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به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/7/12 و مجوز شــماره 11/41122 مورخ 96/7/22 اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان شــرکت در سال مالی منتهی 

به 1395 به تصویب رســید. اشــخاص ذیل برای مدت 2 سال به 

سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند: آقای الفریت برزگر 

مهرابی به کد ملی شــماره 0041092015 آقای لئون آهارونیان به 

کد ملی شماره 2850556769 آقای واروژ سورنیان به کد ملی شماره 
1911266691 مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی 
10100171271 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین 
خدمات مدیریت رادوین به شناســه ملی 14005993565 به عنوان 
بازرس علی البدل شــرکت برای 1 سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت ستی سهامی خاص به شماره ثبت 3568 
و شناسه ملی 10100220669

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1396/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب 

ســود و زیان برای ســال مالی منتهی به ســال 1395/12/30 

مــورد تصویب قــرار گرفت. موسســه حسابرســی و خدمات 

مدیریت توانگر محاســب و همکاران)حســابداران رســمی( به 

شناســه ملی 10320852922 به سمت بازرس اصلی و موسسه 

حسابرسی آریان محاسب پویا)حسابداران رسمی( به شناسه ملی 

10980002869 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی دان ارتباط گویا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 319140 

و شناسه ملی 10103572255 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/5/10 و مجوز شــماره 11/19582 مورخه 1395/6/3 اداره 
کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شرکت گروه طلیعه سبز جهان به شناسه ملی 10102853650- 
شرکت خدماتی ساتر سبز به شناسه ملی 10102262391- شرکت 
بازرسی مهندســی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا به شناسه 
ملی 10102384287- شــرکت ناصرین وحید به شناســه ملی 
10102255011- شرکت مهندسی آماد بهینه ساز به شناسه  ملی 
10102251738 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 

تعیین گردیدند.

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

و شناسه ملی 10101259330

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای فریدون شهریور با 
کد ملی 2390253393 به نمایندگی شرکت ایجاد محیط )سهامی 
خاص( با شناســه ملی 10101318872، آقای قربان محمدی با کد 
ملی 1639049606 به نمایندگی شرکت نوسازی و عمران اکباتان 
)سهامی خاص( با شناسه ملی 10101337982، آقای جعفر سامنی 
با کد ملی 0069021368 به نمایندگی شــرکت تولیدی خانه گستر 
)ســهامی خاص( با شناســه ملــی 10100591316، آقای کاوس 

حافظی با کد ملی 1971271438 به نمایندگی شرکت تجهیز محیط 
)سهامی خاص( با شناسه ملی 10101340144، آقای حامد کاظمی 
آشــتیانی با کد ملی 0065742461 به نمایندگی شرکت مهندسین 
مشاور ســاختمان و شهرساز اکباتان )سهامی خاص( با شناسه ملی 
10103269258 به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت ساخت آزما سهامی خاص به شماره ثبت 89424 
و شناسه ملی 10101338001 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/8/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمدنقی ایالتی 

خامنه 1729708366 به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود 

پیروزنیا 2295056608 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 

عطااهلل آیت اللهی 4459642247 به عنوان مدیرعامل شــرکت 

انتخاب شــدند حق امضاء مجاز و تعهدآور شرکت، با مدیرعامل 

با حق توکیل غیــر )منحصراً به اعضاء هیئت مدیره و یا ســایر 

ســهامداران( به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود 

و کلیه مکاتبات، با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت جویاب نو
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43974 

و شناسه ملی 10100893281

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/6/25 و مجوز شــماره 
962/15215774 مورخ 96/7/25 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای ســیداحمد علی قدسی به شماره ملی 2491037807 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای حسین پاکدل به شماره ملی 5739889529 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اســماعیل صابری کد ملی 2959604083 به 
ســمت منشی و عضو هیئت مدیره انتخاب شــدند و آقای سیدعلی احمدی به 
شــماره ملی 4579457455)و عضو هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل شرکت 
برای مدت 3 سال انتخاب گردید. چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب 
هیئت مدیره با امضاء ثابت آقای سیدعلی احمدی)مدیرعامل( و آقای سیداحمد 
علی قدســی)رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت 
مدیره با امضای آقای سیدعلی احمدی)مدیرعامل( و آقای حسین پاکدل)نایب 
رئیس هیئت مدیره( معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضای آقای ســیدعلی 

احمدی)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
سامانه گستر به شماره ثبت 82881 

و شناسه ملی 10101275053

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

در ادامه گفت وگو با
 ریاست پژوهشگاه امام صادق)ع( 

عنوان شد
شرح در صفحه آخر

شــرکت سهامی برق منطقه ای کرمان )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( در 
نظر دارد نســبت به مناقصه اجرای عملیات طراحی، تأمیــن و حمل تجهیزات، عملیات 
ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی سوئیچگیر و ملحقات بانک های خازنی 20 کیلوولت 
پست های منطقه ای کرمان به صورت طرح و ساخت به شماره ثبت 200961406000010 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اســناد 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 اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/10/6 

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 96/10/10
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکت های پیشنهادی: تا ساعت 10 

صبح روز دوشنبه مورخ 96/10/25
مهلت ارســال اصل اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی: تا ساعت 14 ظهر 

روز دوشنبه مورخ 96/10/25
محل تحویل پاکات مناقصه: کرمان- بلوار شــهید عباسپور- اداره دبیرخانه شرکت 

سهامی برق منطقه ای کرمان کدپستی: 7614653143
تذکر مهم: تحویل یک نسخه اصل پاکت های الف، ب و ج به صورت الک و مهر شده 

به آدرس فوق الذکر الزامی می باشد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 12:30 روز سه شنبه مورخ 96/10/26. 

ساختمان شماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان.
مبلغ و نوع تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 3/012/000/000 ریال به صورت 

یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های مندرج در ذیل: 
- رســید واریز وجه به شماره حســاب 2175093806008 بانک ملی ایران شعبه برق 

منطقه ای کرمان
- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از ســوی موسسات اعتباری غیربانکی که 

دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند.
- ســایر ضمانت نامه های مقرر در بندهای )پ(، )ج(، )چ(، )ح( ماده 4 آیین نامه تضمین 

معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22.
- به پیشنهادهایی که فاقد ســپرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده های کمتر از میزان 
مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل 
شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا ارائه گواهینامه تعیین صالحیت پیمانکاری در 

زمینه نیرو )حداقل پایه 3 به شرح بند 4 صفحه 14 اسناد مناقصه( الزامی می باشد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

،www.krec.co.ir ضمنــا این آگهــی در ســایت اینترنتــی بــه آدرس هــای
http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir در دسترس می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی
وزارت نیرو)دو مرحله ای( شماره 96/11

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

نوبت اول
شهرداری بروجن بر اساس بند یک بیست و پنجمین صورتجلسه شورای اسالمی شهر 
در نظر دارد انجام امور خدمات شــهری و امور بازیافت و تفکیک زباله از مبداء را به صورت 

یک جا به مدت 2 سال به بخش خصوصی واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع و دریافت فرم شرکت در مناقصه و تحویل اسناد 
از تاریخ چاپ آگهی به مدت 18 روز به امور مالی شــهرداری بروجن و یا به آدرس ســایت 

علیرضا صادقی - شهردار بروجنShborujen.ir مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات شهری
 و بازیافت زباله )مرحله اول(

سال هفتادو ششم   شماره 21802   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه16 صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 5 دی 1396   7 ربیع الثانی 1439    26 دسامبر 2017

صفحه2

يادداشت روز
شعور عمومیخبر ويژه

آورده الیحه بودجه 97 و مسئله پوپولیسم
تورم است نه ایجاد اشتغال

کریمی قدوسی مطرح کرد

جزئیات تازه از جاسوسی
 در تیم مذاکره کننده هسته ای

مسیحیان عراق و سوریه پس از 7 سال میالد حضرت مسیح)ع( را جشن گرفتند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولتاگرسهمیهبندیراحذفنمیکرد
نیازیبهافزایشقیمتبنزیننبود

* گزارش خواندنی نیویورک تایمز: نخســت  وزیر لبنان 

فکر می کرد قرار است با بن سلمان به پیک نیک برود!

* گواتماال پــس از تهدید ترامپ با آمریــکا در انتقال 

سفارت به قدس همراه شد!

* محکومیت 6 شهروند شیعه و سنی بحرینی به اعدام 

از سوی دادگاه نظامی آل خلیفه.

 * کنایه ســنگین مفتی اعظم ســوریه بــه ارتجاع عرب؛  

برای کشتن مسلمانان از آمریکا سالح می خرند!  صفحه آخر

دانشمند آمریکایی نتایج تحقیقاتش را فاش کرد:

آزمایش های اتمی آمریکا
 جان 690 هزار آمریکایی را گرفته است

* واکنــش حامیان دولت بــه برنامــه رئیس جمهور: 

اشتغالزایی با افزایش قیمت سوخت ممکن نیست.

* گزارش مرکز آمار از فشار مضاعف تورم برخانوارهای 

کم درآمد خبر می دهد.

* دولت فاصله زیادی با یکسان سازی نرخ ارز دارد.

* کاهش 53 درصدی بارندگی در سال جاری.

* بودجه سازمان مدیریت بحران کمتر از بودجه مشاور 

رئیس جمهور است!                                   صفحه۴

 معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

آغاز توزیع تخم مرغ با قیمت
شانه ای حداکثر 12هزار و 600 تومان

صفحه2

صفحه آخر

* عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس: در جلسات هسته ای زیر پای 
دری اصفهانی دوربین می گذاشتند و تصویربرداری می کردند. از جلسات 
هســته ای ظریف در تهران فیلم و صدا می گرفتــه و قبل از اعزام تیم 
هســته ای به ژنو و لوزان برای مذاکره به سرویس های انگلیسی می داده 
است.                                                                       صفحه2

* با اقدام دولــت روحانی در الیحه بودجــه 97 مبنی بر افزایش 
50درصدی قیمت سوخت بسیاری از مردم نگران ایجاد موج گرانی 

در تمامی کاالها و خدمات هستند.
* به اعتقاد برخی کارشناســان اگر نظام سهمیه بندی بنزین حذف 

نمی شد چه بسا نیازی به تحمیل این گرانی های سرسام آور نبود.
* بنزین1500تومانــی، گازوییل۴00تومانی، افزایش تعرفه های آب 
و برق و... نمونه هایی از درخواســت های دولت روحانی است که در 

الیحه بودجه سال آینده به بهانه های مختلف گنجانده شده است. 
* دولت درباره افزایش سرسام آور بهای بنزین استدالل می کند که 
این کار تکلیف قانونی است که چندسالی هم عقب افتاده است اما 
پاسخ نمی دهد که چرا این تکلیف قانونی به یکباره و پس از انتخابات 

ریاست جمهوری رخ داد؟
* از آنجا که سوخت یک کاالی استراتژیک محسوب می شود نرخ 
آن نیز به همان نســبت تاثیر بسیار زیادی بر روی سطوح مختلف 

کاالیی و خدماتی دارد.
* بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سهمیه بندی بنزین 
بر بســتر کارت سوخت در طول 8 ســال، حدود 100 میلیارد دالر 
صرفه جویی برای کشور به همراه داشــته که 75 میلیارد دالر آن 
ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت )بنزین+ گاز طبیعی فشرده( و 

25 میلیارد دالر آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG است.
* همچنین افزایش درآمد دولت از محل اختالف نرخ سهمیه ای و آزاد 
از 2600 تا ۴000 میلیارد تومان در سال یکی دیگر از مزایای حفظ نظام 
سهمیه بندی سوخت بود. یعنی همان خواسته دولت روحانی که بدون 
فشار ناگهانی بر اقشار محروم تامین می شد.                            صفحه۴

از  * منتجب نیا: پشــیمان بودن 
رأی به آقای روحانی یعنی آرزوی 
رأی به رقیب او و این نادانی است 
که کســی میان آقای روحانی و 
رقبــا بخواهد شــخص دیگری را 

ترجیح دهد.
* ایــن ســخن که ما پشــیمان 
هستیم یا رأی خود را پس گرفتیم 
حرف بســیار غلط و غیرمنطقی 

است. 
* آفتــاب یــزد: کمپیــن »مــا 
 پشیمان نیستیم« هرگز به مانند 
»ما پشیمان هستیم« فراگیر نشد، 
نکته ای که می توانست بیانگر یک 
موضوع باشــد؛ اینکه حتما مردم 
پشــت این کمپیــن ضدروحانی 

بوده اند تا دسیسه.

توهین تازه مدعیان اصالحات

پشیمانشدههاازرأیبهروحانی
نادانهستند!

* روزنامــه دولت به نقل از یک اصالح طلــب: اتفاق خاصی نیفتاده که 
بگوییم پشیمانیم! من هر چه فکر می کنم، متوجه نمی شوم باید از چه 
پشیمان باشــیم؟ هیچ مبنا و دلیلی برای پشیمانی اصالح طلبان وجود 
ندارد! یک ورزشکاری گفته من پشیمانم، این چه نسبتی با اصالح طلبان 

دارد؟
* اعتماد: اصالح طلبان تازه کار از خرداد ٩5 کار خود را در پارلمان آغاز 
کردند و فراکسیون نیم بند امید تشکیل شد. انتقادها کم کم باال گرفت 
چرا که آنهایي که کم تر تجربه کار تشــکیالتي و حزبي داشتند و بنا به 

شرایطي تحمیلي راهي قوه مقننه شدند.
*گرچه ٤ ماه بیشــتر از فعالیت آنها در پارلمان شــهري نمي گذرد اما 
آشــفتگي و ناهماهنگي در شورای شــهر هم کم از مجلس یک سال و 
اندي اخیر ندارد.                                                        صفحه10


