
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 

مــورخ 1398/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مجید 

صدقی مقدم به شــماره ملی 0071899820 - محبعلی 

حســنی برسری به شــماره ملی 5949862929 و علی 

خوشدل ساالکجانی به شــماره ملی 2690761548 به 

عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 

گردیدند. محمد کبیری به شــماره ملی 0058475885 

بــه عنوان بــازرس اصلی و توکل نظری به شــماره ملی 

5889592300 به عنوان بازرس علی البدل برای ســال 

مالی 1398 انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سود و 

زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار 

گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

آ گهی تغییرات شرکت صنایع همراه رسا 
سهامی خاص به شماره ثبت 49799 

و شناسه ملی 10100949715 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علی خوشــدل ساالکجانی 
بــه شــماره ملــی 2690761548 بــه ســمت رئیس 
هیئــت مدیــره- مجید صدقــی مقدم به شــماره ملی 
0071899820 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره- 
محبعلی حســنی برسری به شماره ملی 5949862929 
به ســمت عضو هیئت مدیره- کورش ذاکر ســلطانی به 
شــماره ملی 2721617923 به سمت مدیرعامل)خارج 
از اعضا( انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 
از جمله چک، ســفته، برات و غیره با امضاء رئیس هیئت 
مدیــره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسالت با امضاء 
رئیــس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت صنایع همراه رسا 
سهامی خاص به شماره ثبت 49799 

و شناسه ملی 10100949715

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/4/9 و تاییدیه شماره 
982/15/92632 مورخ 1398/5/13 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: داود قلعه دزدانی به شــماره ملی 6449947764 به سمت 
عضو علی البدل هیئت مدیره بــرای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردید ســعید خزائی به شــماره ملی 3240088606 به سمت بازرس اصلی 
و علی اکبرخان محمدی به شــماره ملی 1502210266 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
درمانگاه هجرتی به شماره ثبت 450680 

و شناسه ملی 14003918558

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1398/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حســاب سود و زیان 
سال مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. - غفور 
بلوری زاده با کد ملی 1465544951 به ســمت بازرس اصلی و ندا روشــن 
طبری با کد ملی 2142025447 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ و تخم مرغ نازنین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96396 

و شناسه ملی 10101404530

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1397/07/17 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: آقای حســین نقیبی ک.م 
0035324988 بــه ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ســید 
رضا میرصادقی ک.م 1817125699 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
ابراهیم نصیحت گر ک.م 1465260579 به سمت عضو هیئت مدیره و خانم 
ســیما نورافکن ک.م 5279629561 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
آقای فرامرز تســبیح گو ک.م 0044157479 به سمت عضو هیئت مدیره و 
خانم مهنــاز جورابچی ک.م 0041538544 به ســمت عضو هیئت مدیره 
بــرای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. حق امضا مجاز کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهدآور و مکاتباتی شرکت مربوط به قراردادهای قبل از 92/11/19 
و حســاب جاری 02034018 بانک تجارت شعبه خردمند شمالی تهران با 
امضاء آقای فرامرز تســبیح گو و خانم مهناز جورابچی همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشــد و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. آقای ســید محمدعلی 
قوامی قمیشــلوئی با کد ملی 5129854411 به ســمت بــازرس اصلی و 
خانم سعیده ورپشتی قمشــلو با کد ملی 1288921551 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور
 بینش و فن شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 46771 و شناسه ملی 10100919901

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

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 

2- از شــرکتهای واجد شــرایط دعوت می گردد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر 
تا تاریخ 1398/7/30 با در دســت داشتن معرفی نامه معتبر به مدیریت حقوقی 
و قراردادهای دانشــگاه واقع در زاهدان- خیابان دانشــگاه- سازمان مرکزی 
دانشــگاه سیستان و بلوچســتان مراجعه و با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 
2/500/000 ریال به حساب شــماره 02177362604004 و شناسه پرداخت 
00101900000000015 بنام درآمدهای دانشــگاه نزد بانک ملی- شــعبه 

دانشگاه نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند.
3- آخرین مهلت تحویل اسناد هر مناقصه به مناقصه گزار )دانشگاه( حداکثر تا 

ساعت 9 صبح شنبه 1398/8/11 تعیین می گردد.
4- هر مناقصه گر فقط می تواند در یک مناقصه شرکت نماید.

5- مناقصه گران جهــت بازدید از محلهای مورد مناقصــه می توانند حداکثر 
تا تاریخ 1398/8/4 به دفتر اداره فضای دانشــگاه واقع در ســایت دانشکده 
مهندسی- روبروی ســالن امتحانات- پارک تفتان و حوزه معاونت پشتیبانی 

مدیریت اداری واقع در ســایت مهندســی جنب ســاختمان ســلف سرویس 
جدیدالتاسیس مراجعه نمایند.

6- حداقل تعداد مناقصه گران در هر مناقصه، سه شرکت تعیین می گردد.
7- شرکتها و مناقصه گرانی که در سنوات قبل با این دانشگاه قراردادهایی در 
زمینه حفظ و نگهداری فضای ســبز داشته اند موظف می باشند نسبت به اخذ 
رضایت نامه کتبی از رئیس اداره فضای سبز، در خصوص قرارداد سال مربوطه 
اقدام و تاییدیه آن را به همراه فیش واریز وجه و معرفی نامه به مدیریت حقوقی 
و قراردادها ارائه نماید در غیر اینصورت مدیریت حقوقی و قراردادها از فروش 
اسناد مناقصه به اینگونه شرکتها خودداری خواهد نمود. ضمنا در صورت عدم 

رعایت مفاد این بند، وجه واریزی مسترد نخواهد گردید.
شناسه آگهی: 632875              شناسه نوبت چاپ: 676491

مجموعه دانشکده مهندسی »مناقصه2«شماره مناقصهمجموعه دانشکده ادبیات »مناقصه 1«شماره مناقصه

98-8-1
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 580/000/000 ریال

98-8-2
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500/000/000 ریال

برآورد اولیه مناقصه شماره 9/889/156/872:2 ریال تعیین می گرددبرآورد اولیه مناقصه شماره 11/455/021/200:1 ریال تعیین می گردد

دانشگاه سیســتان و بلوچســتان در نظر دارد انجام کلیه امور خدمات نظافت محوطه ها، پارکینگ ها، معابر و 
فضاهــای روباز و حفظ و نگهداری فضای ســبز و خدمات نگهداری و راهبری تولیــدات مجتمع گلخانه ای مجموعه 

پردیس زاهدان را از تاریخ 1398/9/1 لغایت 1399/2/31 مطابق شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و دارای رتبه بندی 
از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید:

1- موضوع مناقصات:
امور خدمات نظافت محوطه ها، پارکینگ ها، معابر و فضاهای روباز و حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات نگهداری و راهبری تولیدات مجتمع گلخانه ای 

پردیس شامل دو مناقصه به شرح ذیل:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

م الف561

دانشگاه سیستان و بلوچستان
سازمان مرکزی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال هفتادو هشتم   شماره 22310   تکشماره 20000 ریال12صفحهپنج شنبه 25 مهر 1398   18 صفر 1441    17 اکتبر 2019

* محدودیت های ترافیکی راهپیمایی جاماندگان اربعین 

در تهران اعالم شد.

* نایــب رئیــس اتحادیه امالک: قیمت مســکن در 

واحدهای کوچک تا30 درصد کاهش می یابد.

* وزیــر دارایی هند: دهلی نو قدرت اقتصادی خود را 

فدای تحریم های آمریکا نمی کند.

* مخالفــت شــورای نگهبان بــا مســتثنی کردن 

قهوه خانه ها از فهرست اماکن عمومی.   صفحات۴و1۰

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری خبر داد

خدمت رسانی تمام اتوبوس های بین شهری
به زائران اربعین تا 28 مهرماه

* ارتش سوریه پس از تسلط بر منبج وارد رقه شد.
* مقتدی صدر: راهپیمایــان اربعین کفن پوش علیه 

آمریکا و اسرائیل شعار دهند.
* مقام ارشــد ائتالف ســعودی پس از پیوســتن به 

انصاراهلل: کنار انصاراهلل علیه اشغالگران می جنگم.

* روایتی تازه از علت شکســت اعراب از اســرائیل در 
اکتبر 1973.

* درگیری پلیس ضد شــورش فرانسه با آتش نشانان 
معترض.

صفحه آخر

روزنامه اسرائیلی هاآرتص:

دیگر تردیدی باقی نمانده که بشار اسد
بر آمریکا، اسرائیل و ترکیه پیروز شده است

اربعین، میثاق جهانی مستضعفین 
علیه مستکبرین

بهار 96، کانال انتخاباتی
زمستان 96، کانال براندازی!
صفحه2

خبر ویژه

ده ها پله 
پائین تر از »هیچ«!

نکته

صفحه2

* روحانی: یک عده ای می گویند که وقت تلف می کنید با خارجی ها حرف می زنید، 
 عده ای می گویند این راه نیست و با جنگ مدام به نتیجه نمی رسیم.

* اگر در این مســائل به نتیجه نرسیدیم، باید همه پرسی از مردم را برگزار کنیم. 
راهی نداریم چراکه این 40 سال دائماً بحث کردیم. ما باید راه را انتخاب کنیم.

* ســخنان آقای روحانی به گونه ای اســت که گویی ما در ســال 92 و پیش از 
مذاکرات هستیم حال آنکه شش سال از مذاکرات گذشته و مردم نتیجه آن را در 

زندگی خود لمس می کنند.

* ایران با همه کشــورهای دنیا جز آمریکا در تعامل اســت و در نتیجه از سخنان 
رئیس جمهور تنها می توان مذاکره و تعامل با آمریکا را برداشت کرد.

* این در حالی اســت که روحانی 7 آبان 96 مذاکره و توافق با آمریکا را دیوانگی 
خوانده بود.

* روحانی اکنون دستش خالی است و در قبال وعده های داده شده، پاسخی برای 
افکار عمومی ندارد، پس به مسائلی حاشیه ای مانند انتقاد به شورای نگهبان، اصول 
قانون اساسی و همه پرسی می پردازد.                                              صفحه2

در دانشگاه  تهران مطرح شد

پیشنهاد روحانی برای
به رفراندوم گذاشتن »دیوانگی«!

نظرسنجی دانشگاه مریلند نشان داد

اکثریت ایرانی ها 
خواهان

 خروج از برجام 
هستند

* یک نظرســنجی جدید نشــان 
می دهــد نزدیک بــه 60 درصد از 
مردم ایران معتقدند در واکنش به 
خروج آمریکا از توافق هســته ای و 
بازگشت تحریم ها، ایران نیز باید از 

برجام خارج شود.
* حــدود 75درصــد معتقدند که 
حتــی اگــر آمریکا قــول دهد که 
تحریم ها را تسهیل می کند، باز هم 
ایران نباید غنی ســازی هسته ای را 
متوقف کند.                      صفحه11

*»حســین فریدون« برادر و دستیار 
پیشین رئیس جمهور صبح دیروز برای 
تحمل محکومیت پنج سال حبس خود 
به جرم اخذ رشــوه راهی زندان اوین 

شد.
* حسین فریدون که ظاهراً حکم پنج 
سال حبس او را متنبه نکرده است، قبل 
از معرفی خود به زندان در صحبت هایی 
بــا مظلوم نمایــی و رد مجرمیــت و 
 خدمتگــزار خوانــدن خود ســعی در 

زیر سؤال بردن حکم صادره نمود. 
* فریدون در حالی با طلبکاری حکم محکومیت خود را زیر ســؤال می برد که نگاهی به پرونده وی نشــان از 
مــراودات پشــت پرده و زد و بندهای وی با یک اَبر بدهکار بانکی بــرای اقداماتی از جمله اعمال نفوذ در تعیین 

مدیران برخی بانک ها دارد.
* برخورد بدون چشم پوشی با مفسدان دانه درشت اقتصادی و محاکمه مجرمان بدون در نظر گرفتن جایگاه یا نسبت 
داشتن با اصحاب قدرت و مسئوالن روز به روز بر اقتدار دستگاه قضا و رضایتمندی مردم افزوده است.        صفحه1۰

زندانی شدن »حسین فریدون«
سند قاطعیت قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی

صفحه۳

اربعین ساالر شهیدان
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( را تسلیت می گوییم

اربعین
 تا موعود  

یادداشت میهمان

صفحه2


