
مناقصه عمومی شماره 99/6
شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد در نظر دارد پاسخگویی 

امور اطالعات 118 اســتان را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگــذار نماید. متقاضیان شــرکت در مناقصه جهت کســب اطالعات 
 www.tci.ir بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران 

و منطقه یزد به آدرس yazd.tci.ir مراجعه نمایند.
مدیریت مالی و پشتیبانی – مخابرات منطقه یزد

شرکت مخابرات ایران
سهامی عام
 منطقه یزد

نوبت دوم

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرســی ترازنما همکاران به 
شناسه ملی 10100522558 به سمت بازرس اصلی و خانم نیرالسادات 
سلیما ن ریزی به شماره ملی 0045546118 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و شناسه ملی 10102944443 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقایان هرمز خواجوی با کد ملی 
1840261315 به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به 
شناسه ملی 14003691943 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
علی عبادت طلب بارکوســرائی به کد ملی 2720906077 
به نمایندگی از شــرکت جهــاد خانه ســازی رزمندگان به 
شناســه ملی 10101394058 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، مجید خلیلی خشــنود به کد ملی 4280725683 
بــه نمایندگی از شــرکت صنایع معدنی شهاب ســنگ به 
شناســه ملی 10101278928 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با 
امضــاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب 
مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه 
مهر شرکت معتبر، و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس 

سهامی خاص به شماره ثبت 81916
 و شناسه ملی 10101265667

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به 
تصویب رسید. موسســه حسابرسی و خدمات مالی 
حافظ گام به شناســه ملی 10100484035 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای محســن بیدی به شــماره ملی 
0079594689 بعنــوان بــازرس علی البــدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. آقای داود 
رشیدی نژاد)به شماره ملی 0057611769( و آقای 
حســین ریحانی)به شــماره ملی 0021865701( 
و آقــای جواد هنــرور ترشــیزی)به شــماره ملی 
0890205663( به عنوان اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 

شرکت گلجبین سبز سهامی خاص 

به شماره ثبت 163821 

و شناسه ملی 10102064221

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده 
مــورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
علیرضا چیت ســازیان با کد ملی 0059550848 بسمت 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طاهره چیت ســازیان با کد ملــی 0040174281 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طیبه چیت ســازیان با کد ملــی 0033978387 
بســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت 
از قبیل چک ســفته بروات قراردادها و عقود اسالمی به 
امضــاء مدیرعامل باتفاق نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری و 
مراسالت به امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. سیدحسین سیدگنجه با 
کد ملی 0036658383 بسمت بازرس اصلی و سیدعلی 
ســیدگنجه با کد ملی 0051499411 بســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت عصر نوین سایه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 203951

 و شناسه ملی 10102456414

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
 117/23/445853 شــماره  مجــوز  و   1397/12/19 مــورخ 
مــورخ 1397/12/01 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
مالرد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علی صباغی به شــماره 
ملــی 4911171571 بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره، آقای 
حســن ســوری به شــماره ملی 0070465932 به سمت نایب 
رئیس اول هیئت مدیره، آقای علی ابوالحســنی به شــماره ملی 
0558136117 به ســمت نایب رئیس دوم هیئت مدیره، آقای 
محمود یونســی قادیکالئی به شــماره ملــی 2161896636 به 
سمت منشی هیئت مدیره، آقای محسن داوطلب به شماره ملی 
0942190726 به سمت خزانه دار، آقایان بیوک امین سادات به 
شــماره ملی 1601007558 و علیرضا صالحی به شــماره ملی 
4910219366 به ســمت اعضای اصلــی هیئت مدیره و آقایان 
علی  زاده خزائی به شماره ملی 3960541139 و احمد رسولیان 
به شماره ملی 1380084687 و علی کرمی دره گرگی به شماره 

ملی 5579333171 به ســمت اعضای علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اســالمی و اوراق عادی و اداری بــا امضای رئیس هیئت مدیره و 
خزانــه دار و در غیاب هر یک با امضــای نایب رئیس اول هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. آقای سید مصطفی 
بغدادی به شــماره ملی 4900140007 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمد یگانه به شــماره ملــی 4910400591 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

حجت اله قلی تبار- سرپرست 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 شهریار 

آگهی تغییرات موسسه اتحادیه صنف مشاورین امالک شهرستان مالرد 
به شماره ثبت 754 و شناسه ملی 14005173472

فوق العــاده  عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
شــماره  مجــوز  موجــب  بــه   1398/12/20 مــورخ 
1745/7/680/01/9945033 مــورخ 99/1/26 مرکز انتظام 
پلیس پیشــگیری ناجــا تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
علی اکبر آل یمین به شــماره ملــی 0451986059 که دارای 
400000 ریال سهم الشــرکه به موجب ســند صلح به شماره 
36787 مورخ 1399/02/22 صادره از دفتر اســناد رســمی 
1421 حوزه ثبتی تهران مبلغ 100000 ریال از سهم الشــرکه 
خود را به آقــای دینعلی قرقانی کد ملــی 0603056611 و 
مبلغ 300000 ریال از سهم الشــرکه خــود را به خانم ناهید 
فخــر کــد ملــی 0036840157 منتقل و از شــرکت خارج 
گردید آقای مجتبی ارکانی یامچی فرزند محمدعلی شــماره 
ملــی 3979219641 دارای 150000 ریال سهم الشــرکه به 
موجب ســند صلح به شــماره 36787 مورخ 1399/02/22 

 صادره از دفتر اســناد رســمی 1421 حوزه ثبتی تهران مبلغ
150000 ریــال سهم الشــرکه خود را به آقــای محمدمهدی 
آل یمین کد ملی 0451675878 منتقل نموده و از شــرکت 
خارج شد اسامی شــرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح 

ذیل می باشد:
آقای دینعلی قرقانی کد ملی 0603056611 دارای 100000 
ریال سهم الشــرکه خانم ناهید فخر کد ملی 0036840157 
دارای 450000 ریال سهم الشــرکه آقای شعبان امیرحسینی 
0603071201 دارای 150000 ریــال سهم الشــرکه آقــای 
محمدمهــدی آل یمیــن کــد ملــی 0451675878 دارای 
150000 ریال سهم الشــرکه آقای حســن  نیک صفت اباتری 

دارای 150000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات موسسه ناجی گستر قائم 

به شماره ثبت 45033 و شناسه ملی 14007694568 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/20 
به موجــب مجــوز شــماره 1745/7/680/119/845033 مورخ 
1398/11/6 مرکــز انتظام پلیس پیشــگیری ناجا تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: محل موسسه به استان تهران - منطقه 15 شهرستان 
تهران - بخش مرکزی - شــهر تهــران - محله میدان ولی عصر 
کوچه طاووس خیابان شــهید دکتر حسن عضدی پالک 30 طبقه 
دوم واحد 4 کدپستی 1598718331 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات موسسه ناجی گستر قائم
 به شماره ثبت 45033 و شناسه ملی 14007694568 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 98/10/10 تصویب گردید. آقای هوبرت کارل 
گبهارد گرستر)دارنده کد فراگیر به شماره 91738138( بعنوان بازرس 
اصلی و آقای زیگفرید اریش کارل شــولر)دارنده کد فراگیر به شماره 
91738310( بعنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت 1 ســال 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت انتشار آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582 

آگهي مناقصه عمومي 
ساخت و نصب سه عدد بیلبورد 108 متری 

با تصاویر شهدای شاخص استان یزد
برگزار کننده: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت 
در مناقصه به میزان 450.000.000 ریال می باشد که می تواند 
به صورت واریز به حســاب 2018805866 بانک تجارت شعبه 
دهم فروردین و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه حســاب 

مذکور به نام این سازمان و یا اوراق مشارکت بی نام می باشد.
۱( مبلغ و نوع ســپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام 
تعهــدات در هنگام عقــد قرارداد معــادل 10 درصد مبلغ کل 

قرارداد می باشد
۲( مهلت خرید و تحویل اســناد: زمان فروش اســناد از 
تاریــخ 1399/08/01 لغایت 1399/08/11 می باشــد. حداکثر 
 تاریخ تســلیم پیشــنهادات به دبیرخانه محرمانه شــهرداری 
)اداره حراســت( واقــع در میدان آزادی طبقه اول ســاختمان 
شــهرداری یزد، تــا پایان وقــت اداری روز یک شــنبه مورخ 
1399/08/11 می باشــد و کلیه پیشنهادات در ساعت 10 صبح 
روز دوشنبه مورخ 1399/08/12 در محل سازمان سیما، منظر 

و فضای سبز مفتوح می گردد.
۳( محل انجام کار: شهر یزد

YAZDPARKS.IR ۴( محل دریافت اسناد: سایت
۵( قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 750.000ریال 
به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2018054666 نزد بانک 

تجارت شعبه دهم فروردین به نام این سازمان.
نکته: در صورت عدم واریز وجه جهت خرید اسناد به پیشنهاد های 
ارائه شــده ترتیب اثری داده نخواهد شــد )فیش واریز وجه برای 

خرید اسناد مناقصه می بایست داخل پاکت الف قرار داده شود(.
به پیشنهادات فاقد ســپرده و امضا، مبهم، مشروط، مخدوش و 
پیشنهاداتي که  بعد از انقضاي  مهلت مقرر در آگهي، ارسال شود و 
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
۶( تمامی متقاضیان می بایســت قبل از واریز وجه جهت خرید 
اســناد، با مراجعه به سایت ســازمان ،فرم پیش خرید اسناد را 
دریافــت و مطالعه نمایند در صورت عدم رعایت این بند و واریز 
وجه، سازمان هیچگونه مسئولیتی نسبت به استرداد وجه ندارد.

۷( شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول شروط 
و تکالیف ســازمان موضــوع مــاده 10 آیین نامــه معامالت 

شهرداری های مراکز استان ها می باشد.
۸( هزینه چاپ و آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

۹( سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۱۰( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی سازمان سیما ،منظر وفضای سبز 
شهرداری یزد

سال هفتادو نهم   شماره 22593   تکشماره 20000 ریال12صفحه   پنج شنبه اول آبان 1399   5 ربیع االول 1442    22 اکتبر 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۰و ۴[

بایدن   راشاتودی: شرایط آمریکا بحرانی است جو 
و ترامپ بر آتش تنش ها می دمند.

 پــس از تعطیلــی مســاجد و مراکز اســالمی 
فرانســه برچسب »حالل« را هم از روی محصوالت 

غذایی حذف می کند.

 والدین 545 کودک پناهجو در آمریکا مفقود شدند!
 روز خونین در افغانستان؛ طالبان 46 سرباز افغان 

را کشت.
 صهیونیســت ها یک مدرسه را در قنیطره هدف 

قرار دادند.

گزارش تکان دهنده سازمان ملل از اوضاع یمن 

2 میلیون کودک گرسنه 
در حال مرگند

 40 هزار واحد مسکن مهر امروز افتتاح می شود.
 اختــالف قیمت 7 هزار تومانــی گوجه فرنگی از 

میدان مرکزی تا مغازه.
 بازداشت 4 دالل بزرگ ارز در فضای مجازی.

 معاون درمان وزارت بهداشــت: شرایط پذیرش 
بیماران کرونا در بیمارستان ها بهتر شده است.

 ممنوعیــت واردات برنج برداشــته شــد؛ برنج 
ارزان می شود.

رئیس  گروه سالمت هوای وزارت بهداشت هشدار داد

افزایش ۱۵ درصد فوتی های کرونا 
با تشدید آلودگی هوا

 ]صفحه ۲[

دیروز با برجام امروز با بایدن
جریان تحریف مشغول کار است!

 در ماه هــای اخیــر جریــان تحریف بــه دفعات به بــزک »جو بایــدن« نامــزد دموکــرات انتخابات 
 ریاســت جمهوری آمریــکا پرداختــه و در اقدامی تأمل برانگیز، پیــروزی وی را »رؤیــای ایرانی آبان 99«! 

نامگذاری کرده است! 
 الیــوت آبرامز، نماینــده ویژه دولت آمریکا در امور ایران: برخی در ایــران فکر می کنند اگر  ترامپ ببازد، 
تحریم ها و کمپین فشار آمریکا بر آنان پایان می یابد؛ اما این اعتقادی نادرست است و هرگز رخ نخواهد داد. 

حاال رئیس جمهور آتی هر که می خواهد باشد.
 رســانه های زنجیره ای و فعالین مدعی اصالحات در کنار برخی دولتمردان در ســال های گذشته مدعی 
بودند که به واسطه امضای برجام، قیمت دالر کاهش پیدا خواهد کرد و گرانی، رکود، بیکاری و حتی مشکل 

خوردن مردم نیز رفع خواهد شد! آب 
 دونالد  ترامپ و جو بایدن و به عبارتی جمهوری خواهان و دموکرات های آمریکایی در دشمنی با مردم ایران

 هیــچ تفاوتی با یکدیگــر ندارند. حکایت  ترامپ و بایــدن، مصداق همان َمَثل قدیمی  اســت که می گوید 
»سگ زرد، برادر شغال است«.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

اروپا کنار ماست آقای روحانی؟
پس تحریم ها چه می گویند؟

گزارش خبری تحلیلی کیهان

واکنش مثبت بازار
به تعامل مجلس با وزرای اقتصادی

]صفحه ۴[

]صفحه ۳[

 یکی از خروجی های این جلســات اینکه 
وزیر صمت اعالم کرد به زودی طرح مشترک 
دولت و مجلس برای ساماندهی تولید و بازار 

خودرو ارائه خواهد شد. 
 قیمت خودرو های داخلی و خارجی طی دو 

روز اخیر حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
 منتفی شدن تعیین قیمت دستوری فوالد 
یکی دیگر از نتایج جلســات مجلس و دولت 
 بود که ســبب بازگشــت آرامش به بورس 

شد.
 سیدرضا شهرســتانی، عضو هیئت  مدیره
انجمن تولیدکنندگان فوالد: در جلسه ای که 
نمایندگان  وزیر صمت با  چهارشــنبه  صبح 
دستورالعمل  لغو  به  تصمیم  داشتند،  مجلس 

تعیین قیمت دستوری فوالد گرفته شد.
 بازار ارز و سکه هم از دیگر بازارهایی بود که 
به اخبار تعاملی مجلس با دولت واکنش تقریبا 

مثبت نشان داد.
 محســن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس: روز چهارشنبه وزیر صمت از 
برنامه های خود برای واردات و صادرات و نیز 
قیمت فوالد و لزوم عرضه کل فوالد در بورس 
گفت. باید شاهد کاهش قیمت ارز طی روزهای 

آینده باشیم.
 گفتنی است، پیگیری مشکالت اقتصادی از 
سوی مجلس در شرایطی رخ داده که جلسات 
ســران قوا بیش از یک ماه است که برگزار 

نشده است!

 

احساس مسئولیت
یا سودای مدیریت؟

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 تعامل روزهای اخیر مجلس با وزرای اقتصادی واکنش مثبت بازارهای سرمایه، خودرو، سکه و ارز را در پی داشته است. 
 قالیباف رئیس  مجلس در هفته جاری طی دو جلسه جداگانه با وزرای اقتصادی دولت به بررسی مشکالت اقتصادی، بازار ارز و خودرو پرداخت.

تالش برای 
انحالل پارلمان عراق

و ابقای 10 ساله 
مصطفی کاظمی!
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با مشارکت نیروی پدافند هوایی ارتش 
و نیروی هوافضای سپاه

رزمایش مشترک تخصصی 
پدافند هوایی 

مدافعان آسمان والیت 99 
برگزار شد

3

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ارگان دولت: بخشنامه ها 
دست و پای تولید 
و صادرات را بست
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7
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 

تبیین کرد

نقش عقیدتی سیاسی
در پیوند عاطفی ارتش 

با مردم 

سالروز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری)ع( را 
تسلیت می گوییم

تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید امر به معروف
بر شانه های مردم قدرشناس تهران


