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به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

محل شــرکت به آدرس تهران، تقاطع اتوبان امام علــی)ع( یا  اتوبان محالتی، 
خیابان پاســدار گمنام پالک 1/306 واحد 7 کد پستی 1767934831 تغییر 

یافت.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت امین صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 57514 و شناسه ملی 10101025894

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

بارکد 7013546

م الف355077

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1394/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ســرمایه شــرکت از مبلــغ 61000000000 ریــال بــه مبلغ 
100000000000 ریال منقسم به 1000000 سهم 100000 
ریالــی با نام تماما پرداخت شــده از محل مطالبات حال شــده 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح و 
ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و 

امضاء گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات افزایش سرمایه، افزایش سرمایه-
افزایش تعداد ســهام انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 138634 

و شناسه ملی 10101817153

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

بارکد 7021858

م الف 355076

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/11/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:  ســرمایه شــرکت از مبلغ 10000000000 ریــال به مبلغ 
50000000000 ریال منقســم به 500000 ســهم 100000 ریالی با نام که 
تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و 
ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه 
در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده اســت. با ثبت این مســتند تصمیمات 
افزایش ســرمایه انتخاب شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر سهامی خاص
 به شماره ثبت 96505 و شناسه ملی 10101405599

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

بارکد 7022338

م  الف 355075

دانشگاه زابل

1- زمان و محل فروش اســناد مناقصه: از تاریــخ 95/5/3 لغایت 
95/5/7 در محل دفتر امور حقوقی، قراردادها و رســیدگی به شکایات 
دانشگاه زابل، به آدرس: پردیس جدید دانشگاه زابل- ساختمان والیت و 
 WWW.UOZ.AC.IR :یا مراجعه به ســایت دانشگاه زابل به آدرس

قسمت مدیریت امور حقوقی و قراردادها.
2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری روز 

دوشنبه مورخ 95/5/18.
3- محل تسلیم پیشنهاد قیمت: مدیریت امور حقوقی، قراردادها و 

رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل
4- زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 9 صبح روز 
سه شــنبه مورخ 95/5/19 در دفتر کار معاونت اداری و مالی دانشگاه به 

آدرس: پردیس جدید دانشگاه زابل- ساختمان والیت.
5- سایر موارد:

* بهای پیشــنهادی باید به مبلغ مشــخص عددی و حروفی بر اساس 

درصد کســر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت 
الک و مهر شده تسلیم شود.

* صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده 
و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز 
می باشــد در چارچوب ضوابط و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر 

یک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.
* پیمانکار ملزم است هنگام عقد قرارداد ضمانت نامه بانکی تحت عنوان 
تضمین حســن اجرای تعهدات معادل 5 درصد مبلغ پیشــنهادی خود 
صادره از یکی از بانکهای رایج کشــور تهیه و یــا معادل ریالی آن را به 
صورت نقدی به حساب سپرده دانشگاه واریز و اصل آن را تحویل نماینده 
دانشگاه نماید. سپرده یاد شده پس از تحویل قطعی کار یا خدمت انجام 
شــده و تنظیم صورتمجلس تحویل قطعی و اخذ مفاصاحساب، مسترد 

خواهد شد.
* هزینه چاپ آگهی از برندگان مناقصات فوق دریافت می شود.

شماره 
هزینه خرید اسناد مدت و محل اجراشرح مختصر موضوع مناقصهمناقصه

مناقصه
مبلغ برآورد موضوع 

مناقصه )ریال(
مبلغ و نوع تضمین شرکت 

در مناقصه )ریال(

1

انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی نظیر: 
خدمات نظافت، پذیرایی و نامه رسانی داخلی، 

نگهداری فضای سبز و خدمات تایپ کلیه 
ساختمان های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی 

و... مجموعه دانشگاه زابل شامل: پردیس قدیم، 
پردیس جدید و مزرعه آموزشی سد سیستان

یک سال از تاریخ 

1395/5/1 لغایت 

1396/4/31 پردیس 

جدید و قدیم، مزرعه 

آموزشی سد سیستان، 

پژوهشکده کشاورزی 

و پژوهشکده دامهای 

خاص دانشگاه زابل

واریز یک میلیون ریال 

به شماره حساب 

 2177372601003

درآمد اختصاصی 

دانشگاه زابل نزد بانک 

ملی شعبه زابل

31/921/000/000

1/596/050/000ریال
واریز به شماره حساب 

2569108910 تمرکز وجوه 
سپرده جاری دانشگاه زابل نزد 

بانک تجارت و یا ارائه ضمانت نامه 
بانکی معتبر از بانکهای رایج کشور

2

خدمات نظافتی و نگهداری و صیانت از 
فضای سبز، باغات، گلخانه ها و دامهای 

خاص پژوهشکده کشاورزی و تحقیقاتی و 
پژوهشکده دامهای خاص دانشگاه زابل

26/993/000/000

1/349/650/000
واریز به شماره حساب 

2569108910 تمرکز وجوه 
سپرده جاری دانشگاه زابل نزد 

بانک تجارت و یا ارائه ضمانت نامه 
بانکی معتبر از بانکهای رایج کشور

3

انجام خدمات امور خوابگاهها و حفاظت 
فیزیکی از ساختمانها و تاسیسات و 

ماشین آالت و تجهیزات و اموال منقول 
و غیرمنقول موجود در پردیس جدید و 

پردیس قدیم و پژوهشکده کشاورزی و مزرعه 
آموزشی سد سیستان دانشگاه زابل

8/310/000/000

415/500/000 ریال
واریز به شماره حساب 

2569108910 تمرکز وجوه 
سپرده جاری دانشگاه زابل نزد 

بانک تجارت و یا ارائه ضمانت نامه 
بانکی معتبر از بانکهای رایج کشور

آگهی تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای 95/02

 دانشگاه زابل در نظر دارد خرید و انجام خدمات مشروحه ذیل را در سال 96-95 بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و 
جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

دانشگاه زابل

1- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعات اداری از تاریخ 95/5/3 
لغایت 95/5/7

2- آدرس دریافت اسناد: مهندسین مشاور اروین معماری پارس 
به آدرس: تهران - خیابان شیراز جنوبی - بلوار علیخانی )ونک پارک(- 
پالک 58 واحد 9 - طبقه 5 به شــماره تماس: 9-88600128-021 و 
 WWW.UOZ.AC.IR یا مراجعه به ســایت دانشگاه زابل به آدرس

قسمت مدیریت امور حقوقی و قراردادها.
3- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری روز 

دوشنبه مورخ 95/5/18
4- محل تســلیم پیشنهاد قیمت: استان سیســتان و بلوچستان - 
شهرســتان زابل - کیلومتر ســه جاده بنجار - پردیس جدید دانشگاه 
زابل ســاختمان والیت - مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به 

شکایات دانشگاه.
5- زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 9 صبح روز 
سه شنبه مورخ 95/5/19 در دفتر کار معاون اداری و مالی دانشگاه واقع 

در طبقه دوم ساختمان والیت پردیس جدید دانشگاه زابل.
6- هزینه خرید اســناد مناقصه: هشتصد هزار ریال واریز به شماره 

حساب شرکت مهندسین مشاور اروین معماری پارس.

7- مــدارک مورد نیاز جهت شــرکت در فرآینــد ارجاع کار: 
معرفینامه ممهور به مهر و امضاء صاحبان مجاز شرکت و پرداخت هزینه 

چاپ و تکثیر اسناد در وجه فروشنده اسناد.
8- سایر موارد:

* بهای پیشــنهادی باید به مبلغ مشــخص عددی و حروفی بر اساس 
درصد کســر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت 

الک و مهر شده تسلیم شود.
*پیمانکار ملزم اســت هنگام عقد قــرارداد ضمانت نامه بانکی تحت عنوان 
تضمین حسن اجرای تعهدات معادل 5 درصد مبلغ پیشنهادی خود، صادره 
از یکی از بانکهای رایج کشور تهیه و یا معادل ریالی آن را به صورت نقدی 
به حساب سپرده دانشگاه واریز و اصل آن را تحویل نماینده دانشگاه نماید. 
ســپرده یاد شــده پس از تحویل قطعی کار یا خدمت انجام شده و تنظیم 

صورتمجلس تحویل قطعی و اخذ مفاصا حساب، مسترد خواهد شد.
* صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده 
و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز 
می باشــد در چارچوب ضوابط و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر 

یک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.
* هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 95/01 

دانشگاه زابل در نظر دارد »تهیه، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات سالن همایش دانشگاه« را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج 
در اسناد مناقصه و به شرح ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

شرح مختصر موضوع ردیف
 مبلغ برآورد موضوع مدت و محل اجرامناقصه

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مناقصه )ریال(

1
تهیه، نصب، راه اندازی و 
آموزش تجهیزات سالن 

همایش دانشگاه زابل

50 روز 
استان سیستان و 

بلوچستان - شهرستان 
زابل - کیلومتر سه جاده 
بنجار  - پردیس جدید 

دانشگاه زابل

7/805/281/000

390/300/000 ریال
واریز به شماره حساب 2569108910
تمرکز وجوه سپرده جاری دانشگاه زابل

 نزد بانک تجارت و یا ارائه ضمانتنامه بانکی
 معتبر از بانکهای رایج کشور

دانشگاه زابل درنظر دارد خرید و انجام خدمات مشروحه ذیل را در سال 96-95 بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 95/03

1- زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 95/5/3 لغایت 95/5/7 در محل دفتر امور حقوقی، قراردادها 
و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل، به آدرس: پردیس جدید دانشگاه زابل- ساختمان والیت و با مراجعه به 

سایت دانشگاه زابل به آدرس:  WWW.UOZ.AC.IR  قسمت مدیریت امور حقوقی و قراردادها
2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/5/18.

3- محل تسلیم پیشنهاد قیمت:  مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل.
4- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 95/5/19 در دفتر کار معاونت 

اداری و مالی دانشگاه به آدرس: پردیس جدید دانشگاه زابل- ساختمان والیت.
5- سایر موارد:

* بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی بر اساس درصد کسر با اضافه نسبت به واحد بهای 

اعالم شده تعیین و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
* صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای 
دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک 

از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.
* پیمانکار ملزم است هنگام عقد قرارداد ضمانت نامه بانکی تحت عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات معادل 
5 درصد مبلغ پیشنهادی خود، صادره از یکی از بانکهای رایج کشور تهیه و یا معادل ریالی آن را به صورت 
نقدی به حساب سپرده دانشگاه واریز و اصل آن را تحویل نماینده دانشگاه نماید. سپرده یاد شده پس از تحویل 
قطعی کار یا خدمت انجام شده و تنظیم صورتمجلس تحویل قطعی و اخذ مفاصا حساب، مسترد خواهد شد.

* هزینه چاپ آگهی از برندگان مناقصات فوق دریافت می شود.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد موضوع مناقصه )ریال(هزینه خرید اسناد مناقصهمدت و مجل اجراشرح مختصر موضوع مناقصهشماره

تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای 1
سلف سرویس پردیس جدید دانشگاه زابل

از تاریخ 
1395/6/16 لغایت 
1396/3/31 پردیس 
جدید، قدیم دانشگاه 

زابل

واریز یک میلیون 
ریال به شماره حساب 

2177372601003 درآمد 
اختصاصی دانشگاه زابل نزد 

بانک ملی شعبه زابل

26/089/552/800
2/608/955/280 ریال واریز به شماره حساب 2569108910 

تمرکز وجوه سپرده جاری دانشگاه زابل نزد بانک تجارت و یا ارائه 
ضمانت نامه بانکی معتبر از بانکهای رایج کشور

تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای 2
26/089/552/800سلف سرویس پردیس قدیم دانشگاه زابل

2/608/955/280 ریال واریز به شماره حساب 2569108910 
تمرکز وجوه سپرده جاری دانشگاه زابل نزد بانک تجارت و یا ارائه 

ضمانت نامه بانکی معتبر از بانکهای رایج کشور

دانشگاه زابل

سال هفتادو پنجم   شماره 2139۸   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(یک شنبه 3 مرداد 1395   19 شوال 1۴3۷   2۴ جوالی 201۶

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

ماشین کشتار به آلمان رسید
گسترش سایه وحشت در اروپا

صفحه2

 با افتخار
 آدم می کشیم!

اهانت مدیران اشرافی به ولی نعمت های خود

قبل از دولت یازدهم
مردم کف زمین زایمان می کردند!!

* ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه به علت تخطی از سرعت مطمئنه علت تصادف اعالم شد.صفحه آخر
* اتوبوس مســافربری که از تنکابن به ســمت کرج در حرکت بود پس از برخورد با تیر سیمانی برق حاشیه جاده 

حادثه ساز شد.
* در این حادثه 13 نفر مرد و 3 زن جان خود را از دست دادند. 

* 13 نفر دیگر در این حادثه رانندگی مصدوم و به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل شدند.            صفحه11

* بر اســاس این قرارداد، خــودروی پراید از چرخه تولید 

حذف و بازار آن در اختیار شرکت سیتروئن قرار می گیرد!

* معــاون درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعی: حذف 

دفترچه های بیمه به تعویق افتاد.

* سردار نقدی: دولت به جای هزینه 25 میلیارد دالری برای 

خرید هواپیماهای لوکس مشکالت صنعت را برطرف کند.

* جدیدترین گزارش آنکتاد نشان می دهد؛ فرار سرمایه 

خارجی از ایران در یک سالگی برجام!            صفحه4

با وجود کارنامه سیاه پژو سیتروئن

سلطه دوباره فرانسوی ها 
بر بازار خودرو ایران

* ضرب شســت انقالبیون به ارتش اجاره ای عربستان 

این بار در شمال یمن.

* دستگیری 300 نیروی گارد ریاست جمهوری به دستور 

اردوغان.

* مجتهد: انور عشــقی با دستور مستقیم دیوان پادشاهی 

عربستان به اسرائیل سفر کرده است.

* تظاهرات علیه شــیعه کشــی به 17 شــهر پاکستان 

گسترش یافت.                                      صفحه آخر

وال استریت ژورنال:

جنگنده های روسی پایگاه نظامی آمریکا 
و انگلیس را در سوریه بمباران کردند

واژگونی اتوبوس در جاده چالوس
16 کشته و 13 مجروح برجای گذاشت

گری سیک: برجام برای مهار ایران کافی نبود
نگرانی از تسلط منطقه ای ایران است

* ایران هیچ یک از سیاست های 
بنیادی خــود را در منطقه تغییر 

نداده است.
*  ایران همچنان به حمایت خود از 
حزب اهلل در لبنان و دولت بشار اسد 
در سوریه و مخالفت با رژیم اسرائیل 
و سیاســت های دولت عربستان در 
بحرین، یمن و سوریه ادامه می دهد.

* با وجود این که ایران اکنون به 50 میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شده 
خود دسترســی دارد، هیچ تغییری در میزان فعالیت های آن در ســوریه، 

عراق، یمن و دیگر جاها دیده نشده است.
* جای هیچ پرسشی نیست که حسن روحانی به دنبال نشان دادن تصویری 
روشن تر از ایران است، زیرا به شدت به جذب سرمایه مستقیم خارجی برای 
احیای اقتصاد کشور نیاز دارد.                                              صفحه10

* فرافکنی ها و ســیاه نمایی های دولت یازدهم علیه دوران قبل 
از خود به اوج رسید و دیروز وزیر بهداشت با توهینی آشکار به 
مردم و انقالب، گفت: واقعاً زمانی که ما آمدیم، مردم کف زمین 

زایمان می کردند!
* با آنکه در دولت یازدهم خدمات وزارت بهداشت درخور تقدیر 
و مورد اقبال عمومی نیز قرار گرفته اما ورود به کش و قوس های 

سیاسی آفت این روند شده است.
* رفتارهای دیگــری از جمله عیادت ســران فتنه، پیگیری 
پرونده های پزشکی افراد مسئله دار و بعضاً مصاحبه هایی از جنس 

مصاحبه کنونی را در همین جهت می توان ارزیابی کرد.
* سیاه نمایی آقای وزیر در حالی است که یکی از دستاوردهای 
بزرگ انقالب اســالمی در زمینه بهداشت، تاسیس شبکه های 
بهداشــتی- درمانی به منظور کمک رسانی به مردم است که از 
کوچکترین روستاها تا شــهرهای بزرگ کشور را تحت پوشش 

درمانی قرار می دهند.
* گفتنی است، پس از اظهارات وزیر بهداشت موجی از انتقادها 
در فضای مجازی نسبت به وی به راه افتاد که برای اطالع ایشان 
از پی آمد اظهاراتش فقط به بخش اندکی از آن بســیارها اشاره
 می کنیم.                                                                         صفحه10

* در حالی که سازمان سنجش همچنان از تحصیل رانتی حسین فریدون 
حمایت و قانونی بودن آن را توجیه می کند،  اســناد جدیدی از کذب بودن 

تحصیل قانونی وی در دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است.
* بر اساس اسناد موجود حسین فریدون نمی توانسته در دانشگاه گیالن نیز 
پذیرفته شود.                                                               صفحه10

ادعای سازمان سنجش  در دفاع
از حسین فریدون هم دروغ از آب درآمد کدامیک از این 30 ویژگی

در شما نیست؟ آقای سریع القلم!
* شکایت نمایشی از آمریکا درباره غارت 2 میلیارد دالری اموال ایران

* عبدی: طلبکاری مدیران دولتی بدتر از فیش نجومی آنهاست


