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هموطنان فوتبال دوست کشورمان را در بر داشته است 
2- ضرب المثلی که بیانگر تالش در هر شرایط برای 
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میکروســکوپ را در قرن شانزده میالدی ساخت- از 
شهرهای مرزی کشــورمان - کاملترین زبان در دنیا 
5- ســاز شکوه گر - سوره ای که به قلب قرآن معروف 
 اســت- شــکلک درآوردن - از حروف الفبای روسی 
6- آراینده- از تولیدات زنبور عسل- از دست دادن آنها 
غربت و تنهایی است 7- بزرگان می فرمایند کسی است 
که از تجربه دیگران پند گیرد- ارزشمندترین کاالی 
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را در دوره قاجار صادر کرد- ســردار ناپلئون بناپارت 
- غاری زیبا در اســتان کرمانشــاه 9- نوعی بندر- از 
خلبانان شجاع و شــهید دوران دفاع مقدس- حرف 
انتخاب 10- نوعی گلبول- آزمایشگاه منجمان 11- از 
دلبســتگی های دنیوی- برادران مخترع هواپیما- نام 
قدیم کشــور فرانســه- بندری در جــوار بندر لنگه 
12- اولین عدد از سمت راست- ستاره شناس معروف 
انگلیســی و مخترع دســتگاه تداخل سنج- عالمت 
جمع 13- شــهری در استان مازندران- از کشورهای 
اســتعمارگر اروپا در گذشــته 14- کشوری در قاره 
آمریکا- چاشنی غذا- زمین فاقد پستی و بلندی- ماه 
تمام 15- خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایران- 
یکی از ویژگی های انسان موحد و مؤمن که باعث آبرو 

در نزد دیگران می گردد.
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شماره 11316 جدو    ل
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شناخته می شویم- جزای کار بد و فسادانگیز- 
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جنگی- نوعی بیماری که باعث تورم رگهای زیر 
زانو می شــود 7- با اختراع آن سفرهای رویایی 
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نورد آسانســور صفت- نام دیگر بیماری قند- 
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دانشجویی- پایتخت کشور کوبا- ساحل زیبایی 
در غرب استان گیالن 11- سال آذری- خوردنی 
بعد از غذا- گیسوی ستوران- اصطالحی در بازی 
شــطرنج 12- خوردن آن را پزشکان همواره به 
بیماران توصیه می کنند- نام دیگر نمایشنامه - 
حافظه اصلی کامپیوتر 13- شریف آن شهری است 
قدیمی در کشور افغانستان- نوعی فعل- یکی از 
مواردی که نمازگــزار باید به هنگام برپایی نماز 
به آن توجه داشته باشد 14- حرف نفی در زبان 
عربی- شاهکاری مهم در ادبیات جهان- درخت 
تسبیح 15- از نمازهای واجب- یکی از راههای 
رشد و موفقیت تیم های ورزشی در سراسر جهان.

* والدین یکی از دانش آموزان 
دچار سوختگی شده زاهدانی: 
بارها به مسئوالن این مدرسه 

 درباره این بخاری ها هشدار داده 
بودیم، اما گوش شنوایی وجود 

 نداشت. فرزندان ما قربانی همین 
بی مباالتی ها شدند. حاال چه کسی 

پاسخگوی این اتفاق است؟ چه 
کسی می تواند بچه های ما را به ما 

برگرداند؟

چهــار دانش آموز دختر کــه در حادثه 
آتش ســوزی مدرســه ای در زاهدان دچار 
سوختگی بیش از 90 درصد شدند، جان خود 
را از دســت دادند. پیش دبستان و دبستان 
غیردولتی دخترانه اسوه حسنه ساعت 9 صبح 
27 آذرماه 97 دچار آتش ســوزی شد. علت 
آتش سوزی، استفاده از چراغ نفتی برای گرم 
کردن یکی از کالس های درس بود. با وجود آنکه 
استفاده از این چراغ ها و بخاری های چکه ای 
ممنوع است، اما مدرسه از آن استفاده می کرد 
و بر اثر آتش سوزی چراغ نفتی و سرایت آتش 
به کالس درس 4 دانش آموز دچار سوختگی 

شدند.
با گذشــت 2200 روز از حادثه شین آباد همین 
حادثه بار دیگر در مدرسه ای در زاهدان تکرار می شود. 
مســئوالن وعده داده اند که تا سه سال آینده کلیه 
مدارس از وســایل گرمایشی اســتاندارد برخوردار 
خواهند شد؛ اما خدا می داند تا آن موقع شاهد چند 
حادثه دیگر خواهیم بود؟ قرار است وزیر آموزش و 
پرورش ظرف دو هفته تمامی پیشنهادات را ارائه کند. 
به راستی تجهیز مدارس حتی اگر از بودجه آموزش 
و پرورش و با یک حرکت ضرب االجلی غیر ممکن به 
نظر می رسد، تکیه بر عزم ملی برای هر چه سریع تر 
انجام شدن این اقدام ضروری نیست؟ این درد، درد 
بزرگی است و درد همه جامعه است، پس بیاییم الاقل 
خودمــان با تکیه بر خیرین و عزم ملی حلش کنیم 

و منتظر وعده و وعیدهای چند سال آینده نمانیم.
از شین آباد تا زاهدان

پیشتر نیز شــاهد حوادث مشابه دلخراشی 
بوده ایم. یکی از دلخراش ترین حوادث گذشته که 
بخاری غیر استاندارد مدارس رقم زد، آتش سوزی 
در مدرسه شین آباد 15 آذرماه 91 بود. یکی از 
دانش آموزان که دچار سوختگی شدید شده بود، 
همان زمان در مصاحبــه ای مطبوعاتی صحنه 
حادثه را این گونــه توصیف کرد: »بعد از اینکه 
مخزن بخاری نفتی منفجر شــد، با دیدن آتش 
و شــعله های آن، همه جیغ زدیم و ترســیدیم. 
می خواستیم از در کالس فرار کنیم که متاسفانه 
آتــش جلــوی در را گرفتــه بود و تعــدادی از 
همکالسی هایم به باالی نیمکت ها رفته بودند و 
من و چند نفر دیگر نیز در زیر نیمکت ها مخفی 
شــده بودیم. در این میان معلم دو ســه نفر از 
دوستانم را هر طوری بود به بیرون برد، ولی آنها 

هم کمی دچار سوختگی شدند.«
این بچه ها نهایتا با کمک رهگذران مدرسه و 
از جا در آمدن حفاظ فلزی پنجره کالس توسط 
یک خودرو، نیمه جان بیرون کشیده می شوند. 
کبوتران کوچکی که به گناه غفلت و عدم تجهیز 
وســایل گرمایشی مدرسه سوختند. یکی از این 
بچه ها که خود می خواســته آتش لباســش را 
خامــوش کند، با صورت بر روی لوله بخاری داغ 
می افتــد و نهایتا به دلیل ســوختگی ریه فوت 
می شــود. مابقی این حادثه را خود می توانید در 

خاطرات شین آباد بیابید.
2200 روز بعد شــین آبادی دیگر در زاهدان 
تکرار می شــود. ساعتی پس از این آتش سوزی 

ضرورت بررسی وضعیت تجهیز
 وسایل گرمایشی مدارس 

 بخش پایانی

بخاری های غیراستاندارد بالی جان دانش آموزان 

گالیا توانگر

* وزیر آموزش و پرورش: آموزش و پرورش با همکاری سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور پویشی راه اندازی خواهد کرد تا همه با هم 

بخاری های ناایمن را جمع آوری کنیم که امیدواریم با حضور خیرین و 
حمایت دولت بتوانیم به اهداف این کمپین دست پیدا کنیم.

هولناک، خیابان مصطفی خمینی 23 زاهدان پر 
از جمعیت بود. خانواده های نگران برای پیدا کردن 
فرزندانشان به این سو و آن سو می دویدند. بچه ها 
که به مدرسه ای نزدیک محل آتش سوزی منتقل 
شده بودند با دیدن والدینشان گریه می کردند و به 
آغوش شان می رفتند. اما حال خانواده مونا، صبا، 
مریم و یکتا با دیگران فرق داشــت. به آنها گفته 
بودند فرزندانشان جراحات جزئی برداشته اند اما...
مادر مونا که شــنیده اســت دخترش را به 
بیمارستان برده اند، هنوز نمی داند چه بالیی سرش 
آمده است؟ و در حالی که گریه می کند، می گوید: 
»مونا تنها فرزندم اســت. ساعت 11 صبح با من 
تماس گرفتند. از همسرم شنیدم که مدرسه آتش 
گرفته است. سریع خودم را رساندم. به من گفته 
بودند فقط دســتش سوخته، اما وقتی دخترم را 

دیدم قابل شناسایی نبود.« 

یکی دیگــر از والدین می گویــد: »بارها به 
مسئوالن این مدرسه  درباره این بخاری ها هشدار 
داده بودیم، اما گوش شــنوایی وجود  نداشــت. 
فرزندان ما قربانی همین بی مباالتی ها شدند. حاال 
چه کسی پاسخگوی این اتفاق است؟ چه کسی 

می تواند بچه های ما را به ما برگرداند؟«
مدرسه باید گواهینامه ایمنی داشته باشد

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش 
می گوید: »هم اکنون 30 درصد فضاهای آموزشی 
کشور یعنی یک ســوم مدارس ناایمن هستند. 
این در حالی اســت که حدود 12 سال گذشته 
70 درصد مدارس ناایمن و تنها 30 درصد ایمن 
بودند، در واقــع با تالش های صورت گرفته این 
آمار بالعکس شــده اســت که البته این مهم با 
مشارکت خیرین نیکوکار مدرسه ساز محقق شده 
اســت و باید تالش کنیم در آینده نزدیک، تمام 

مدارس کشــور ایمن شوند. اگر کمک خیرین و 
مشارکت های مردمی وجود نداشته باشد، وزارت 
آموزش و پرورش به تنهایی قادر به پاسخگویی به 
حجم باالی نیازهای آموزش و پرورش در رسیدن 

به این هدف نخواهد بود.«
وزیرآمــوزش و پرورش در بخش دیگری از 
سخنانش با  اشاره به حادثه تلخ مدرسه زاهدان، 
یادآور می شــود: »متاسفانه این حادثه موجب 
جان باختن چهار دانش آموز شــد. گرچه این 
مدرسه فاقد مجوز بود و بدون اجازه آموزش و 
پرورش فعالیت می کرد، اما ما خود را مســئول 

می دانیم.«
بطحایی از راه اندازی کمپین »نه به بخاری های 
غیر استاندارد« اشــاره می کنــد و می گوید: »با 
همکاری ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس کشور پویشــی راه اندازی خواهد شد تا 

همه با هم بخاری های ناایمن را جمع آوری کنیم 
کــه امیدواریم با حضور خیرین و حمایت دولت 
بتوانیم به اهداف این کمپین دست پیدا کنیم.«

وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »علی رغم 
مشکالتی که در خزانه دولت وجود داشت؛ اما طی 
7 ماهه نخست ســال جاری نه تنها اعتبار عمرانی 
وزارتخانه صد درصد تخصیص پیدا کرد، بلکه شاهد 

13 درصد رشد در تخصیص اعتبارات بودیم.
مــا عالوه بــر راه انــدازی کمپیــن برای 
جمــع آوری بخاری های ناایمن برای مدیران 
و معلم دوره های آموزشــی مالحظات ایمنی 
و سالمت دانش آموزان را برگزار و گواهینامه 
ارائه خواهیم کرد. به گونه ای که اگر سال آینده 
مدیری موفق به کسب گواهینامه نشده باشد، 
امکان استمرار مدیریت نیز برایش امکان پذیر 

نخواهد بود.«

مدرسه زاهدان فاقد مجوز
 چطور امکان فعالیت داشت؟ 

مجموعه ای از شــرایط شــامل حال متقاضیان 
تاســیس مــدارس غیرانتفاعی و مراکز آموزشــی 
غیردولتی می شود: دارای تابعیت جمهوری اسالمی 
ایران و اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسالم 
و برخورداری از حســن شــهرت از شــرایط اصلی 

متقاضیان است.
همچنین التزام عملی به قانون اساسی و والیت 
فقیه، نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروه های 
منحرف و غیرقانونی، نداشتن پیشینه کیفری موثر 

از دیگر شرایط است.
متقاضیــان باید دارای مدرک کارشناســی و یا 
معادل آن بوده و حداقل 30 سال سن داشته باشند. 

البته شرط تاهل برای آقایان الزامی است.
در یکــی از تبصره های این قانــون در رابطه با 
اقلیت های دینی آمده است: اقلیت های دینی شناخته  
شــده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران باید 
معتقد و ملتزم به مبانی و احکام دین خود و برخوردار 

از حسن شهرت باشند.
پس از آن باید مراحل زیر گام به گام اجرا شود:

1-دریافــت مجوز رســمی از وزارت آموزش و 
پرورش جهت تاسیس مدرسه یا مرکز

2- تضمیــن منابــع مالی الزم جهــت تامین 
هزینه های مدرسه یا مرکز، حداقل برای یک  سال

3- تامین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز 
طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش

4- تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز
5- پیشنهاد دو فرد واجد شرایط برای مدیریت 

مدرسه یا مرکز به آموزش و پرورش
6- نظارت بر امور آموزشــی، پرورشــی، اداری و مالی 
مدارس و مراکز تحت پوشش و پاسخ گویی به مراجع ذی ربط

دریافت مجوز یک مدرســه غیر انتفاعی از 
زمان تقاضا تا بررســی شرایط حدود یک تا یک 
و نیم ســال طول می کشــد. پس از آن باید به 
فکر مراحل بعدی کسب وکار بود. در این مرحله 
باید میزان ســرمایه اولیه مورد نیاز و روش های 
تخصیص اعتبار برای آغاز رســمی کسب وکار 

بررسی و تحلیل شود.
حال که در صحبت های وزیر آموزش و پرورش 
آمده اســت که مدرســه دچار حریق شده زاهدان، 
غیرانتفاعی بوده و مجوز نداشته است، سؤال اساسی 
ذهن را به خود مشــغول مــی دارد که چطور یک 
مدرسه بدون مجوز می تواند خیلی راحت به فعالیت 
مشغول شود؟ گفته می شود این مدرسه از سال 92 
پیش دبستانی بوده و امســال هم توانسته ضمیمه 
کالس اول بگیرد، ولی هنوز این فضای جدید تأییدیه 

نوسازی نداشته است! 

مدرسه زاهدان قرار بود آبان ماه تخلیه شود
علیرضا سلیمی یک عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی با  اشاره به گزارش 
هیئت اعزامی کمیســیون آموزش به محل حادثه 
آتش ســوزی مدرســه زاهدان، می گوید: »مدرسه 
زاهــدان باید در آبــان ماه تخلیه می شــد،یکی از 
مســئوالن مدعی شده این مدرســه مجوز نداشته 

است.«
وی می افزاید: »اشــکاالت جدی در این بخش 
وجود داشته است که حتما باید مورد توجه قرار گیرد، 
قرار بوده این مدرسه آبان ماه تخلیه شود. چه کسی 
در این میان ناظر است؟ سازمان نوسازی استاندارد 
بودن این مدرسه را تایید نکرده بوده، اگر این موضوع 
تایید نشده بود، به چه مجوزی در این مدرسه کالس 
تشکیل شده است؟ مسیری که دانش آموزان وارد این 
کالس می شــدند، برای عبور و مرور حتی یک نفر 
هم ســخت بوده است، در زمان آتش سوزی مدیر و 
معاون در مدرسه حضور نداشتند، واقعا باعث تعجب 
است! یکی از مسئولین ادعای عجیبی مطرح کرده 
و گفتند این مدرســه بدون نظر ما راه اندازی شده 
اســت که بسیار عجیب اســت. اگر این مسئله این 
گونه بوده به چه دلیل نظارت های آموزش و پرورش 

ضعیف بوده است؟«
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی تاکید می کند: »چندی پیش به 
مجلس گزارش داده بودند که کلیه بخاری های نفتی 
استاندارد است، وقتی به مجلس خالف گفته می شود، 

باید به چه کسی پناه ببریم؟«
نگفتیم بخاری نفتی نداریم

 گفتیم بخاری چکه ای نداریم!
در حــال حاضــر چند 10 هزار بخــاری نفتی 
نامطمئن وجود دارد کــه باید آنها را با بخاری های 
ایمن و استاندارد جایگزین کرد. علی رغم اینکه گفته 
می شود در مدارس سراسر کشور استفاده از بخاری 
نفتی غیرمجاز اعالم شــده، بوی نفت در بسیاری از 
کالس های درس کشور همچنان به مشام می رسد 
و آتش در کمین کودکان دانش آموز نشسته است. 

برای مثال جاســم حسین پور مدیرکل نوسازی 
مدارس خراســان رضوی، در شروع فصل سرما، هم 
در ســال 96 و هم امسال اعالم کرد که هیچ یک از 
مدارس خراسان رضوی بخاری نفتی چکه ای ندارند.

 وی این موضوع را هم بر سخنانش افزود که اداره  
کل نوســازی مدارس استاندارد سازی سیستم های 

گرمایشی مدارس را با جدیت دنبال می کند.
بعد از گزارش های میدانی از روستاهای بخش 
مرکزی مشهد و مشاهده بخاری های نفتی و بیان 
انتقادهای مردمی، مدیرکل نوسازی مدارس استان، 
در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود ادعای نبوِد 
بخاری نفتی، شــعله بخاری هــای نفتی همچنان 
روشن اســت و تمام مدارس روستایی به سیستم 
گرمایــش موتورخانه ای مجهز نشــده اند، توضیح 
می دهد: »ما نگفتیــم بخاری نفتی نداریم و تمام 
مدارس خراسان  رضوی سیستم گرمایش متمرکز 
دارند، بلکه اعالم کردیم بخاری نفتی چکه ای نداریم. 
مدارس روستایی خراسان  رضوی بخاری نفتی دارند، 
اما نوع آنها را از چکه ای به کاربراتوری تغییر دادیم 

تا ایمن  تر باشند!«

به استناد  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/4/16 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــیبا کلیددارزاده با کد 

ملی 0039398994 بعنــوان رئیس هیئت مدیره و 

تیکا اوشــا کانوال با کد ملی 2200506279 بعنوان 

نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحســن کیاهچائی 

با کد ملی 0042026921 بعنوان عضو هیئت مدیره 

و ساویز صادق  علیزاده بشماره ملی 0062487795 

بعنوان مدیرعامل برای دو ســال انتخاب گردیدند و 

کلیه اسناد و مدارک و چکها با امضای متفق دو نفر از 

اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت زربرگ
 تجارت خاورمیانه سهامی خاص 

 به شماره ثبت ۱۷8۷۶۷ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۱۴۰

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1397/7/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 

صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396/12/29 

به تصویب رســید. موسسه حسابرســی پارس ارکان تراز به 

شماره ثبت 30977 و شناسه ملی 10320847692 بعنوان 

بازرس اصلی و موسســه حسابرســی تراز مشهود محتسب 

به شــماره ثبت 42989 و شناســه ملی 14007130998 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

شــدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

انتخاب شــد. آقایــان: محمود نجفی اصل به شــماره ملی 

0033843465، حســین نجفــی اصــل به شــماره ملی 

0042485266 و قاســم نجفــی اصــل به شــماره ملی 

0042994357 بعنوان هیئت مدیره شرکت برای مدت دو 

سال انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷۱۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۰۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/06/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ایمان ســراجی 

بــه شــماره ملــی 0074785273 به ســمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره، خانم شــبنم محمدی اشــتهاردی به شــماره ملی 

0081246341 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا 

مســعودی به شــماره ملی 0062677829 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره و حامد مســعودی به شماره ملی 0069667519 به 

ســمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمان مســعودی به شماره ملی 

0453471889 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از سهامداران( 

برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و 

تعهدآور شــرکت ازقبیل چک سفته بروات و عقود اسالمی با امضا 

رئیس  هیئت مدیره و یکی از اعضا متفقا به همراه مهر شــرکت و 

اوراق عــادی و اداری با امضا مدیرعامــل به تنهایی به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد. 

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

آگهی تغییرات شرکت گروه تجارت الکترونیک 
سالمت ورزشان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

۴۷۴۷۱۷  و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۳۲۳۰ 

به اســتناد صورتجلســه 

خ  ر مــو ه  یــر هیئت مد

تصمیمات   1397/07/25

ذیل اتخاذ شد: عبدالحسین 

بیدآبادی به شــماره ملی 

0043821121 به سمت 

 - هیئت مدیــره  رئیــس 

به شماره  بیدآبادی  احمد 

ملــی 0041638158 به 

ســمت عضو هیئت مدیره 

 - مــل  عا یر مد و 

محمدحســین ذوالفقاری 

طهرانــی به شــماره ملی 

به سمت   0043216031

هیئت مدیره  نایب رئیــس 

کلیه  گردیدنــد.  انتخاب 

اوراق و اســناد تعهــدآور 

ازجمله چک، سفته، برات 

و قراردادهــا با امضای دو 

نفر از سه نفر آقایان اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر 

شــرکت و اوراق عادی و 

مراســالت غیرتعهدآور با 

امضای مدیرعامل و یا هر 

یک از اعضای هیئت مدیره 

معتبر است.

آگهی تغییرات 
شرکت انتقال 

داده های نداگستر 
صبا سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۲۱۷8۴۲

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۲۵۹۱۷۹۲

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/9/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضــا افتاده به کد 
ملی 0055849792 بعنــوان رئیس هیئت مدیره آقای 
مانلی مجد بــه کد ملــی 0055875841 بعنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره آقای علی افخم ابراهیمی به کد ملی 
2991494085 بعنوان مدیرعامل انتخاب شــدند. کلیه 
اســناد و اوراق تعهدآور شرکت از هر قبیل منجمله چک 
و سفته و برات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء متفق 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره و در غیاب هر یک از 
آنهــا با امضاء متفق دو عضو هیئــت مدیره همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشد و اسناد و اوراق عادی و مکاتبات 
اداری بــا امضاء مدیرعامل و در غیــاب هر یک از آنها با 
امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد و اســناد و اوراق عادی و مکاتبات اداری 
بــا امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشــان با امضاء هر یک 
از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور 
گنو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۳۶۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰8۹8۱۷۴ 

دبیرخانه هیئت انتخاب مشاور
وزارت جهاد کشاورزی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 
)نوبت دوم(

م الف 3770

وزارت جهاد کشاورزی
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد ارزیابی کیفی مشاوران متقاضی 
انجام خدمات مدیریت طرح به شــرح ذیل را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir برگزار 

نماید.
الف - موضوع:

- خدمات مدیریت طرح توســعه مرمت و بهســازی آب بندان ها استان 
مازندران

ب- گواهی صالحیت:
ارائــه گواهی صالحیت معتبر پایه یــک خدمات مدیریت طرح در زمینه 
شبکه های آبیاری و زهکشــی یا در زمینه سدسازی از سازمان برنامه و 

بودجه کشور
ج - تاریخ و مهلت دریافت اسناد:

اسناد ارزیابی کیفی از ساعت 9 مورخ 97/10/22 لغایت ساعت 15 مورخ 

97/10/26 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت توزیع می گردد.

د- تاریخ و مهلت تحویل اسناد:
آخرین مهلت تحویل و تسلیم اسناد ارزیابی کیفی توسط مشاوران ساعت 
15 مورخ 97/11/6 می باشد بدیهی است فایل الکترونیکی تکمیل شده 
اســناد مذکور حتما بایســتی ابتدا در سامانه ســتاد بارگزاری گردیده و 
همزمــان فیزیک آن به آدرس تهران، خیابان طالقانی، نرســیده به پل 
حافظ، وزارت جهاد کشاورزی )ســاختمان هشت طبقه(، طبقه اول، اتاق 

108 )دبیرخانه کمیسیون معامالت( تحویل گردد. 
شماره تماس 43544566

هزینه چاپ آگهی فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود.


