
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 

1398/05/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: موضوع فعالیت 

شرکت به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید: انجام امور انفورماتیکی شــامل طراحی و تولید و ارائه 

و پشــتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و 

بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای 

خارجی و فعالیت در زمینه سیســتم های ویژه رایانه ای نظیر 

اتوماســیون صنعتی و کارت  های هوشمند و مشاوره و نظارت 

بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های 

انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شــبکه های رایانه ای و امنیت 

شبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی 

نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات 

رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه  و قطعات و ملزومات رایانه 

و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه 

خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در 

زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از 

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص 

حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی 

و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شــعب در سراســر کشور 

و شــرکت در مناقصات و مزایــدات در زمینه موضوع فعالیت 

شــرکت )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 

پس از اخذ مجوزهای الزم(.

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

آگهی تغییرات شرکت راهکارهای پردازش هوشمند داده سهامی خاص
به شماره ثبت 499447 و شناسه ملی 14006220348 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تبصره یک 
به ماده 9 اساســنامه مربوط به اختیارات مدیرعامل 
ذیل اختیارات هیئت مدیــره اضافه گردید. در ذیل 
اختیارات هیئت مدیره تبصره 1 اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعامل دارای اختیارات الزم برای اداره شــرکت 
بــوده و همچنین می تواند بــا تصویب هیئت مدیره 
شــخصی را به عنوان قائم مقــام مدیرعامل منصوب 
نماید و این شــخص طبــق مصوبه هیئــت مدیره 
می تواند جزء صاحبان امضاء مجاز شرکت برای موارد 

تعهد و غیرتعهدآور معرفی شود اضافه گردید.

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت 69792 

و شناسه ملی 10101147298 

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

مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 
خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: خرید غذای کارکنان
مهلت مناقصه: از تاریخ 1398/6/13 لغایت 1398/6/21 )نه روز( 

تاریخ تحویل پاکت: 1398/6/23 و تاریخ بازگشایی پاکت 1398/6/25
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3/750/000/000 ریال )سه میلیارد 
و هفتصد و پنجاه میلیون ریال(

به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر - شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک - امور 

قراردادها - آقای مهندس علوی - آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 09171041836-09387646547-07731378702-5

تهران - تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید 
مهتمدی جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - معاونت پشتیبانی موسسه 

عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( - نوبت دوم

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 

1398/2/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در خصوص کاهش 

تعداد اعضا هیئت مدیره: تعداد اعضا هیئت مدیره به 3 نفر 

کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)585903(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی خلخال دشت 
سهامی خاص به شماره ثبت 135583 

و شناسه ملی 10101787850

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان ســال مالی 1397 به تصویب رسید. 
آقــای صدرا صادقی یزدانخواه به کدملی 0012941913 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره و آقای احمد 
صادقــی یزدانخواه به کدملی 1377821870 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای حســن لشــگری به کدملی 
5599630587 به ســمت نایب رئیــس  هیئت مدیره و 
آقای احمد ودود ســیدی به کدملی 1377772179 به 
ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکــی با امضا 
مشــترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضا 
منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. آقای مختار 
درویش با کدملی 6269884731 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمد کاوه بــا کدملی 1382074204 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک
 و مالمین ایران سهامی خاص به شماره ثبت 48160 

و شناسه ملی 10100933582

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )585902(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان مالی شرکت در سال مالی 1397 به 
تصویب رسید. غالمرضا وهاب به کدملی 0046094059 
به ســمت رئیس هیئت مدیره - محمد وهاب به کدملی 
0012872733 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
- محمــد علی پور به کدملی 0839806965 به ســمت 
نایب رئیــس هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه چک ها و سفته ها و بروات و اسناد و اوراق 
تعهد آور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره متفقا با مهر شــرکت معتبر خواهد شــد. 
مرتضی عددیان نیشــابوری بــه کدملی 0045608687 
به ســمت بازرس اصلی و مهدی علی محمدی به کدملی 
0044456794 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ایجاد نیرو 
سهامی خاص به شماره ثبت 48974 

و شناسه ملی 10100941532

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )585901(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 

فوق العــاده مــورخ 1398/04/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح 

ذیل انتخاب گردیدند: شــرکت ایجاد محیط به شناسه 

ملی 10101318872 بــا نمایندگی آقای اکبر نیک زاد 

بــا کد ملــی 1461598958 به ســمت عضــو هیئت 

مدیره و مدیرعامل شرکت ســاخت آزما به شناسه ملی 

10101338001 بــا نمایندگــی آقــای پرویز مباحی 

بــا کد ملــی 0050524951 به ســمت عضــو هیئت 

مدیــره شــرکت تولیدی خانه گســتر به شناســه ملی 

 10100591316با نمایندگــی آقای غالمرضا مجیدی 

با کد ملی0032327943 به سمت عضو هیئت مدیره.

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان
 سهامی خاص به شماره ثبت 89422 

و شناسه ملی 10101337982

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )585900(

بدینوسیله به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه نگهداری 
مراکــز کم ظرفیت و پرظرفیت )شــبکه کابل و هوایی(، تلفن 
همگانی، تأسیسات و تجهیزات ACCESS می رساند، مهلت 
تحویل پاکت ها تا ســاعت 13 روز یکشنبه مورخ 98/06/24 

تمدید می گردد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به پرتال این منطقه به 

آدرس fars.tci.ir مراجعه نمایند.

آگهی تمدید مهلت مناقصه 
شرکت مخابرات ایران شماره 98/19

)سهامی عام( 
منطقه فارس

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

اداره کل نوســازی مدارس اســتان سیستان و بلوچســتان در نظر دارد خرید تجهیزات ذیل را 
از طریــق مناقصه عمومــی به اجرا درآورد. کلیه مراحــل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه 
 پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/6/13 ساعت 14 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 98/6/21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز 98/6/31
زمان بازگشایی پاکت ها: شروع از ساعت 9 روز 98/7/7

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات لفافه: 
زاهدان کوی قدس چمران، اداره کل نوسازی مدارس استان و تلفن: 05433230181

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 13717171 - 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85192768 - 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها: در ســایت ســامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ 
مناقصه گر« موجود است.

مناقصه دومرحله ای عمومی

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان شناسه آگهی: 586775
شناسه نوبت چاپ: 628559

مبلغ تضمین)ریال(مبلغ کل برآورد )ریال(تعدادنام کاالمناقصه
20011/400/000/000570/000/000کولر گازی پنجره ای سرد 118000
90069/300/000/0003/465/000/000اسپیلت سرد و گرم 218000
50037/500/000/0001/875/000/000اسپیلت سرد 318000
10005/000/000/000250/000/000پنکه دیواری4
2503/375/000/000168/750/000رادیاتور برقی 12 پره5

اداره کل نوسازی مدارس
استان سیستان و بلوچستان

مناقصه دو مرحله ای عمومی
خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز مدارس سطح استان

سال هفتادو هشتم   شماره 22275   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (چهار شنبه 13 شهریور 1398   4 محرم 1441    4 سپتامبر 2019

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: 

به ما هم دروغ گفتند
هدف از حمله به عراق 
نفت این کشور بود

۱۲

گزارش خبری تحلیلی کیهان درباره حمایت بعضی ها از مفسدان اقتصادی

کوروش را بهانه کرده اند
برای یأجوج و مأجوج  اشک می ریزند!

دولت با دورزدن برجام
دیگر دستش به هیچ جا بند نخواهد بود

صفحه2

خبر ویژه

قاطرسواری در بغداد
مذاکره در پاریس

یادداشت روز

صفحه2

اعالم آمادگی حشدالشعبی 
برای نبرد با اسرائیل در کنار سیدحسن نصراهلل

* هجــوم انگلیســی ها بــه فروشــگاه ها از ترس 
»برگزیت« و قحطی.

* خطر بزرگی که آمریکا را از درون تهدید می کند.
* محاصره کشمیر یک ماهه شد، هیچ کس به داد 

مسلمانان نرسید.

 * »نتانیاهــو« فاســدترین نخســت وزیر تاریــِخ 
رژیم صهیونیستی لقب گرفت.

* حملــه انتحاری با تراکتور در منطقه دیپلماتیک 
کابل.

صفحه آخر

با  اشاره به جزئیات عملیات اخیر مقاومت 

سید حسن نصراهلل: در روز روشن
بزرگ ترین خط قرمز اسرائیل را شکستیم

* رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیک: 3500 
ســایت خرید و فروش اینترنتی تحت کنترل قرار 

گرفت.
* آغاز فــروش کتاب های دوره اول متوســطه در 

6هزار کتابفروشی مجاز.

* توافق ایران و سوریه برای راه اندازی بانک مشترک.
* کارآفرینی برای 20 نفر با استفاده از یک دستگاه دارویی.

*  وزیر راه و شهرســازی: خط آهن چابهار- زاهدان 
هر قدر اعتبار بخواهد از صندوق توسعه برمی داریم!     
صفحات۴و۳

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

کارمندان »بیکار« در برخی دستگاه ها 
9 میلیون تومان حقوق می گیرند

* فرماندهان گروه های مقاومت وابسته به حشدالشعبی عراق ازعملیات خارق العاده اخیر رزمندگان حزب اهلل 
علیه رژیم صهیونیستی، استقبال و برای نبرد با این رژیم در کنار حزب اهلل لبنان، اعالم آمادگی کردند.

* »حامد الجزائری« از فرماندهان حشد الشــعبی: دفاع از خویشــتن، یک حق قانونی است،...خط مقاومت 
اسالمی در یک نقطه معین متمرکز نیست، بلکه دامنه آن، گسترش یافته است.

* »عادل الکرعاوی« ســخنگوی جنبش »حزب اهلل االوفیاء« وابسته به حشد الشعبی: ما به عنوان گروه های 
مقاومت عراق، همه مناطق نبرد علیه رژیم صهیونیستی را جبهه واحد می دانیم.                  صفحه آخر

* اظهــارات دولتمردان در روزهای اخیر مصداق 
رویکرد »یکی به میخ و یکی به نعل« اســت. این 
رویکرد، این پالس را به طرف مقابل می دهد که 
برنامه های دولت در سیاست خارجی، با اختیارات 
دولت تناســب ندارد. ادعایی که نــه تنها هیچ 
نســبتی با واقعیت ندارد، بلکه دشمن را نیز در 

عهدشکنی، گستاخ تر می کند.
* اروپا علی رغم 50 ماه بی عملی در پســابرجام 
و همچنیــن 16 مــاه بی عملی پــس از خروج 
آمریکا از برجام، به فاصله کوتاهی تا پایان مهلت 
مرحلــه دوم ضرب االجل، وعــده توخالی اعتبار 
 15 میلیارد دالری در اینســتکس را مطرح کرده 

است.

گزارش کیهان از فریبکاری مشترک آمریکا و اروپا

وعده سیب و گالبی اروپا
برای حفظ کاله برجام بر سر ایران

* هدف اصلی بســته توخالی فرانســه تحت عنوان اختصاص اعتبار 15 میلیارد دالری در اینستکس، 
نه گشــایش اقتصادی برای مردم ایران، بلکه حفظ کاله برجام بر سر دولت و عقیم کردن ضرب االجل 

برجامی است.
* رویترز: پیشنهاد فرانســه به ایران برای حفظ توافق هسته ای، اعطای یک خط اعتباری 15 میلیارد 

دالری تا پایان سال 2019 در ازای بازگشت ایران به پایبندی کامل به توافق هسته ای است.
* »برونو لو میر« وزیر دارایی فرانســه دیروز راهی واشنگتن شد تا در مورد سازوکار جدید برای توقف 
روند کاهش تعهدات برجامی ایران با واشنگتن رایزنی کند.                                             صفحه۳

وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و گردشگری از مجلس رأی اعتماد گرفتند
صفحه۱۱

اده
خ ز

شی
ی 

 عل
مد

مح
س : 

عک

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

روحانی
 برنامه بزرگی دارد
اما نمی تواند
 درباره اش حرف بزند!

۱۱

حجت االسالم حاجی صادقی: 

در زمان مذاکره
 ثبات دالر نداشتیم
 اما روزی که
 پهپاد آمریکایی زده شد
 دالر سقوط کرد

۳

رئیس سازمان وظیفه عمومی: 

مشموالن غیرغایب 
می توانند بدون وثیقه 
در سفر اربعین 
شرکت کنند

۳

* مدیر مسئول روزنامه کیهان، قاطعیت و جدیت آیت اهلل رئیسی و اقدامات اخیر قوه قضائیه در 
مبارزه با مفاسد اقتصادی را به اقدام »ذوالقرنین« در دیوارکشی میان مظلوم و ظالم تشبیه کرد 
اما به مذاق بسیاری از عناصر ضدانقالب و مدعیان اصالحات خوش نیامد و واکنش های مختلفی 
را در پی داشت که البته وجه مشترک همه آنها، تالش برای به انحراف کشانیدن مقصود و مراد 

اصلی نوشته و به عبارتی اصل مطلب بود.
* دلیل تالش گسترده برای تحریف تحلیل کیهان و همچنین دلیل کوشش محکوم به شکست 
آنان برای تضعیف و مخدوش ســازی و حتی کمرنگ کردن اقدامات اخیر قوه قضائیه چه چیزی 
می تواند باشد؟ هواداران یأجوج و مأجوج چه کسانی هستند که با داستان پردازی و بهانه کردن 

کوروش، برای مفسدان اقتصادی اشک می ریزند؟

* یکی از دالیل اصلی این هیاهوها، عملکرد قاطع قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی است.
* عزل و بازداشت طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، محاکمه حسین فریدون، 
برادر رئیس جمهور، حکم ۱5 سال حبس بهروز و فیروز ریخته گران از متهمان بانک سرمایه، حکم 
20 ســال حبس هادی رضوی، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و داماد آقای وزیر،  حکم ۱۱0 
ســال حبس برای 9 متهم پرونده کیمیا خودرو و بازداشت پوری حسینی، رئیس سابق سازمان 

خصوصی سازی، بازداشت دو نماینده مجلس و ... فقط چند مورد از این عملکرد است.
* ضدانقالب با ادعای نمایشی بودن دور جدید مبارزه با فساد و برخی مدعیان اصالحات با ادعای 
سیاسی بودن این برخوردها، سعی دارند روند مذکور که مورد حمایت و خرسندی مردم است را 
زیر سوال برده و تضعیف کنند.                                                                                         صفحه2


