خبر
علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی:

همزمان درحال غنیسازی  ۶۰درصد
و  ۲۰درصد هستیم
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره جزئیات غنیسازی  ۶۰درصدی صحبت کرد و
ی کنیم  ۵گرم
ی کنیم و با اقدامی که م 
گفت :فعال  ۹گرم در ساعت  ۶۰درصد تولید م 
ی کنیم.
در ساعت تولید میشود اما  ۲۰درصد هم همزمان تولید م 
به گزارشتسنیم،علیا کبرصالحیدر گفتوگوباخبرساعت14سیمایجمهوری
اسالمیایراندربارهغنیسازی60درصدی گفت:امروزنزدیکسحربهاطالعآقای
قالیباف این دستاورد بزرگ را رساندم.
وی افزود :چهارشنبه دستور راهاندازی  60درصد را دادیم و آخر وقت پنج شنبه
ی گیریم .چیدمان
محصول  60درصد را گرفتیم .اآلن  9گرم در ساعت محصول م 
زنجیرههای سانتریفیوژ را در حال کار هستیم .همزمان در حال تولید  60درصد و
 20درصد هستیم.صالحی گفت :این نشان از آمادگی سازمان انرژی اتمی دارد.
ا کنونهرغناییدر کشورامکانپذیراست.ویدربارهابهاماتی کهدرفضایمجازی
ایجادشده گفت:هیچآلودگیدر نطنزوجودندارد.غنیسازیدر نطنزقطعنشد.
در یکی از سالنها قطع شد اما باقوت در حال رفتن به جلو است وبرق اصلی نطنز
امشبوصلمیشود.رئیسسازمانانرژیاتمیدرپاسخبهشایعاتماهوارهای
گفت :سایت نطنز باقوت در حال جلو رفتن است.وی گفت 60 :درصد برای
ی گذاریمتامولیبدناستخراج کنیم.
ساختاهدافیاست کهدررا کتورتهرانم 
ی کنیم.صالحی افزود :یکی
از این  60درصد برای تولید سوخت استفاده نم 
از کاربردهای  60درصد در رادیو دارو است .ا کنون در حال کار با  20درصد
برای رادیو داروها هستیم .اما وقتی غنا باال میرود راندمان باال میرود و
میزان تولید مولیبدن بیشتر میشود و زمان تولید کوتاهتر میشود .لذا این
فرصتی است که قانون مجلس برای سازمان انرژی اتمی پیش آورد .فعال
ی کنیم  5گرم در
ی کنیم .با اقدامی که م 
 9گرم در ساعت  60درصد تولید م 
ی کنیم.
ساعت تولید میشود اما  20درصد هم همزمان تولید م 

جمال عرف ،رئیس ستاد انتخابات کشور:

 ۹۰درصد ثبتنامکنندگان انتخابات
شوراها تأیید صالحیت شدهاند
رئیس ستاد انتخابات کشور بابیان این که  ۲۹۷هزار نفر در  2انتخابات شوراهای
اسالمی شهر و روستا ثبتنام کردند از تأیید صالحیت  90درصدی ثبتنام کنندگان
انتخابات شوراهای شهر خبر داد.به گزارش فارس ،جمال عرف معاون سیاسی وزیر
کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت وگویی تلویزیونی با توضیح تمهیدات و
برنامههای ستاد انتخابات کشور در چهار انتخابات ،شوراهای اسالمی شهر و روستا،
انتخاباتریاستجمهوریومیاندورهایخبرگانرهبریومجلسشورایاسالمی،
گفت :رویکرد اصلی ستاد انتخابات کشور بر برگزاری انتخاباتی مشارکتی و پرشور در
کشور است و در این عرصه تمامی تمهیدات الزم از سوی ستاد انتخابات اتخاذ شده
است.معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه روند ثبتنام داوطلبین شوراهای
اسالمی روستا بسیار رضایتبخش و امیدوارکننده بود ,گفت :در این دور از ثبتنام،
با  ۲۴۶هزار و  ۴۷۹نفر داوطلب ،رکورد ثبتنام در انتخابات شوراهای اسالمی روستا
شکسته شد.وی در این خصوص گفت :حدود  ۷۱درصد از ثبتنام کنندگان با
مراجعه به فرمانداریها و بخشداریها ۱۷ ،درصد از طریق دفاتر پیشخوان ۸ ،درصد
از طریق رایانه شخصی و  ۴درصد با ابزار موبایل اپ در این دوره از انتخابات ثبتنام
کردهاند.رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه در این دوره از ثبتنام ,شاهد
حضور بیشتر بانوان در عرصه رقابتهای انتخاباتی شوراهای روستایی هستیم؛
گفت :حدود  ۷درصد ثبتنا م کنندگان از بانوان بودند که نسبت به میانگین  ۴الی ۵
درصدی دورههای گذشته ,افزایش قابلمالحظهای را نشان میدهد.معاون وزیر
کشور در ادامه صحبتهای خود به میانگین سنی داوطلبان اشاره کرد و گفت:
بیش از  ۷۱درصد از ثبتنا م کنندگان ,کمتر از  ۵۰سال سن دارند و این نشاندهنده
ت کنندگان
استقبال خوب جوانان باانگیزه است.عرف تصریح کرد :شغل عموم شرک 
آزاد و کشاورز است که با توجه به بافت روستایی ,این امر طبیعی و منطقی است.
ت کنندگان دارای سابقه عضویت در شوراها
وی اضافه کرد :حدود یکچهارم شرک 
هستند و حدود  ۷۶درصد کسانی هستند که برای اولین بار حضور یافتهاند.معاون
وزیر کشور همچنین گفت :در این دوره از ثبتنام ,حدود  ۱۷درصد و درواقع  ۴۳هزار
نفر از اهل سنت هستند.عرف درخصوص میانگین تحصیالت ثبتنام کنندگان هم
گفت :از حدود  ۴۰هزار روستای موجود در کشور ,جمعیت حدود  ۳۸هزار روستا ,زیر
 ۱۵۰۰نفر است و لذا کسانی میتوانند ورود کنند که حداقل تحصیالت ،یعنی خواندن
و نوشتن را داشته باشند.
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نجاتملییااغوایتاریخی؟
تازهترین اظهارات رئیسجمهور درخصوص تحوالت دهه  90شمسی بازخوانی شد

وحید عظیمنیا
هنوز زمان زیادی نگذشته است از
دعوای ارتباطاتی دهه  ۵۰و  ۶۰میالدی که
حول این سؤال میچرخید؛ «ارتباطات
توسعهبخش است یا سلطهبخش؟» افرادی
مانند «دانیل لرنر»« ،ویلبر شرام» و «اورت
راجرز» از صاحبنظرات ارتباطات معتقد به
ساحت اول بودند یعنی ارتباطات و رسانهها
را تسهیل گر توسعه میدانستند .در مقابل
عد های همانند «هربرت شیلر» وسایل
ارتبا طجمعی را ابزار سلطه میدانستند
و معتقد بودند جریان یکسویه وسایل
ارتبا طجمعی ،موجب سلطه امپریالیسم
خبری شده است .دراینبین حتی «دانیل
لرنر» در  ۶کشور ایران ،ترکیه ،لبنان ،اردن،
مصروسوریهدربارهچگونگیاستفادهازوسایل
ارتباطجمعی دست به مطالعه زد .گرانیگاه
ادعای لرنر این بود که جوامع غیرآمریکایی
برایتوسعههمانراهیرابروند کهآمریکارفته
است و همان شخصیتی شوند که شخصیت
آمریکاست! البته او که به زمینههای فرهنگی
و اجتماعی کشورهای در حال گذار بیتوجه
بود بعدها مجبور به اصالح نظریه خود شد،
اما بااینحال رهیافت او به الگوی واحد
غربی در مورد توسعه و به عبارتی به «الگوی
حا کم» در جهان تبدیل شد .بعدها این الگو
به دلیل «اهمیت ندادن به حافظه تاریخی
ملت کشورهای در حال گذار درباره سوابق
استعماری غرب» درهمریخت ولی تالشها
برای سرپا نگهداشتن آن ادامه داشت و دارد.
یکیازمباحثمهمی کهلرنرمطرح کردهوبهانه
نگارش این قلم نیز هست مربوط به «انقالب
آرز وهای فزاینده و انقالب سرخوردگیهای
فزاینده» میشود .او اشاره می کند که چگونه

برخی سران کشورهای در حال گذار ،برای
استفاده از وسایل ارتباطجمعی بهمنظور
تحرک اجتماعی و سوادآموزی و مشارکت
اقتصادی و سیاسی مردم ،صرفا جاذبههای
ذهنی و ابعاد نمایشی آن را در نظر گرفتهاند و
بهطور مرتبوعدهتوسعهوپیشرفتدادهاند.
درنتیجه آرزوها و آرمانهای فزاینده در این
جوامع ایجادشده است و به عبارتی صرفا در
باغ سبز نشان دادهاند و چون موفق به تأمین
وعدههایخودنشدهاند،منجربهسرخوردگی
و نومیدی نهایی مردم شدهاند.
با استناد به موارد مطر حشده ،مشی حسن
روحانیمصداقعینیاستفادهابزاریاز رسانه
و در باغ سبز نشاندادن به مردم بوده است
کهدر طولهشتسال گذشتهبا گفتاردرمانی
آنهمبااستفادهابزاریازآنتن گرانصداوسیما،
وعدههایدهنپرکنوالبتهتوخالیدادهاست
بهطوری که بعد از هشت سال که خبری از
عملیشدنوعدههاوچرخیدنچرخاقتصاد
نیست منجر به ناامیدی و سرخوردگی مردم
شدهاست.دولتروحانی کهمعتقدبههمان
«الگوی حا کم» لرنر بوده معتقد است برای
چرخیدن چرخ اقتصاد باید در هاضمه نظام
بینالملل که از قانون جنگل تبعیت می کند
هضم شویم و برای این هضم شدن خسارت
جبرانناپذیری به ملت و مملکت زده است.
قصه پرغصه آنجاست که در ماههای پایانی
هشت سال دولت تدبیر و امید  ،حال دور
تازهای از وعدهها و شعارها را در دستور قرار
داده است بهطوری که یک روز بدون اشاره
به داستان «لغو بالمره تحریمها» از مذا کره
مجدد و رفع تحریمها سخن می گوید و دیگر
روز در فاصلهای معنادار از متن مردم ،سخن
از «نجات ملی» میراند .او روز پنجشنبه در

روند مذاکرات برجامی و غنیسازی  ۶۰درصد اورانیوم تبیین شد

چون که ۶۰آمد ...

حانیه مسجودی
ادامه از صفحه اول
ی کنندبارفتارهایی کهاروپاوآمریکادر
کارشناسانمذا کرهتأ کیدم 
این مدت از خود نشان دادهاند ،منطقی و عقالنیترین کار تأ کید
بر مواضع خود یا ترک میز مذا کره است.
حتی نشریه آمریکایی فارین پالیسی گفته است که طرح آمریکا
کاهش برخی تحریمها مقابل پایبندی ایران به تعهدات برجامی
است.
درحالحاضر لزوم لغو تحریمها بر همگان روشن است اما طبیعی
ی گویند
است کهمقاماتآمریکاییتمایلیبهاین کارندارندوحالم 
که درنظر دارند برخی از تحریمها را رفع کنند.

اما مسلما مذا کرهای که یکبار به نتیجه رسیده ،بار دیگر تکرار
ن که کشوری که در این مدت بدعهدی
نخواهد شد .بهویژه ای 
کرد ،آمریکا و اروپاییها بودند.
در کدام نقطه از مسیر بازگشت به برجام ایستادهایم؟
سیدعباس عراقچی ،رئیس هیئت مذا کر ه کننده ایران در
مصاحبههای اخیر خود به محورهای زیر اشار ه کرده است :آنها
باید همه تحریمها را بردارند .ما به لیست تحریمها نیاز داریم.
فهرستی کهتهیهمیشودباید کاملباشدبدونلیست(تحریمها)
ی کنم که بتوانیم پیشرفتی داشته باشیم.
من فکر نم 
رئیس تیم مذا کره کننده تأ کید کرده است که لیست تحریمها
باید شامل اشخاص ثالثی باشد که به دلیل همکاری با ایران

آ گهی شركت در مناقصه عمومی نوبت دوم
شناسه ملی 10460051496

احتراما به استحضار می رساندشركت پارس سویچ (سهامی عام) تولیدكننده كلید و سكسیونرهای فشارقوی و متوسط تا  420كیلوولت در نظر دارد برای
انتخاب مشاور سیستم مدیریت كیفیت با شرایط ذیل اقدام نماید.
شرایط مشاور:
 -1دارابودن مدرك سرممیزی سیستم كیفیت ایزو ( 9001-2015كد صنایع برق) با حداقل  10سال سابقه سرممیزی
 -2دارابودن گواهینامه تدریس دورههای سیستم كیفیت ایزو  9001از موسسات معتبر داخلی یا خارجی و سابقه تدریس حداقل  5سال
 -3ارائه رزومه مناسب و رضایت نامه از كارفرمایان قبلی (حداقل  5مورد)
شرایط قرارداد مشاوره و آموزشی:
 -1مدت زمان نفر روز مشاوره و آموزش حدودا  20نفر روز (با برنامه ریزی و هماهنگی كارفرما) خواهد بود.
 -2مكان انجام خدمات مشاوره و آموزش در مكان كارخانه كارفرما در شهر زنجان خواهد بود.
 -3كلیه هزینه های ایاب و ذهاب  ،اقامت و پذیرایی برعهده مشاور خواهد بود.
 -4كلیه كسورات قانونی مربوط به قرارداد مشاوره بر عهده مشاور خواهد بود.
 -5پشتیبانی از كارفرما تا زمان صدور  /تمدید گواهینامه حتی پس از اتمام قرارداد بر عهده مشاور خواهد بود.
 -6دوره انجام خدمات مشاوره و آموزش شش ماهه اول سال  1400خواهد بود.
 50 -7درصد مبلغ كل قرارداد در قالب چك حسن انجام كار از مشاور دریافت خواهد شد.
واجدینشرایطمیبایستیبادرنظر گرفتنشرایطمندرجدرمناقصه،پیشنهادمالیخودرادرپا كاتدربسته،حدا كثرتاتاریخ1400/2/1بهآدرستهران–خیابان
ولیعصر – روبروی پارك ساعی – برج سپهر ساعی – پالك  – 1036طبقه  -13واحد  – 1303صندوق پستی  15815/1814معاونت بازرگانی ارسال نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/28
خ ت 1400/1/25

آیینافتتاحطر حهایملیصنعتپتروشیمی
وزارت نفت در استانهای فارس ،بوشهر و
مرکزی مدعی شد «هر مقطعی به یک صورت
و در این سالهای اخیر ،دهه  ۹۰و دهه پایانی
که به ۱۴۰۰رسیدیم که این دهه ۹۰برای دولت
ً
یازدهم و دوازدهم است تقریبا جز یکی دو
سال اول ،یک سال و خردهای از آن بگذریم
همهاش برای این دولت است .در این دولت
کهبایددههچهارمانقالباسمشرابگذاریم،
بگوییم دهه  ۶۰دهه جنگ بود ،دهه  ۷۰مثال

دهه سازندگی بود و بعد تحوالتی که داشتیم
در دهه  ۸۰و دهه  ،۹۰دههای بود که  ۲بار در
دنیایسیاستودیپلماسیبهمیدانآمدیم
و در ۲بار دشمنانمان را شکاندیم ،ا گر بگوییم
ایندهه،دههپیروزیونجاتملیاستاشتباه
نگفتیم ،ا گر بگوییم این دهه ،دهه پیشرفت
در کشور بوده و جهش بوده در تولید و توسعه
کشورناصوابنگفتیم ،کاربسیارعظیموبزرگی
انجام گرفت یکبخشی از این کارها ،مربوط
به بخش نفت ما است».

روحانی در حالی دهه نود را به دهه «نجات
ملی» تفسیر به رأی می کند که ازقضای
روزگار بیشتر خسارت به ملت در این دهه
تحمیلشده است و بیمسما نخواهد بود ا گر
از این دهه بهعنوان اغوای تاریخی ملت یاد
کنیم چرا که بیشترین استفاده از رسانههای
زرد و بنفش برای دست کاری افکاری عمومی
صورت گرفته و دستآخر آنچه دست مردم را
گرفته ،فقر و تورم و گرانی و بیکاری و ناامیدی
بوده است.

شركت پارس سویچ (سهامی عام)

آ گهی مناقصه عمومی یک مرحلهای
نوبت اول

به استناد مفاد صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه به شماره  4003/601/228مورخ  ،1400/1/23دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظر دارد انجام کلیه
امور خدمات عمومی ،نظافتی ،پیشخدمتی و پشتیبانی دانشکده صنعت و معدن خاش را از تاریخ   1400/3/1لغایت  1401/2/31مطابق شرایط مندرج در
اسناد از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و دارای رتبهبندی از سازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وا گذار نماید:
 -1موضوع مناقصه:
امور خدمات  ،نظافتی ،پیشخدمتی و پشتیبانی دانشکده صنعت و معدن خاش
-2از شرکتهایواجدشرایطذیلدعوتمیگردداز تاریخانتشار آ گهیحدا کثرتاتاریخ  1400/2/4بادر دستداشتنمعرفینامهمعتبربهمدیریتحقوقی
و قراردادهای دانشگاه واقع در زاهدان -خیابان دانشگاه -سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان مراجعه و با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ
 1/000/000ریال به حساب شماره  02177362604004و شناسه پرداخت  00101900000000015بنام  درآمدهای دانشگاه نزد بانک ملی – شعبه  دانشگاه
نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند.
 -3آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مناقصهگزار (دانشگاه) حدا کثر تا ساعت  9صبح  1400/2/14تعیین میشود.
 -4حداقل تعداد مناقصهگران ،سه مناقصهگر تعیین میگردد.
 -5نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :تضمینهای تعیین شده درآییننامه مالی و معامالتی دانشگاه (اعم از واریز وجه نقد به  حساب سپرده دانشگاه
یا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه) میباشد همچنین ارائه هرگونه چک حقیقی یا حقوقی به عنوان تضمین
شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمیباشد ضمنا مبلغ تضمین  1/000/000/000ریال «یک میلیارد» میباشد.
 -6متقاضیان باید دارای رتبهبندی و گواهی ایمنی در کد فعالیت خدمات  عمومی و نظافتی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند.
 -7ساعت مراجعه جهت خرید اسناد مناقصه از ساعت  8صبح تا  13/30تعیین میگردد.
تاریخ انتشار 1400/1/28
م الف 60
شناسه آ گهی 1123683

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحریم شدهاند.
_ تهران همچنین آماده است لیستی مشابه درباره اقدامات
هستهای که باید اتخاذ شود ،تهیه کند .گروههای کاری همه در
ی کنند.
وین حضور دارند و کار خود را شروع م 
_هر زمان نیاز باشد که کمیسیون مشترک برجام کمکی به

روحانیدرحالیبهدنبال کارنامهدرخشانسازی
از دهه نود است که در دولت او ،شاهد تورم
 ۴۰۰درصدی ،رشد  ۵۶۰درصدی نقدینگی،
کاهشارزشپولملیبهیکدهم ،کاهشقدرت
خرید مردم به یکسوم ،افزایش  ۳۰درصدی
ساالنهپایهپولملی،پراید ۱۰۰میلیونی،سکه
۱۵میلیونی،دالر۲۵هزارتومانی،مر غ۲۴هزار
تومانی بودیم .همچنین باید به این فهرست
اضافه کرد :رکوردداری تورم در  ۶۰سال اخیر،
رکورد  ۱۰ساله شکاف طبقاتی ،صعود ۷۰۰
درصدیدالر ،کاهش۵۰درصدیساختوساز،
رشدوحشتنا کقیمتمسکن ،کوچکشدن
آزاردهنده سفره مردم ،کاهش یکمیلیونی
شاخص بورس ،کاهش تسهیالت تولید
به نفع سفتهبازی ،سقوط سرمایه گذاری
به مدار منفی  ،۶استمرار هشتساله رشد
اقتصادی صفر ،لجاجت بر سر حذف یارانه
ثروتمندان و. ...
حال روحانی در روزهای پایانی دولت خسته
و نا کارآمدش یکبار دیگر درصدد استفاده
ابزاری از رسانه و در باغ سبز نشان دادن به
مردم است تا شاید بقبوالند ،در مسیر توسعه
کشور حرکت کرده است ،ولی آنچه بجای
میماند از این جهد ،چیزی جز اثبات نظر
هربرت شیلر نیست و مهمتر از آن اینکه تاریخ
وجدان عجیبی دارد.
البتهاینبهمعناینفیضعفسوادرسانهای
در کشور نیست و متأسفانه از همین مجرا در
جنگروایتها،آسیبهایزیادیخوردهایمو
بایدفکریاساسیبرایآن کردچرا کهانتخابات
دیگری در راه هست و تصمیمی که ا گر درست
گرفته نشود کشور هشت سال دیگر درگیر
اشرافیت و اسراف و شعارزدگی و بیعدالتی و
فروش حیثیت سیاسی خواهد شد.

کارگروهها بکند ،گزارشهای آنها را بشنود و راهگشایی کند،
تشکیل جلسه خواهیم داد.
_همچنین ا گر کارگروهها کارشان تمام بشود و به پیشرفتی برسند
ما مجدد جلسه را تشکیل میدهیم و گزارش کارگروهها را استماع
ی کنیم .اما هنوز زمانی مشخص نیست.
م 
رایزنیهای تیم مذا کر ه کننده ایرانی و اعضای  4+1همچنان در
وین در جریان است.
قراراستروزجمعه گفتوگوهایفنیبهصورتدووچندجانبهدر
سطوحمختلفمیانطرفهاادامهیابد.گفتنیاست کهمتعاقب
نشستروزپنجشنبههفته گذشته کمیسیونمشترکبرجام،مقرر
شد که گفتوگوهای فنی در نشستهای کارشناسی در دو حوزه
رفعتحریمومسائلهستهای،ادامهیابد.نتایجنشستهایاین
دو گروه کارشناسی به کمیسیون مشترک اعالم میشود.
در دو روز گذشته ،سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور
خارجهورئیسهیئتمذا کر ه کننده کشورمانباروسایهیئتهای
چینیوروسیوهمچنینانریکهمورامعاوندبیر کلسرویساقدام
خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کرده است.

آگهی تغییرات شرکت فنی و اقتصادی فراگستر لیدوما سهامی
خاص به شماره ثبت  5606و شناسه ملی  10500090262به استناد
صورتجلسههیئتمدیرهمورخ 1399/02/09تصمیماتذیل اتخاذ
شد  .1 :آقای مجید شهیکی تاش به شماره ملی  3622052163به
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مریم شهیکی تاش
به شماره ملی  3610342773به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای
معین شهیکی تاش به شماره ملی  3610668695به سمت نایب
رئیسهیئتمدیرهبرایمدتباقیمانده2سالانتخابشدند.2.کلیه
اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای
مجید شهیکی تاش یا خانم مریم شهیکی تاش هرکدام به تنهایی
و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با آقای مجید شهیکی تاش یا
خانم مریم شهیکی تاش هرکدام به تنهایی و با مهر شرکت معتبر
استادارهکلثبتاسنادوامالکاستانسیستانوبلوچستاناداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان ()978082

آگهی تغییرات شرکت افق گستر جنوب خوزستان سهامی خاص
به شماره ثبت  406و شناسه ملی  10860586198به استناد
صورتجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1400/01/16
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال
به قرار ذیل تعیین گردیدند :افشین ابوالحسنی به شماره ملی
 5279826316به سمت مدیرعامل -سمیرا ابوالحسنی به شماره
ملی5279735558بهسمترئیسهیاتمدیرهوآزادهابوالحسنی
بهشمارهملی5279809845بهسمتنائبرئیسهیاتمدیره.حق
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و کلیه قراردادها
و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
محمد علی جعفری به شماره ملی  1819655423به سمت بازرس
اصلی و محمد جواد اسدی به شماره ملی  5279896616به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .روزنامه
رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری امیدیه ()1123615

آگهی تغییرات شرکت فنی و اقتصادی فراگستر لیدوما سهامی خاص به شماره ثبت
 5606و شناسه ملی  10500090262به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1399/02/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .1 :اعضاء هیئت مدیره به
قرار ذیل تعیین شدند :خانم مریم شهیکی تاش به شماره ملی  3610342773و
آقای معین شهیکی تاش به شماره ملی  3610668695و آقای مجید شهیکی تاش
به شماره ملی  3622052163به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 2
سال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان ()978083

آگهی تغییرات شرکت صنعت پایش زاگرس شرکت سهامی خاص

آ گهی مزایده

صورتجلسههیئتمدیرهمورخ1399/04/04تصمیماتذیلاتخاذ
شد-:سمتمدیران:آقایحیدردانشور(کدملی)3329356367

به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  -خانم مهدیه دانشور (کد

ملی)3320010999بهسمترئیسهیئتمدیره-خانمژینادانشور

(کد ملی  ) 3329917679به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،که
همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند -دارندگان حق امضا

نوبت دوم

فروش اموال منقول
اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد  
اموال اسقاطی و ضایعات آهن  مازاد بر نیاز خود  ر ا از
طریق  سامانه تداركات الكترونیكی دولت به نشانی
  www.setadiran.irباشمارهمزایده  1000003079000001
به  صورت  مزایده به اشخاص حقیقی وشرکت های  
حقوقی  فروشبرساند.متقاضیاناز تاریخانتشار این
آ گهیبهمدت10روز میتواننداسنادمزایدهرااز سامانه
تداركاتالكترونیكیدولتدریافتونسبتبهبارگذاری
اسناد مزایده و تحویل پا كت الف   اقدام نمایند  .اداره
پشتیبانی و خدمات شماره تماس 88979512
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/28
خ ت 1400/1/25

به شماره ثبت  20202و شناسه ملی  14006503205به استناد

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک،سفته ،بروات

،قراردادها و عقود اسالمی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء
مدیر عامل (حیدر دانشور) و همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کرمانشاه ()945173

آگهی تغییرات شرکت صنعت پایش زاگرس شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  20202و شناسه ملی  14006503205به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ 1399/04/04تصمیماتذیلاتخاذشد-:هیئتمدیره
 :خانم مهدیه دانشور (کد ملی، )3320010999آقای حیدر
دانشور (کد ملی  ) 3329356367و خانم ژینا دانشور (کد
ملی  ، )3329917679که همگی برای مدت  2سال انتخاب
شدند-بازرسان:آقاییونسپروانه(کدملی)3329822473
به سمت بازرس اصلی و آقای شاهو روحانی(کد ملی
 )3255382289به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
کرمانشاه ()945162

