
دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظــر دارد به استناد آیین نامه مالی - 
معامالتی دانشگاه ها و موسسات عالی و همچنین صورتجلسه پیش از فراخوان 
شماره 972/601/28308 مورخ 97/10/26 نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران 

دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید.
1- شــرح مختصر موضوع مناقصــات: انجام امور خدمــات تعمیر، 

نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی )فشار قوی و ضعیف(
2- مــدت و محل انجام کار: 1398/1/1 لغایــت 1398/12/29 محل 

زاهدان
3- مهلت و محل دریافت اســناد کیفی: حداکثر تا پایان روز دوشنبه 
مورخ 97/11/6 به نشانی: زاهدان خیابان دانشگاه - سازمان مرکزی دانشگاه 

سیستان و بلوچستان - مدیریت حقوقی و قراردادها
4- مهلت و محل تحویل اســناد تکمیل شــده به مناقصه گزار: 
حداکثر تا ســاعت 12 روز چهارشــنبه مورخ 97/11/17 به نشانی: زاهدان - 
خیابان دانشــگاه - سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان - مدیریت 

حقوقی و قراردادها.
از شرکت های واجد شرایط که دارای رتبه بندی در رشته تاسیسات از سازمان 
تعاون، کار و امور اجتماعی و رشــته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی می باشند دعوت می گردد با در دست داشتن معرفی نامه معتبر به 
مدیریت حقوقی و قراردادهای دانشگاه واقع در زاهدان مراجعه و با ارائه اصل 
فیش واریزی به مبلغ 2/500/000 ریال به حســاب 02177362604004 با 
شناسه پرداخت 00101900000000015 به نام درآمدهای دانشگاه نزد بانک 

ملی - شعبه دانشگاه نسبت به دریافت اسناد و مدارک ارزیابی اقدام نمایند.
5- به پیشــنهادهای رسیده پس از مهلت تعیین شده، ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
6- ضمنا پــس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، مناقصه گران دارای صالحیت 
کــه حداکثر امتیاز )55 از 100( الزم را کســب نمایند، جهت دریافت اســناد 

مناقصه دعوت خواهند گردید.
شناسه آگهی: 352906      شناسه نوبت چاپ: 381344

تجدید آگهی دعوت
 به ارزیابی کیفی پیمانکاران

دانشگاه سیستان و بلوچستان م الف 2044

دانشگاه سیستان و بلوچستان
سازمان مرکزی

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فو ق العاده مورخ 1396/07/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: آقای مصطفی کالنتری کد ملی 1570373647 

- آقــای محمدرضا موید کد ملــی  1262257621 

خانــم کبری اســفند کــد ملــی 1581975112 

برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند آقای محمد 

حسینیان پور به شــماره کد ملی 0039742652 به 

سمت بازرس اصلی و آقای صمد رنجی امجد به شماره 

کد ملی 1380774624 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت 

انتخاب شد. ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. 

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

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت 172714 

و شناسه ملی 10102151410 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1396/07/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
مصطفــی کالنتری کد ملــی 1570373647 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیــر عامل آقای 
محمدرضا موید کدملی 1262257621 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره خانم کبری اســفندی 
کد ملــی 1581975112 به ســمت عضو اصلی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق  و اسناد 
تعهدآور شــرکت با امضاء آقای مصطفی کالنتری 
به شماره کد ملی 1570373647 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 
دارای اعتبار می باشــد و اوراق عــادی و اداری با 

امضاء نامبرده و مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت 172714 

و شناسه ملی 10102151410 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/04/31 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: محمد محمدی بخش به کد ملی 0048480428 به نمایندگی 

شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی 10101278928 به 

سمت رئیس هیئت مدیره و ماشااله طرهانی به کد ملی 6139507731 

به نمایندگی شرکت خدمات رفاهی الله به شناسه ملی 10101621223 

به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و محمدعلی صمــدی به کد ملی 

4010105585 به نمایندگی بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

به شناســه ملی 14003691943 به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود 

شیرآشــیانی به کد ملی 2249120978 به سمت مدیر عامل )خارج از 

اعضا( انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 

قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت رئیس 

هیئت مدیره و امضاء متغیر مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبــات اداری با امضای رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

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

آگهی تغییرات شرکت پویا افالک سپهر سهامی خاص به شماره ثبت 81591 
و شناسه ملی 10101262460

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - میرمجید مجابی به شماره ملی 

4322524117 به سمت بازرس اصلی و سیدحسین میرزائی 

به شــماره ملی 0439872014 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود 

و زیان منتهی به سال 1396 به تصویب رسید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

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

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 381 و شناسه ملی 10103378545 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ 

1396/9/29 و تاییدیــه اداره کل تعــاون کار و رفــاه 

اجتماعی اســتان تهــران به شــماره 972/15/10280 

مورخ 97/2/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کیهان 

بعنــوان روزنامه کثیراالنتشــار جهــت درج آگهی های 

شــرکت انتخاب گردید. آقای حســن میرزاجانی با کد 

ملی 0579805425 و آقــای محمد علیزاده با کد ملی 

0034774574 به ســمت بازرســین اصلی و آقای رضا 

احمدی بــا کد ملی 0579547221 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی صنف کبابی و حلیم 
و آشپز تهران به شماره ثبت 17340 

و شناسه ملی 10100609473

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

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

آگهی تغییرات شرکت زرین جاودانه خوانسار 
سهامی خاص به شماره ثبت 503352 

و شناسه ملی 14005637617 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/28 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمودرضا گلشــن به شــماره 
1229703039 به سمت بازرس اصلی و آقای حسین کریمی راد به 
شــماره ملی 1229579532 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

96 به تصویب رسید.

سال هفتادو هفتم   شماره 22106   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه  اول بهمن 1397   14 جمادی االول 1440    21 ژانویه 2019

کارشناس قرقیز خبر داد 

نقش شبکه های 
اجتماعی و غرب
در ناآرامی های 
قرقیزستان

۱۲
يادداشت روز

40 سال پس از
 پیش بینی درست کارتر

خبر ویژه

چرا همین حرف ها را
در 5 سال بودجه ریزی دولت رعایت نکردید؟!

صفحه2 صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مسئوالن یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنند
مشکل گرانی حل می شود

راهپیمایی زنان آمریکا و اروپا علیه ترامپ

تجمع مردمی مقابل سفارت سوئیس
در اعتراض به بازداشت مرضیه هاشمی در آمریکا

* کشورهای غیرعرب با اسرائیل مقابله می کنند 

ولی اعراب به دنبال عادی سازی روابط هستند!

* پای ژنرال »السیســی« هــم به پرونده قتل 

خاشقجی باز شد.

* رشــادت های جنبــش نجباء عــراق، جیغ 

نمایندگان کنگره آمریکا را درآورد.

*انصاراهلل: آل سعود توافق استکهلم را در طول 

30 روز 3000 بار نقض کرد.         صفحه آخر

برگزاریدهمینتظاهراتجلیقهزردها
درمیانآتشودودوخون

مخاطرات پیوستن به 
کنوانسیون پالرمو- قسمت اول 

کنوانسیون پالرمو
چگونه وضعیت 
معیشتی مردم را 
بدتر می کند؟

۱۱

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان 
و اخاللگران اقتصادی اعالم کرد 

محکومیت قطعی
 5 صراف متخلف

 به حبس، جزای مالی 
و شالق

۱۰ صفحه۳

* صدها هزار زن در سالروز تحلیف ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« در 350 شهر آمریکا و شهرهای مهم 
اروپا مثل برلین و لندن علیه این چهره نژادپرست، زن ستیز فاسد تظاهرات کردند.

* رسوایی های اخالقی مکرر ترامپ و چهره نژادپرستش همراه با اخبار مربوط به حق السکوت هایی که از 
طریق وکیلش به زنان بدکاره داده از ترامپ چهره ای منفور بین همه به ویژه زنان ساخته است.

* ســازمان دهندگان اعتراضات امســال پیش بینی می کردند که حدود 500 هزار تن فقط در تجمع های 
واشنگتن شرکت کنند. 

* خبرگزاری آلمان: معترضان با تجمع در شهرهای برلین، لندن، رم، واشنگتن و نیویورک نارضایتی خود 
را از انتخاب ترامپ و سیاست های وی اعالم کردند.                                                  صفحه آخر

* رئیس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شد.

* شــرط جدید برای عرضه بنزین در جایگاه های 

توزیع سوخت.

* پیش فــروش خودرو بدون مجــوز وزارت صمت 

غیرقانونی است.

 * مشــکل کشــتی های حامل نهاده هــای دامی 

برطرف شد.

* مدیرعامل سایپا برکنار شد.

* پزشکان از پرداخت مالیات مستثنی نیستند.

صفحه۴

بودجهشرکتهایناکارآمددولتی
52درصدافزایشیافتهاست

* در حالی که مردم به خصوص اقشار ضعیف 
جامعه با دیو گرانی دست و پنجه نرم می کنند، 
تلقی عمومی شــکاف میان زندگی مردم و 

مسئوالن است.
* به نظر می رســد یکی از دالیــل تعلل و 
میان  کافــی  جوش و خروش  دیده نشــدن 
این وضعیت،  به  دادن  برای سامان  مسئوالن 
عدم درک و تجربه مستقیم و شخصی آنان از 

فشار سنگین مشکالت معیشتی است. 
* نوبخت در جنوب کرمان گفته اســت: این 
ســفر باعث شد مســائلی را که در برنامه ها 
ندیده بودیم، ببینیم و اکنــون از نزدیک با 

مشکالت مردم آشنا شدیم.
* این سوال برای من بوده که چگونه می توانم 
در طبقه دهم ســاختمانی در تهران بنشینم 
و برای مردم کپرنشین مناطق محروم کشور 

برنامه ریزی کنم!
* رهبر انقالب: صاحبان مناصب در نظام حق، 
حق ندارند خودشــان را با اعیان و اشــراف 
مقایسه کنند و بگویند چون اشراف و اعیان 
این گونه خانه و زندگی دارند و این طور گذران 
می کنند، پس ما هم که صاحب این منصب و 
این مسئولیت در جمهوری اسالمی یا در نظام 
اسالمی و حاکمیت اســالمی هستیم، سعی 

کنیم مثل آنها زندگی کنیم.
*  اگر مدیر دولتی یک ماه با حقوق کارمند و 
کارگر زندگی کند بی شک به فکر آن خواهد 

افتاد که این مشکل را حل کند.
صفحه۲

انهدام 
باند حرفه ای 
جعل اسناد دولتی 
و مسافرتی
 در تهران

۱۰ * با پخش مســتندی از اعترافات دو بازداشــتی اعتراضات هفت تپه، ابعاد تازه ای از جریان سازی و تالش 
معاندین و ضد انقالب خارج نشین برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران روشن شد.

* اعترافات اســماعیل بخشی و سپیده قلیان نشان می دهد که این دو فرد با طراحی سرویس های معاند 
خارجی و گروهک های ضد انقالب قصد داشــتند تا همه اعتراضات اقتصادی و مســالمت آمیز کشــور را 

یکپارچه و به سمت خاصی سوق دهند.
* هدف اصلی رســانه های ضدانقالب از ضریب دادن به ادعای شکنجه کاماًل مشخص بود؛ سیاه نمایی در 
خصــوص وضعیت داخلی ایران و تهیه خوراک برای تحریم های ضد ایرانی در زمینه حقوق بشــر و البته 
تحریک برای اعتراض و آشــوب احتمالی، ادعایی که بعد معلوم شــد کذب بوده و همســایگی با سلول 
داعشی ها به عنوان شکنجه روحی مطرح شده است.                                                       صفحه۳

نگاهی به پشت پرده اعتراضات هفت تپه

کمونیست های آمریکایی
چه خوابی برای کارگران مظلوم دیده بودند؟!


