأ 
منتخبدرفرا کسیونا کثریتنیرویانقالباستوتماماتفاقاتآیندهدرمجلس
دراینفرا کسیونمشخصمیشودومرجعتمامنیروهایانقالبیاینفرا کسیون
است».وی افزود« :زمانی که تمام منتخبان نیروهای انقالب دور یکدیگر جمع
میشوند،بهاینمعناست کهوحدتویکپارچگیبینآنهاوجوددارد.بنابراین
زمانی که فرا کسیون ا کثریت تشکیل جلسه میدهد به این معناست که تفرقی
بین نمایندگان وجود ندارد و گروه دیگری نخواهیم داشت».
اقبالشا کریتأ کید کرد:ا کنونکهفرا کسیونا کثریتنیروهایانقالبشکلگرفته
است گروه سیاسی دیگری تشکیل نخواهد شد و خارج از آن گروهی نداریم.
منتخبمردمتهراندر مجلسیازدهمدر موردریاستمجلسایندورهتشریح
کرد« :در مورد ریاست مجلس نیز میتوان گفت که ممکن است چند نفر این
ظرفیت را در خود ببینند و بهعنوان کسانی که میخواهند برای ریاست مجلس
خدمتگزاری کنند در فرآیند انتخاب رئیس مجلس در فرا کسیون ا کثریت اقدام
ی گیریریاستمجلسدر همینفرا کسیونانجاممیشودو کار جانبی
کنند.رأ 
دیگری نخواهیم داشت».وی در مورد حواشی احتمالی موجود بین برخی
منتخباننیرویانقالب،تشریح کرد«:ممکناستجلساتیبهصورتجدا گانه
صورت گرفته باشد .اما مشمول کار اصلی نمایندگان منتخب و مجلس یازدهم
نیستو کاراصلیدرنشستفرا کسیونا کثریتنیروهایانقالبصورتمیگیرد
و تکلیف ریاست مشخص خواهد شد .بنابراین تمام منتخبان از تصمیمی که
ی کنند».شا کریدر وا کنشبهاینکه
در اینفرا کسیون گرفتهمیشودحمایتم 
برخی رسانهها و جریانات سیاسی تالش در تفرقهافکنی و مرور برخی اختالفات
پیشاز انتخاباتونهاییشدنلیستوتأثیرآنبرانتخابرئیسمجلسدارند،
ی گوید« :در این مسئله دو منظر وجود دارد؛ یکی عملکرد رسانههاست که چه
م 
واحد
ی گویندوچهمینویسندامااینهاتأثیریبرتصمی 
م 
م گیریمانداردومرجع ِ
پیگیری اتفاقات مجلس یازدهم ،فرا کسیون نیروهای انقالب است .بنابراین
گروه ،تشکل و نشست خارج از فرا کسیون وجود خارجی ندارد و نخواهد داشت
و تمام این نیروها در دل فرا کسیون نیروهای انقالب جای دارند و خودشان را
نشانمیدهند».ایننمایندهمنتخبتهراندرمجلسیازدهمخاطرنشان کرد:
«ا گر نمایندهای نظر خاصی داشته باشد در رأیگیریهای فرا کسیون مشخص
میشود.بنابراینحواشیایجادشدهخارجازفراکسیوناستونشستهاورأیگیری
در مورد ریاست و کمیسیونها ،وحدت یکپارچه را نشان میدهد».شا کری در
پایانافزود«:تنهانکتهموردتوجهایناست کهبایدبتوانیماز تمامظرفیتهای
انقالبی مجلس به نحوی مطلوب استفاده کنیم تا به یاری خداوند ،مجلسی
قویوناظرداشتهباشیموامیداستافرادی کهظرفیتهایخودرابرایریاست
مجلس عنوان کردند ،اثرگذار واقع شوند».

مرحله اول آ گهی مناقصه عمومی شماره یكم

مدیریت خرید و پیمان آماد و پش منطقه شمالغرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید.
الف)
شرحجنس

مقداربهكیلوگرم

سپردهشركتدرمناقصه(ریال)

محلتحویل

مدتزمانتحویل

1

كره

28000

630/000/000

دربانبارپادگانمراغه

یكسال

ردیف
2

عدس

96000

408/000/000

دربانبارپادگانمراغه

ششماه

3

لپه

19000

104/500/000

دربانبارپادگانمراغه

ششماه

سیبزمینی

72000

دربانبارپادگانهایارومیه،قوشچی،
سلماس،پیرانشهر،سقزومهاباد

ششماه

4
5

پیاز

25000

سیبزمینی

81000

پیاز

28000

213/700/000

دربانبارپادگانمراغهوعجبشیر

ششماه

6

مربا

14000

84/000/000

دربانبارپادگانمراغه

ششماه

7

فالفل

70000

266/000/000

دربانبارپادگانمراغه

ششماه

8

سبزیمنجمد

100000

سیبزمینی

52000

پیاز

18000

9

240/100/000

300/000/000

دربانبارپادگانمراغه

یكسال

154/200/000

دربانبارنقطهآمادتبریز

ششماه

ب)
 )1تاریخ توزیع مدارك مناقصه از تاریخ چاپ آ گهی تا  99/3/11و دریافت مدارك یك روز قبل از برگزاری مناقصه از ساعت  8تا  13درب دژبانی فرماندهی آماد و پش منطقه شمالغرب (مراغه) بوده و تاریخ برگزاری مناقصه 99/3/12
میباشد.
 )2محل توزیع مدارك مناقصه مدیریت خرید و پیمان فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب (مراغه)
 )3ساعت و محل برگزاری مناقصه :ساعت  10صبح در فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب (مراغه)
 )4ده درصد مبلغ مورد معامله به صورت ضمانتنامه بانكی یا ضمانتنامه صادره از موسسات مالی و اعتباری غیربانكی دارای مجوز از بانك مركزی و یا واریز به صورت وجه نقد به حساب  5151570424004جاری طالیی دارایی ف آماد و
پشتیبانی منطقه شمالغرب نزد بانك سپه از سوی برنده مناقصه جهت تضمین حسن اجرای تعهدات خواهد بود.
 )5هزینه تحویل مدارك و برگ شرایط و مشخصات مبلغ  50هزار تومان و چنانچه شركتكننده خواهان ارسال پستی برگ شرایط باشد مبلغ  80هزار تومان خواهد بود كه بایستی به شماره حساب  5151570483006به نام پادگان پشتیبانی
شمالغرب نزاجا واریز و فیش مربوطه به مدیریت خرید و پیمان تحویل گردد.
 )6هزینه چاپ هر دو نوبت آ گهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 )7شركت در مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی به منزله قبول تمام شرایط دستگاه مناقصهگزار میباشد.
 )8دستگاه مناقصهگزار در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 )9ردیفهای  1 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9مناقصات مذكور شامل تعدیل نرخ ابتدای هر سه ماه مصوب مجلس محترم شورای اسالمی بوده و مناقصه ردیفهای  1 ،6 ،7 ،8جدول باال دومرحلهای (بازدید از كارخانه قبل از بازگشایی پا كت قیمت)
میباشد.
تلفكس041-37450388 :
تاریخ انتشار99/3/1 :
خ ش99/3/1 :

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب نزاجا

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدماتی مهر شایستگان بهبهان به
شمارهثبت2845وشناسهملی14000054530بهاستنادصورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/11/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سمت
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :مهدی روحی پور
1861149913رئیسهیئتمدیرهواکرامحاجتیان1860279457
نائبرئیسهیئتمدیرهواکرمحاجتیان1861117086مدیرعاملو
منشیهیئتمدیرهکلیهقراردادهاواسنادرسمیوتعهدآورشرکت
( چک  ،سفته  ،برات و قراردادها و اوراق بهادار ) با امضاء مدیرعامل و
رئیسهیئتمدیرهودرغیابرئیسهیئتمدیرهباامضاءنائبرئیس
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است و اوراق
عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری بهبهان ()854974

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدماتی مهر شایستگان
بهبهان به شماره ثبت  2845و شناسه ملی 14000054530
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1398/11/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مهدی روحی
پور  1861149913و اکرام حاجتیان  1860279457و اکرم
حاجتیان  1861117086به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و
مریمروحینژاد1861379961واللهحاجتیان1861190328
به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال
انتخاب گردیدند .سجاد ضیائی  1861633254به عنوان
بازرس اصلی و زهره خانی  1861141300به عنوان بازرس
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری بهبهان ()854988

آگهی تغییرات شرکت آوند آب جنوب سهامی خاص به شماره ثبت
 3322و شناسه ملی  10861160670به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1398/07/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :پیرو آگهی شماره
139530417075000774مورخ1395/09/01درسطردومتاریخصورتجلسه
بهاشتباه1366/05/28درجگردیدهکهصحیحآن1395/03/22میباشد
وبدینوسیلهاصالحمیگردد.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخوزستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول ()854976

آگهیتغییراتشرکتتعاونیخدماتیمهرشایستگانبهبهانبهشمارهثبت2845
و شناسه ملی  14000054530به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1398/11/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اساسنامه جدید مشتمل بر  52ماده و 30
تبصره تصویب گردید .محل شرکت در واحد ثبتی بهبهان به آدرس بخش مرکزی
 ،شهر بهبهان ،محله 500دستگاه  ،کوچه ((دانشی))  ،بلوار شهید عبدالهی  ،پالک
 ، 576طبقه اول کدپستی  6361738897 :تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان ()854981

