
اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان کرمان در نظر دارد مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و ســرویس دهی 
خدمات پذیرائی و تشــریفات آبدارخانه را به مدت یک ســال از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره مناقصه 
2099005483000001 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 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 1399/03/17 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 تاریخ 99/3/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 تاریخ 99/04/5

زمان بازگشایی پاکت  ها: ساعت 9 صبح تاریخ 99/04/07
متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس: کرمان- بزرگراه امام)ره(- جنب اداره صنعت، 

معدن و تجارت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان مراجعه و یا با شماره تلفن: 32163986- 034 تماس حاصل نمایند.
 021  -41934 تمــاس:  مرکــز  ســامانه:  در  عضویــت  مراحــل  انجــام  جهــت  ســتاد  ســامانه  تمــاس   اطالعــات 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی روزنامه
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/1

 انجام امور خدمات نظافتی  و سرویس دهی خدمات پذیرائی 
نوبت اولو تشریفات آبدارخانه

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/5/24 و به موجب مجوز شــماره 11/71516 مورخ 
1397/12/13 اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان تهران  تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضای 
هیئت مدیره مرکب از 3 الی 7 مدیر باشــد و بدین ترتیب 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان
 سهامی خاص به شماره ثبت 81273

 و شناسه ملی 10101259330 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/2 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: هیئت مدیره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلســه 
صاحبان حق امضاء شــرکت را به شــرح زیر تعییــن نمود: 1( کلیه 
چکها، ســفته ها، بروات، قراردادها و ســایر اسنادی که برای شرکت 
ایجاد تعهد یا از شــرکت سلب حق نماید توســط هر یک از آقایان 
هیدکی کاتو دارنده کد فراگیر به شــماره 100340009 یا نائویوکی 
ســایتو دارنده کد فراگیر به شماره 111143004 منفردا امضاء و به 
مهر شرکت ممهور گردد. 2( عالوه بر آقایان هیدکی کاتو و نائویوکی 
ســایتو، هر یک از آقایان کیســوکه ایزوبوچی دارنده کد فراگیر به 
شــماره 120929468 و مجیــد مثنایی دارنده کد ملی به شــماره 
0058269304 منفردا دارای حق امضاء منحصرا در حساب شماره 
105630892004 شــرکت نزد بانک ملی شــعبه آرمیتا از طریق 
صدور چک با مهر شــرکت به حواله کرد شــرکت و یا اشخاص ثالث 

بابت هزینه های شرکت می باشند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سومیتو موکور پوریشن 
ایران لیمیتد سهامی خاص

به شماره ثبت 14566 و شناسه ملی 10100544261 
عــادی عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد   بــه 
شــماره مجــوز  و   1398/02/02 مــورخ  فوق العــاده   به طــور 

132 = 14/53/1302/7848 مورخ 1398/07/21 پلیس اطالعات و 
امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت دو سال و بازرسان به مدت یک سال به شرح 
زیر انتخاب شــدند: اعضای هیئت مدیره 1- جواد علیمردانی به کد 
ملــی 0034906789  2- محمدجــواد وهابیان طهرانی به کد ملی 
0026191946 3- مجید رودگر به کد ملی 0031795803  عضو 
علی البــدل 1- مجید وهابیان طهرانی بــه کد ملی 0060869305   
2- نصرالــه محمدی به کد ملــی 0042592976 بازرس اصلی 1- 
امیراسمعیل شــریفی به کد ملی 4322668968 بازرس علی البدل 
1- احســان ســید میرزایی به کد ملی 2141825814 ضمنا کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای اصلی هیئت 
مدیــره )خزانه دار و مدیرعامل( و یا خزانه دار و رئیس هیئت مدیره با 
مهر موسسه معتبر خواهد بود. همچنین روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

برای درج آگهی  موسسه انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات موسسه بنیاد خیریه 
شهدای هویزه به شماره ثبت 3230 

و شناسه ملی 10100210742 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/04/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح 
ذیل انتخاب شــدند آقای مهدی عدالت پیشه ک م 0041069773 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای رحیم مقصودی ک م 0030812089 به 
سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا بیدآبادی ک م 0052585166 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محسن سماواتیان ک م 0034570845 
به ســمت عضو هیئت مدیره آقای سید مجید موسوی ک م 0072676485 
به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک- ســفته- بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای 
مدیرعامل یا رئیــس هیئت مدیره به همراه امضــا دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و کلیــه اوراق عادی و اداری 
بــا امضای مدیرعامل یا رئیــس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
خواهد بود آقای اســداهلل مطیع به شــماره ملی 6189755496 به سمت 
بازرس اصلــی آقای حمداله قلیچ خانی به شــماره ملی 0048539740 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه 
و حســاب سود و زیان ســال مالی 1394 تصویب شد روزنامه کثیراالنتشار 

ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت کوثر والیت غدیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 459057 و شناسه ملی 14004332428

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محســن اسدی به کد ملی 
2992534080 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء و شرکاء( علیرضا 
تنگســیری به کد ملی 5859876629 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و عضــو هیئت مدیره ابوالفضل نظری بــه کد ملی 4910857826 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ابوالفضل صالح نژاد 
به کد ملی 0050342681 به سمت عضو هیئت مدیره مسعود اورعی 
به کد ملی 0049780131 به ســمت عضو هیئت مدیره ابوالقاســم 
واالگهر بــه کد ملی 1860747957 به ســمت عضــو هیئت مدیره 
محمدرضــا فدوی به کد ملی 1189349825 به ســمت عضو هیئت 
مدیره سیدسلمان سیدافقهی به کدملی 0074716689 به سمت عضو 
هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب 
گردیدند. ســهراب تقی پور آهنگر به کدملی 2060701163 به سمت 
بازرس اصلی حسین شمس آبادی به کدملی 2181176574 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت روزنامه 

کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت تحقیقات هوافضا و خدمات 
 مهندسی پرآور پارس سهامی خاص

 به شماره ثبت 93240 و شناسه ملی 10101373495 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: بموجب سند صلح شماره 119834 مورخ 
98/4/11 صادره از دفتر اسناد رسمی تهران حوزه ثبتی 99 آقای احمد 
رنجبر به شماره ملی 3255820332 مبلغ 400000 ریال سهم الشرکه 
خود را به آقای محمود حاتم آبادی به شماره ملی 5449839847 واگذار 
نمود و از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. در نتیجه در سرمایه شرکت 
تغییری حاصل نگردید. لیست شرکاء شرکت پس از صلح حقوق به شرح 
ذیل می باشد: آقای محمود حاتم آبادی به شماره ملی 5449839847 
دارای 400000 ریــال ســهم شــرکه- آقای حمیدرضــا کالنتری 
 محمودآبادی به شــماره ملــی 0084264772 دارای 400000 ریال

سهم الشــرکه- خانــم زهــرا حاتم آبــادی فراهانی به شــماره ملی 
5449857225 دارای 400000 ریال سهم الشرکه

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

آگهی تغییرات شرکت آبتین سازه یکتا ایرانیان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 486804 

و شناسه ملی 14005598545

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مورخ 1398/08/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمد حسین ذوالفقاری طهرانی با شماره ملی 
0043216031 - آقای احمد بیدآبادی با شــماره ملی 
0041638158-آقای عبدالحســین بیدآبادی با شماره 
ملی 0043821121 و شــرکت بازرگانی شایق با شناسه 
ملی 10101043570 به نمایندگی آقای سید محمدعلی 
شریفی الحسینی با شماره ملی 0055839983 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند 
و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1397 
به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
مســتقل اندیشان پارس)حسابدار رسمی( به شناسه ملی 
10320852352 به عنوان بــازرس اصلی و آقای احمد 
حاج نوروزی به شــماره ملــی 0073214116 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب شدند.-
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1398/8/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 97 تصویب 
شد موسسه حسابرســی هوشیار ممیز به شناسه ملی به 
شــماره 10100439645 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
سیدمهدی موسوی شهری به شماره ملی 0732226546 
به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به 
شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای علی 
نصیری قلعه به شــماره ملی 4390780360 به ســمت 
رئیس هیئــت مدیره و آقــای مهدی نصیــری قلعه به 
شــماره ملی 0067599494 به سمت مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره و خانم منیر انصاری به شــماره ملی 
4390783955 به سمت عضو هیئت مدیره- امضا کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 
و بروات و عقود اسالمی با امضا آقای مهدی نصیری قلعه 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بین المللی نصر ماشین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 91576 

و شناسه ملی 10101359040 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/6/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای علی محمدخانی دارنده با کدملی 0068461755 به نمایندگی 
شــرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق به شناســه ملی 14004686193 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده 
با کد ملی به شماره 0043265782 به نمایندگی شرکت ساختمانی افق 
روشن باربد به شناسه ملی 10320555318 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل آقای محســن محمدخانی دارنده با کد ملی به شماره 
0045784329 به  نمایندگی شــرکت بهداشــت کودک به شناسه ملی 
10101187336 به ســمت عضو هیئت مدیره بــرای بقیه مدت تصدی 
تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره 
به همراه امضای یک نفر از بین خانم ها سمیرا جعفریان دارنده کد ملی به 
شماره 0323661599 به سمت مدیر امور اداری و یا لیدا چراغیان دارنده 
کد ملی به شماره 4949974173 به سمت مدیر حسابرسی داخلی با مهر 
شرکت معتبر می باشد. ضمنا مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر یک 

از نفرات باال به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بین المللی
 محصوالت پارس با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 179869  و شناسه ملی 10102220898

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- شهران شمالی- خیابان سوم 
غربــی- کوچه پنجم غربی- پــالک 3- طبقه دوم- واحد شــرقی 
کدپســتی 1478853874 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پولک سازه غرب 
سهامی خاص به شماره ثبت 493024 

و شناسه ملی 14005900785 

سال هفتادو نهم   شماره 22482   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (یک شنبه 18 خرداد 1399   15 شوال 1441    7 ژوئن 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۱۰[

 حشدالشعبی به رژیم صهیونیستی درباره الحاق 
کرانه باختری هشدار داد.

 مبتالیان کرونــا در آمریکا به مرز 2 میلیون نفر 
رسیدند، شمار تلفات از 110 هزار نفر گذشت.

 افتتاح اولین رستوران صهیونیست ها در امارات! 

 کابینــه مصطفی کاظمی بــا رای پارلمان عراق 
کامل شد.

 ژنــرال حفتر در یک روز 2 شــهر دیگر لیبی را 
از دست داد.

گزارش تکان دهنده فعال حقوق بشری
از کودک دزدی ائتالف سعودی برای جنگ یمن

 وقــوع 240 مــورد آتش ســوزی در جنگل هــا 
و مراتع کشور در 74 روز گذشته!

 فرمانده ســتاد مقابله با کرونا تهران: 60 درصد 
مبتالیان کرونا در یک بیمارســتان »سابقه سفر« 

داشتند!

 مدیرعامــل شــرکت عمــران پرنــد: یک دالل
600 واحد مسکن خریده است!

 وزیــر جهاد کشــاورزی: مشــکل تامیــن ارز 
برای واردات نهاده های دامی برطرف شد.

کاهش قیمت سکه و ارز
در بازار آزاد

 ]صفحه آخر[

مرضیه هاشمی در گفت وگو با کیهان:

آمریکا یعنی سوءاستفاده از دیگران

گسترش اعتراض ها به دولت نژادپرست آمریکا
از قلب آمریکا تا آسیا و آفریقا

آیت اهلل ری شهری: در وجود آیت اهلل خامنه ای
هوس شهادت دیدم ولی هوس قدرت ندیدم

 آیــت اهلل ری شــهری، وزیــر اطالعات ایــران در دهه 60، ضمن بیــان روایتی دســت اول از ابعاد مختلف 
 »ماجرای رهبری« گفت: بّینی و بین اهلل من شــهادت می دهم که آیت اهلل خامنه ای شخصیتی هستند که اصاًل 
 هوای قدرت ندارند. من یک ذّره در وجود ایشان هوس قدرت ندیدم. در این مدتی که من تا  االن با  ایشان معاشرت دارم، 

در وجودشان هوس شهادت دیدم ولی هوس قدرت ندیدم.
 امام )ره( پیامی دارند که به »منشور روحانیت« معروف شد. این پیام خطاب به روحانیون، مراجع،  مدرسین، 
طالب و ائمه جمعه و جماعات درباره ویژگی های الزم برای فقیه جامع اســت. این اقدام امام )ره( 32 روز قبل 

از حکم عزل آقای منتظری به این معنا بود که آقای منتظری این ویژگی ها را ندارد.

 مرضیه هاشــمی: نژادپرســتی و مبارزه با آن در آمریکا مربوط به امروز 
و یا دیروز نیست، بلکه ریشه ای چند صد ساله دارد. 

 اکثر معترضین حاضر در تظاهرات سفیدپوســت هســتند. این موضوع 
 بی ســابقه و بیانگــر این حقیقت اســت کــه حتی سفیدپوســتان هم از 

وضعیت کنونی در آمریکا ناراضی اند.
 کشتن »جورج فلوید« آن قدر وحشتناک بود که بسیاری از مردم آمریکا 
را شــدیداً متأثر و افکار عمومی را جریحه دار کرد. حتی کسانی که در این 
موضوعات وارد نمی شوند، هم مجبور به موضع گیری علیه این جنایت شدند. 

 نژادپرستی در ساختار سیاسی آمریکا ریشه دوانده و پیش از این هم در فرهنگ جاری مردم وجود داشته است. 
 واقعاً امیدی به اصالح واقعی ساختار نژادپرستانه در آمریکا ندارم. در ظاهر خیلی تالش می شود که قوانینی وضع 

شود، تا معضل نژادپرستی را در جامعه آمریکا حل کند، اما در عمل اتفاق خاصی نمی افتد.

 ]صفحه ۳[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

ابهامات مالقات با فرماندار سابق 
و درس های بی اعتنایی

به بازی مذاکره

گزارش خبری تحلیلی کیهان

فصل جابه جایی مستأجران
و لجام گسیختگی بازار اجاره بها

]صفحه ۴[

]صفحه آخر[

 هرسال، هفته های منتهی به تابستان برای 
 گــروه بزرگی از جامعه، فصــل آغاز نگرانی
و اضطراب برای پیدا کردن خانه جدید است.

 در کالنشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت 
شهر را اجاره نشین ها به خود اختصاص داده اند.

 بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، مبلغ 
اجاره بها در شــهر تهران طی اردیبهشــت 
 امسال نســبت به مدت مشــابه سال قبل
 28/۵ درصــد و برای کل مناطق شــهری

۳۱/۳ درصد رشد داشته است.
 نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک : مردم 
با ارقام نجومی و رشد نامتعارف قیمت اجاره بها 

رو برو شده اند.
 برخی صاحبخانه ها جبران تورم همه کاالها را 
می خواهند به نوعی از مستأجر خود دریافت کنند.
 عقبایــی: از دولــت اصالحات تــا تدبیر
 و امید هیچ کاری در حوزه تســهیالت برای 

مسکن استیجاری انجام نشد.
 علی رغم گذشت بیش از هفت سال از دولت 
روحانی، نه تنها اقدام موثری در ســاماندهی 
این وضعیت مشاهده نشده، که بی عملی دولت 
خصوصا وزارت راه و شهرسازی در قبال بازار 

مسکن و به ویژه بازار اجاره بها مشهود است.
 برخی مســئوالن دولتی کــه در خانه ها و 
ویالهای باالی شــهر زندگی می کنند، چگونه 
درد مستأجرانی که باید از این تابستان به آن 
تابستان، از این بنگاه به آن بنگاه دنبال سرپناه 

بگردند را درک خواهند کرد؟

 

عراق و                             
خطرهای 10 ژوئن! 

یادداشت روز

] صفحه۲ [

پالس مذاکره
 به آمریکای درمانده

اشتباه محض است
۲

جوالن داللیسم در سایه 
فقدان نظارت

پرداخت میلیون ها یورو 
دستمزد سرمربی بلژیکی 
فوتبال از جیب کارگران!

۹

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

 نگرانی اصالح طلبان
از شروع انقالبی 

مجلس یازدهم
۱۱

روحانی در جلسه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا:

ارائه بسته های حمایتی 
به اقشار نیازمند 

تا پایان سال
ادامه می یابد

۳

در ادامه اقدامات ضدایرانی

آمریکا 
پیش نویس قطعنامه 

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را 
به سه عضو شورای امنیت داد

۱۱


