
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/12/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرسی امین محاسب روش حسابداران رسمی به شناسه ملی 
10100538203 به عنوان بازرس اصلی و عباس ســریری به 
شــماره ملی 0621206776 به عنوان 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 مهندسی خوزستان و فارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 48767 

و شناسه ملی 10100939520

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/12 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: شــرکت سرمایه گذاری میالد ســازندگان به شماره 

شناسه 10101424086 به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی 

آقای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 0036203270- شــرکت 

جهاد تعاون به شــماره شناسه ملی 10101382904 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره، به نمایندگی آقای حسین فهمیده به شماره ملی 

0041974451- شــرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر به 

شناسه ملی 10101323148 به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی 

آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 0451915501 به سمت 

عضو هیئت مدیره و داود اکبری به شــماره ملی 0039731588 به 

سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و 

اسناد تعهدآور به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر 

شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از 

اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون تهران سهامی خاص به شماره ثبت 109718 
و شناسه ملی 10101534490 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/10/7 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمامی یا بخشی از اختیارات و همچنین 

حق امضاء هر یک از شرکا عالوه بر مدیرعامل به وکیل نیز قابل 

تفویض می باشــد لذا بر همین اساس ماده 19 اساسنامه به این 

صورت اصالح می گردد. 
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آ ریا نیک سان رز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465748 

و شناسه ملی 14004647561

اداره کل راه آهن جنوب شــرق در نظر دارد بنابر آئین نامه 
اجرائــی بند ج مــاده 12 قانون برگزاری مناقصات نســبت به 
تجدیــد ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شــرایط جهت دعوت 
بــه مناقصه به شــرح زیر اقدام نماید. الزم به ذکر اســت کلیه 
مراحل برگــزاری فراخوان ارزیابی کیفــی از دریافت و تحویل 
اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاددهندگان دارای صالحیت از 
 طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1- شرح مختصر موضوع مناقصه: تجهیز و تکمیل سوله 

تعمیرات واگن های مسافری ایستگاه زاهدان
2- مبلغ کل بــرآورد: 13/187/420/705ریال براســاس 

فهرست بهای سال 1398
3- مبلــغ تضمین شــرکت در فرآینــد ارجاع کار: 

659/371/035 ریال 
4- مدت و محل اجرا: مدت اجــرا 8 ماه بوده و محل اجرا 

ایستگاه راه آهن زاهدان
5- قیمتها مناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه 

گردد.
6- حدنصاب شرکت کنندگان در مناقصه یک شرکت می باشد.

7- شــرکت کنندگان در فراخــوان می بایســت دارای گواهی 
صالحیــت پیمانــکاری معتبــر، حداقل رتبــه 5 ابنیه و 
تاسیسات و تجهیزات از ســازمان برنامه و بودجه کشور 
بــوده و با توجه به گواهی صالحیت در رشــته و پایه مورد نیاز، 
دارای حداکثر ظرفیــت آزاد الزم، تواما از نظر تعداد کار و مبلغ 
برآورد مناقصه باشند. همچنین ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی 
پیمانکاران معتبر الزامی می باشد. عدم ارائه گواهینامه صالحیت 
ایمنــی و صالحیت پیمانکاری معتبــر در مرحله ارزیابی کیفی 

منجر به حذف شرکت ها از ادامه فرایند مناقصه خواهد شد.

8- مهلت و محــل دریافت اســناد ارزیابی کیفی: 
متقاضیان می توانند حداکثر تا ســاعت 14 روز یکشــنبه مورخ 
98/10/1 اســناد ارزیابی کیفــی را از درگاه ســامانه تدارکات 
 www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

دریافت نمایند.
9- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: متقاضیان 
می توانند حداکثر تا ســاعت 14 روز یکشــنبه مورخ 98/10/15 
از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به 
آدرس www.setadiran.ir اســناد را بارگــذاری نمایند. 
ضمنا می بایســت اصل اســناد بارگذاری شــده به صورت مهر 
شــده به نشانی زاهدان- بلوار شهید مطهری- اداره کل راه آهن 
جنوب شــرق- اداره منابع انســانی و رفاه تحویل نموده و رسید 

دریافت نمایید.
10- مناقصه گــران تائید صالحیت شــده در ارزیابی کیفی در 
صورتی کــه قصد ارائه ضمانت نامه به عنوان تضمین شــرکت 
در فرآینــد ارجاع کار را دارنــد، باید هنگام ارائــه پاکات الف، 
ضمانت نامــه معتبر به مدت ســه ماه و قابل تمدید تا ســه ماه 

دیگر، ارائه نماید.
11- پــس از ارزیابی کیفی، از مناقصه گران واجد شــرایط که 
حداقل امتیاز الزم را کســب نموده باشــند جهت دریافت اسناد 

مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
12- پیشنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری 
اســت مراحل ثبت نام در ســایت www.setadiran.ir و 
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شــرکت در فراخوان را 
محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد: 021-27313131

شناسه آگهی: 694543                                  
شناسه نوبت چاپ: 74091۲

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست 
وزارت راه و شهرسازیمناقصه شماره 97/132/2

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سهامی خاص(
اداره کل راه آهن جنوب شرق

)نوبت دوم(

م الف 749   

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العــاده مورخ 1397/7/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای محمد اســمعیل صادقی به شماره ملی 

2061348084 به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای 

احمد محمودی عالمی به شماره ملی 5779947015 

به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- آقای رضا 

باقریان به شــماره ملی 0052916944 به ســمت 

نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 

از قبیــل چک، ســفته، بــروات و قراردادها و عقود 

اســالمی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بی بی  کیو ایرانیان نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 431753 

و شناسه ملی 10320835721

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 

1398/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

  عملکــرد مدیر تصفیــه تا پایان ســال مالــی 1397 به تصویب

 رسید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت آب معدنی آمولو 

سهامی خاص به شماره ثبت 14956 
و شناسه ملی 10760256439 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
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* فرمانده نیروی انتظامی خبر داد؛ تشدید برخورد 
با خریداران و فروشندگان سالح.

* وزارت راه و شهرســازی اعالم کرد؛ آغاز ثبت نام 
طرح ملی مسکن تهران از 30 آذر.

* افزایش سهمیه   بنزین تاکسی های ون به 600 لیتر در ماه.

* دبیــر انجمــن واردکنندگان الســتیک خودرو: 
الستیک خودرو های سواری به وفور قاچاق می شود.

*  یک مســئول: 120 جایگاه ســی ان جی در حال 
راه اندازی است.

صفحات4و 10

سعید محمد:

قرارگاه خاتم االنبیاء )ص(پارسال400 میلیارد تومان 
مالیات پرداخت کرد 

* وضعیت اضطراری در »نئو اورلئان« پس از حمله 
بزرگ سایبری به سیستم خدمات شهری.

 * کــره شــمالی بــه زودی مذاکره بــا آمریکا را 
رها می کند.

* مذاکرات صلح یمن از ادعا تا واقعیت.

* 10 ســال زندان برای عمر البشیر به جرم فساد 
مالی.

* خشــم ترکیه از مصوبه جنجالــی کنگره آمریکا 
درباره نسل کشی ارامنه.

صفحه آخر

با انتشار پیام هایی توئیتری

روایت سناتور آمریکایی 
از کاله گشادی که چین بر سر ترامپ گذاشت

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

پیروزی جانسون، 
قطعی شدن برگزیت

وحشت اروپا، 
ذوق زدگی آمریکا

۱۱

گزارش خبری تحلیلی کیهان

از »آبه« آبی گرم نمی شود
گمشده دولت، همت و تدبیر است

نسل چهارم ربات انسان نمای ایرانی »سورنا« رونمایی شد

خبر ویژه

خروج از حاکمیت شما
عود کرده بود، خوب شد؟!
صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

افراطی ها با پروژه استعفای روحانی
چه خوابی برای کشور دیده اند؟

يادداشت روز

صفحه2

مناطق آزاد؛
جایی برای فرار از مالیات 

* در روزهای اخیر رسانه های دولتی و همچنین رسانه های 
مدعی اصالحات با هیاهو و جنجال، اینگونه القاء کردند 
که قرار است در سفر روحانی به ژاپن، مقدمات مذاکرات 

جدید فراهم شده و گشایشی اقتصادی رخ دهد.
 * پیــش از این نیــز برخــی دولتمــردان و فعالین 
مدعی اصالحات با هیاهو مدعی شده بودند که به واسطه 
برجام تمامی مشکالت کشور حتی مشکل آب خوردن 
مردم نیز رفع خواهد شــد. اما برجام جز خسارت هیچ 

عایدی دیگری نداشت.
* تاکنون کشــورهایی از جمله ژاپن، عمان، سوئیس و 
فرانسه اعالم کرده اند که برای کلیدزدن مذاکرات جدید 
میان ایران و آمریکا واســطه گری خواهند کرد. اما این 
کشورها نه واسطه ای برای مذاکرات بلکه صرفا دالل هایی 

برای پیاده کردن دستورات سلطه گرانه آمریکا هستند. 
* آمریکا به شکل موذیانه ای در پی آن است که پیشرفت 
اقتصادی ژاپن را به روابط آن با خود ربط دهد و این پیام 
را به جامعه ایران ارســال کند که کلید حل مشکالت 
اقتصادی شــما در برقراری ارتباط با آمریکاست. حال 

آنکه واقعیت چیز دیگری است. 
* متاسفانه دولت روحانی در 6 سال اخیر اقتصاد کشور را 
به پای سیاست خارجی قربانی کرده و این مسئله عالوه 
بر کاهش ارزش پول ملی، سفره مردم را نیز کوچک کرده 
است.                                                                     صفحه۲

* طی روزهای اخیر و به ویژه پس از ماجرای افزایش ناگهانی 
و بی برنامه قیمت ســوخت که به بهانه آشوب ها و اغتشاشات 
در شــهرهای مختلف کشــور تبدیل شــد، طیف موسوم به 

اصالح طلب بار دیگر پروژه استعفای روحانی را کلید زده اند.
* آنچه بدهی است، مجموع رفتار مدعیان اصالح طلبی در این 
زمینه را نه از روی همدلی و همراهی با مردم و در راســتای 
حل مشکالت کشور که بیشــتر می توان یک پروژه مدیریت 
افکار عمومی و تکمیل خواسته یا ناخواسته پازل دشمن برای 

ایجاد هرج و مرج و تشدید خشونت در کشور توصیف کرد.

* اصالح طلبــان کــه از میــزان کاهش 
محبوبیــت روحانــی اطالع دارنــد و نیز 
خــود را بازنده قطعــی انتخابات مجلس 
می دانند، احتماال با این پروژه، قصد دارند 
زدن قواعد بازی و میز دموکراسی  با برهم 
در کشور، هزینه شکســت خود را نیز بر 

گرده نظام تحمیل کنند.
* طیــف مدعی اصالحات بــا تکرار بازی 
شــبیه به عــراق و لبنان، ابتــدا مردم را 
بــا وعده هــای دروغ و عملکــرد وارونه 
ناراضی کردند، و حاال با ژســت اعتراض، 
از پاســخگویی فرار می کننــد و برخی از 
همین ها خواستار اســتعفای رئیس دولت 
شــده اند و حال آنکه بخــش عمده ای از 
 گرفتاری امــروز روحانی، زیر ســر خود 
آنهاست.                             صفحه11

گزارش کیهان از قتل وحشیانه نوجوان شانزده ساله عراقی

جزئیات تازه از جنایت هولناکی که 
عرق شرم بر پیشانی انسانیت نشاند

صفحهآخر

* این ربات با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری محققان دانشگاه های امیرکبیر، 
صنعتی شریف و خواجه نصیر در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به نتیجه رسیده است.

* این ربات عالوه بر توانایی راه رفتن روی ســطوح ناهموار، تشــخیص 100 فرمان صوتی و توانایی های 
گفتاری و شنیداری، قابلیت پاسخگویی به صورت تبدیل متن به گفتار، توانایی بینایی و قابلیت تشخیص 
100 شیء مختلف را دارد.                                                                                     صفحه3

مدیرمسئول کیهان 
در گفت وگو با خبرگزاری آنا: 

باید در مقابل 
قداره کشان جهانی
 بُرد موشک هایمان را 
افزایش دهیم

۲

عدالت مالیاتی
۷و ضرورت آن

تا انتخابات 

 بازی دوگانه اصالح طلبان 
با شورای نگهبان؛

فشار در رسانه ها 
و چانه زنی در جلسات

۱۱

پلیس فرانسه
 معترض چاقو به دست را
با شلیک ۷ گلوله کشت

۱۲


