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آ گهی

شنبه  11تیر 1401

 2ذیالحجه  2 1443جوالی 2022

برادرانمحترمآقایان
حاجمسعودخدایاروحاجبهمناحمدی

سال سیوهفتم
شماره 10351

آ گهی مزایده نوبت دوم

باسالم،بدینوسیلهانتصاببجاوشایستهعالیجنابانرابهسمتریاست
دادگستری و دادستان شهرستان ایرانشهر که بیانگر تعهد و کارآمدی و
لیاقتوشایستگیهایبرجستهشمابرادران گرامیدرصحنههایخدمت
صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم فهیم بوده است را
تبریک عرض نموده  ،و یقین دارم با عنایت به تجارب ارزنده عالیجنابان و
استعانت از خداوند متعال  ،شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر در حوزه
قضایی شهرستان باشیم.
عبدالصمد مارندگانی – نماینده و خبرنگار روزنامه رسالت
جنوب استان سیستان و بلوچستان – شهرستان ایرانشهر –
چابهار – کنارک

آموزشوپرورشمنطقه15تهراندر نظرداردانبار
تاالرفرهنگیانراباشمارهمزایده5001004427000005
به مدت یک سال از طریق مزایده وا گذار نماید.
متقاضیان از تاریخ انتشار آ گهی نوبت دوم به
مدت  5روز کاری مهلت دارند تا اسناد مزایده را
از سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
دریافت و مبلغ پیشنهادی خود را در سامانه
بارگذاری نمایند.
متقاضیان جهت اطالعات بیشتر با تلفن
 33712151تماس حاصل نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/9
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11
خ ت 1401/4/9

آ گهی مزایده
نوبت اول

اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران در نظر دارد ملک موصوف
بهساختمانآموزشیشهیدجعفرحسینیواقعدر :لواسان کوچک
–ابتدای بلوار امام را برای مدت یک سال(ضمن موافقت سه ساله)
به صورت اجاره با قیمت پایه ماهانه 80/000/000ریال وا گذار نماید.
شماره مزایده در ستاد ایران 5001030049000015 :
متقاضیان از تاریخ انتشاراین آ گهی به مدت  4روز جهت دریافت
اسنادومدارکمزایدهو10روز جهتارسالپیشنهادقیمتدرسامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (  ) www.setadiran.irمهلت دارند .
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/14
م الف 1319
شناسه آ گهی 1342663

آموزش و پرورش منطقه  15تهران

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
سالیانه و فوق العاده شرکت روکش
الستیک قزوین ایران (سهامی خاص)

اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران

ثبت شده به شماره  95332و شناسه ملی 10101393952

از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید تا در جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ1401/4/29ساعت9صبحبادستورجلسه-1:استماع گزارشهیاتمدیرهوبازرس
قانونی شرکت  -2بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به
 -3 ، 1400/12/29انتخاب اعضاء هیات مدیره  -4انتخاب بازرسان  -5انتخاب روزنامه
کثیراالنتشار و جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت  11صبح با دستور جلسه  -1 :نقل
و انتقال سهام  -2سایر موارد  ،در دفتر اصلی شرکت حضور به هم رسانند.
تاریخ انتشار 1401/4/11
خ ش 1401/4/11

بدینوسیله از کلیه شرکا محترم شرکت پیوند فلز با مسئولیت
محدود(درحالتصفیه)بهشمارهثبت88963وشناسهملی
10101333518دعوتبهعملمیآیدتادرجلسهمجمععمومی
عادیبطورفوقالعادهشرکتدرساعت17مورخ1401-04-23
در محل قانونی تصفیه شرکت به نشانی میدان آرژانتین  ،بلوار
بیهقی  ،روبروی شهروند پال ک  22سوم واحد  6کد پستی
 1514836131تشکیل می شود ،حضور بهم رسانید .
دستور جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده :
 -1نقل و انتقال سهم الشرکه فی مابین شرکا
 -2تعیین حق الزحمه مدیر تصفیه
 -3سایر مواردی که در روند امر تصفیه شرکت فوق در جلسه
مجمع مطرح میشود.
تاریخ انتشار 1401/4/11
خ ت 1401/4/11

هیات مدیره شرکت روکش الستیک قزوین ایران

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
سالیانه سهامداران شرکت تولیدی و
صنعتی انرژی مثبت (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  263765و شناسه ملی 10103811596

بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانشرکتدعوتمیشودتادرجلسهمجمععمومیعادی
سالیانه در ساعت  17مورخ  1401/4/27در آدرس تهران – آبسردار – خیابان شهید
سیدحسین قادری –کوچه رئوفی – پال ک  – 12طبقه سوم – کدپستی 1156839495
با دستور جلسه ذیل  ،حضور به هم رسانند.
 -1بررسی صورتهای مالی دوره قبل
 -2انتخاب بازرس
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
تاریخ انتشار 1401/4/11
خ ت 1401/4/11

مدیر تصفیه  -وحید خلیلی صدقیانی

آ گهی برگزاری مجمع فوق العاده
و عادی نوبت اول

هیات مدیره

انجمن صنفی کارگری رفوگران و مرمتکاران فرش دستبافت
استان تهران

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

از کلیهاعضامحترمانجمنمذکور دعوتمی گردد کهدر روز چهارشنبه
 1401/5/5از ساعت  9در محل – مسجد امام حسین (ع) واقع در
خ مولوی ایستگاه سعادت حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع فوقالعاده :
 -1افزایش میزان ورودیه و حق عضویت سالیانه به استناد بند  2ماده
 -14اساسنامه
 -2افزایش مدت اعتبار بازرسان از  2سال به  3سال
دستور جلسه مجمع عادی :
 -1ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره
 -2گزارش خزانه دار
 -3گزارش بازرس
 -4برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و
بازرسین
تاریخ انتشار 1401/4/11
خ ت 1401/4/11

نام شرکت  :بن رویان درسا (سهامی خاص)
شماره ثبت شرکت 540036 :

شناسه ملی 14008274778 :

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی سهامداران شرکت بن رویان
درسا (سهامی خاص) دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که
در تاریخ  1401/4/26در ساعت  14که در محل قانونی شرکت واقع در تهران  ،خیابان
سهروردی شمالی  ،خیابان برازنده  ،پال ک  ، 52واحد  15تشکیل می گردد ،حضور
به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مور خ 1401 /4 /26
در ساعت 14
 -1قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت
 -2تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1400
 -3سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
تاریخ انتشار 1401/4/11
خ ت 1401/4/11

هیات مدیره انجمن صنفی کارگری رفوگران و
مرمت کاران فرش دستبافت

رئیس هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت بن رویان درسا

آ گهی تجدید مناقصه
نوبت دوم

شهرداری ارجمند در نظر دارد نسبت به اجرای طرح توسعه و بهبود شبکه
حمل و نقل درون شهری ارجمند (احداث پل مسیل قلیقه شهر ارجمند) از
محل اعتبارات استانی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط
وا گذار نماید .لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط می توانند تا  10روز پس
از انتشار آ گهی تجدید مناقصه در ایام اداری غیرتعطیل به واحد مالی مراجعه
و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
عنوان پروژه

محل اجرا

تخصیص (ریال)

ردیف اعتبار

احداث پل مسیل قلیقه

شهر ارجمند

6/000/000/000

درآمدهای استانی جزء  7ردیف 550000

تاریخ انتشار 1401/4/11
خ ش 1401/4/11

علیرضا انصاری – شهردار ارجمند

آ گهی مناقصه عمومی

آ گهی مزایده عمومی

(نوبت اول)

سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بروجرد در نظر دارد
مناقصه عمومی برون سپاری تجهیز و راهاندازی سالن پیش سرد
شماره دو کشتارگاه شهرداری بروجرد را از طریق مناقصه عمومی با
شماره سیستمی  2001095372000003در بستر سامانه ستاد وا گذار
نماید ،متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ستاد به آدرس
 setadiran.irدر مناقصه شرکت نمایند.
تلفن تماس 066-42626174
تاریخ انتشار 1401/4/11
خ ش 1401/4/11
سرپرست سازمان

ساماندهی مشاغل شهری – احمد ممیوند

آ گهی دعوت مجمع عمومی
عادی سالیانه (نوبت دوم)

موضوع :فرم شماره ( 3ابالغ رای کمیته بدوی استانی)

با عنایت به عدم رسمیت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در روز پنجشنبه مورخ  1401/4/9و نیز بنا
به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان اداره
کل ورزش وجوانان آذربایجانغربی راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/4/22در محل سالن
کنفرانساداره کلورزشوجوانانآذربایجانغربیواقعدر ارومیهبلوار سربازان گمنامتشکیلمی گردد.از عموم
سهامداران و اعضا محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر
در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی در
صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ،می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه رسمی به عضو
دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضا یا غیراعضا وا گذار نماید ،در این صورت هر عضوی می تواند عالوه بر
رای خود حدا کثر حق سه رای باوکالت و هر شخص غیرعضو تنها یک رای باوکالت داشته باشد .توضیحا اینکه
وکالتنامه های عادی بایستی یک روز بعد از انتشار آ گهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام
تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده و توسط بازرسین بررسی و تائید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه
رسمی حضور درمجمع بایستی به تائید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1400
 -3طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال مالی 1400
 -4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای هزینه های سال مالی 1401
 -5انتخاب دو نفر بازرس اصلی و دو نفر بازرس علی البدل به علت اتمام مدت ماموریت
 -6تصمیم گیری درخصوص افزایش سقف مبالغ وام های ضروری و عادی و پسانداز اعضا و دریافت
کمکهای بالعوض
 -7انتخاب روزنامه جهت درجآ گهی های بعدی شرکت
 -8طرح و تصویب حق الزحمه بازرسین
 -9طرح و تصویب پاداش هیات مدیره و بازرسین و کارکنان

رئیس هیات مدیره – شهال مومن
اعضای هیات مدیره :
 -1اصغر افشین – عضو
 -2افشار حسنی – عضو
 -3سعید هاشمی نیا – منشی
 -4سیدرسول خاتم نژاد – نایب رئیس

تاریخ انتشار 1401/4/11

خ ش 1401/4/11

سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بروجرد در نظر
دارد مزایده برون سپاری جمع آوری روده حرام و دنبالن و نرینه
گاوی کشتارگاه شهرداری بروجرد از طریق مزایده عمومی با شماره
سیستمی  5001095372000013در بستر سامانه ستاد وا گذار نماید،
متقاضیانمیتوانندبامراجعهبهسامانهستادبهآدرسsetadiran.ir
در مزایده شرکت نمایند.
تلفن تماس 066-42626174
تاریخ انتشار 1401/4/11
سرپرست سازمان
خ ش  1401/4/11ساماندهی مشاغل شهری – احمد ممیوند

اداره کل تامین اجتماعی استان قم

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی
به شماره ثبت 647

420

(نوبت اول)

به پیوست اصل فرم شماره یک مربوط به آقای عبداله علیزاده که در جلسه مورخ
 1401/2/20کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استان قم مطرح و از مجموع ( 8هشت)
شغل مطرح شده ( 7هفت) شغل مورد تائید و ( 1یک) شغل مورد تائید قرار نگرفته است ،
جهت اقدامات بعدی ارسال می گردد.
مشاغل تائید شده (الف)  :کارگر ساده (کیسه مجد قم)
مشاغل تائید شده (ب)  :کارگر ساده ،کارگر خدمات عمومی (کجاوه سبز کویر لوت) – رفتگر
(هامون گستر اصفهان) – کارگر ساده (آبخیز گستر سبالن) – گارگر ساده (استیل ریزان) –
رفتگر (نگین سبز پا ک روب)
مشاغل تائید نشده  :کارگر ساده (توسعه رسن گستر)
رونوشت:
 -1معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان استان جهت استحضار و اقدام
مقتضی برابر ماده  3آئیننامه
-2شرکت/کارگاه :کیسهمجدقم ،کجاوهسبز کویرلوت،هامون گستراصفهان،آبخیز گستر
سبالن ،استیل ریزان و نگین سبز پا ک روب اطالع
 -3آقای عبداله علیزاده اطالع
 این رای به استناد تبصره  5ماده  8آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور ظرف  15روزقابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور می باشد و درصورت
عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و الزماالجرا شدن رای مزبور به استناد تبصره  2ماده
 16قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف  3ماه از تاریخ ابالغ برای
اشخاص داخل کشور و ظرف  6ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام
خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
بهاستنادماده3آئیننامهاجرائی ،کارگاههایی کهمشاغلآنهابهعنوانسختوزیانآورواز بند(الف)تائیدمی گردند،مکلفندظرفمدت 2سالاز ابالغ،نسبتبهرفعصفتسخت
و زیان آور خود اقدام نموده و نتیجه را به کمیته بدوی این اداره کل گزارش نمایند.
تاریخ انتشار 1401/4/11
خ ش 1401/4/11

محمدجواد ترک زاده آرانی – مدیر روابط کار – اداره کل
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم

آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی سهامی عام به شماره ثبت  198و شناسه ملی  14003562000به استناد صورتجلسه هیأت مدیره
مورخ  1400/11/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای جواد راد سعید به شماره ملی ( 0065793781خارج از اعضای هیأت مدیره) به جای آقای
حسین شیوائی به شماره ملی  0041640292به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید .هیأت مدیره وظایف و
اختیارات مدیر عامل را بشرح ذیل تصویب و به مدیر عامل تفویض نمود  :انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث،
کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات عمومی ،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  -تهیه آیین نامه های داخلی شرکت
جهت ارائه به هیأت مدیره برای تصویب و سپس اجرای آن  -تهیه و پیشنهاد بودجه ساالنه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره و سپس اجرای
آن  -پشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران با نظر هیأت مدیره  -نصب و عزل مدیران ،و تعیین
حدود اختیارات آنها با تأیید هیأت مدیره  -افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از
کشور و دریافت هر گونه تسهیالت مالی و اعتباری از بانکهای مذکور با تأیید هیأت مدیره  -دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت  -عقد
هر نوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصوالت و معاوضه و غیره منطبق با آیین
نامه معامالت شرکت  -پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند ،مدرک ،وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استراداد آنها به هیأت مدیره  -اقامه
هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ،دادسراها ،مراجع قضایی یا غیر
قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ،دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و
چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ،با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی
و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ،از جمله حضور در جلسات ،اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر ،فرجام،
واخواهی و اعاده دادرسی ،مصالحه و سازش ،استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد
سند ،تعیین جاعل ،حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با
حق صلح یا بدون آن) ،اجرای حکم نهایی و قطعی داور ،درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی
و تعقیب آنها ،تعیین مصدق و کارشناس ،انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ،اقرار در ماهیت دعوا ،جلب ثالث و دفاع از دعوای
ثالث ،دعوای متقابل و دفاع آنها ،ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ،قبول یا رد سوگند ،تأمین خواسته ،تأمین ضرر و زیان ناشی
از جرائم و امور مشابه  -عقد هر گونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با تأیید هیأت مدیره
 تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای و خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار وارائه آنها به هیأت مدیره و بازرس قانونیو حسابرس  -تنظیم صورتهای مالی ساالنه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و خالصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و
ارائه آنها به هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس  -تنظیم و ارائه اطالعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات
و آیین نامه های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعالمی سازمان مذکور .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم ()1306190

آ گهی مزایده بیلبورد جاده نیشابور مشهد
(شهرک صنعتی بینالود) – نوبت اول

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بینالود در نظر دارد تعداد یک عدد بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد  5*15متر مربع
به صورت دو طرفه واقع در  60کیلومتری حاشیه جاده نیشابور به مشهد بعد از پمپ بنزین فخر داوود به
سمت ورودی شهرک صنعتی بینالود از طریق مزایده برای مدت شش ماه و به صورت اجاره ماهانه با مبلغ
پایه ماهیانه  150/000/000میلیون ریال وا گذار کند .متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده از تاریخ
درج آ گهی تا یک هفته به دفتر شرکت خدماتی شهرک صنعتی بینالود به نشانی  :کیلومتر  60جاده مشهد
نیشابور – شهرک صنعتی بینالود – بلوار صنعت  3مراجعه و پس از اخذ اسناد مزایده پیشنهادهای خود
را ارائه کنند.
 -1بازگشایی پا کتها ساعت  10صبح هشت روز بعد از انتشار آ گهی در روزنامه در محل دفتر شرکت خدماتی
با حضور تمامی اعضای هیات مدیره برگزار می شود .
 -2برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  051-33563700تماس بگیرید.
 -3هزینه آ گهی مزایده بر عهده برنده مزایده است.
 -4شرکت خدماتی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
تاریخ انتشار 1401/4/11
خ ش 1401/4/11
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