
شرکت مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
موضوع مناقصه: خرید مقره های کامپوزیتی خط 400 کیلوولت تکمداره 

جیرفت- ارگ بم
تاریخ و محل فروش اســناد مناقصه: از تاریــخ 96/2/25 لغایت 
96/2/27 بــه آدرس ذیل مراجعه فرمایند: تهران- بلوار مرزداران- خیابان 
ابراهیمــی- الوند چهارم- پــاک 15- تلفن: 4-44217283 شــرکت 

مهندسین مشاور توسعه صنعت برق
مبلغ خرید اســناد مناقصه: 1/000/000 ریال واریز شده به حساب 
سپهر شماره 0101961227007 نزد بانک صادرات شعبه میاد نور تهران 

به نام شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت برق.
مبلغ و نــوع تضمین شــرکت در فرایند ارجــاع کار: مبلغ 
1/182/233/000 ریــال به صورت یک یا ترکیبــی از ضمانت نامه های 

مندرج در ذیل:
- رسید واریز وجه به شماره حساب 2175093806008 بانک ملی ایران- 

شعبه برق منطقه ای کرمان
- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری 

غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند.
- سایر ضمانتنامه های مقرر در بندهای )پ(، )ج(، )چ(، )ح( ماده 4 آیین نامه 

تضمین معامات دولتی به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 94/9/22.
مهلت تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 

96/3/8
محل تحویل پاکات مناقصه: کرمان- بلوار شــهید عباســپور- اداره 

دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 14:30 روز سه شنبه 

مورخ 96/3/9.
ســاختمان شــماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی برق 

منطقه ای کرمان.
- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده های 
کمتر از میزان مقرر، چک شــخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس از 
انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 ،www.krec.co.ir ضمنا این آگهی در ســایت اینترنتی به آدرس های
در دسترس   WWW.Tavanir.org.irو  http://iets.mporg.ir

می باشد.
روابط عمومی شرکت سهامی برق 
منطقه ای کرمان

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم)دو مرحله ای( شماره 96/14

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

- موضوع شرکت: تولید خرید و فروش و پخش انواع قطعات 

و ظروف پالستیکی و شیشه ای و چوبی و آلومینیومی جهت 

مصارف غذایی، دارویی، بهداشتی، سلولزی، قطعات پزشکی 

و خریــد و فروش و توزیع و پخــش واردات و صادرات کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی از قبیل مواد غذایی، شوینده، آرایشی، 

دارویــی، نوشــیدنی های غیرالکلی و مواد اولیه پالســتیک 

و شیشــه و مواد اولیه شــیمیایی پس از اخذ مجوزات الزم، 

شرکت در مناقصات و مزایدات بخش های خصوصی و دولتی 

اخذ وام و هرگونه تســهیالت از بانک ها و موسســات مالی و 

اعتباری دولتی و خصوصی عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی 

و حقوقی، ایجاد و راه اندازی کارخانجات در جهت پیشــبرد 

اهداف شــرکت اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و 

خارج از کشــور ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشوری و به 

طور کلی انجام هرگونه فعالیت مجاز که برای شرکت سودآور 

و موثرباشد. برگزاری و اجرای نمایشگاه ها پخش و توزیع انواع 

مواد غذایی، نوشــیدنی، آرایشی بهداشتی و سلولزی مشاوره 

جهت برگزاری مراســم مربوطه، تولیــد توزیع فروش خرید 

صادرات واردات کلیه مواد لبنیاتی و غذایی و آشــامیدنی از 

قبیل دوغ شــیر ماســت رب گندم برنج روغن خامه نوشابه 

و پخش محصوالت غذایی شــوینده و هرگونه اقالم مصرفی 

مجاز و اخذ نمایندگی پخش محصوالت شــرکت های داخلی 

و خارجی... تولید با برند متعلق به شــرکت نزد کارخانجات 

تولیدی دیگر در تمامی زمینه های غذایی آرایشی سلولزی و... 

تولید انواع محصوالت دامی خام و غیرخام و فروش آن، تولید  

کلیه محصوالت غذایی آرایشی ســلولزی بهداشتی شوینده 

نایلون نایلکس نوشــیدنی و پخش آن هــا و اخذ نمایندگی 

پخش و فروش انواع محصوالت ذکر شــده از  شــرکت های 

داخلــی و خارجی. اســتفاده از ظرفیت خالــی کارخانجات 

تولیدی جهت تولید انواع محصوالت غذایی آرایشی و دارویی 

با برند شرکت و فروش و پخش آن محصوالت. خرید فروش 

و بســته بندی واردات و صادرات روغن برنج چای گوشــت و 

گوســفند و گندم جو ذرت شــکر و واردات انواع خودروهای 

ســواری )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 

پس از اخذ مجوزهای الزم(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شــرکت: تهران جاده مخصوص کرج، نرسیده به 

شــهرک اکباتان، بیمه دوم، کوی 24، پالک 2  کدپســتی 

1393654118

شــعبه شرکت: شــهریار، شــهرک صنعتی صفادشت، بلوار 

فروردیــن، خیابــان 9 شــرقی پــالک 102، کد پســتی 

 3164118163

ســرمایه شــرکت: مبلغ10000000000 ریال منقســم به 

1000 ســهم 10000000 ریالی که تعداد 1000 ســهم با 

نام و 0 ســهم آن بی نام می باشــد که مبلغ 3500000000 

ریال توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 191 مورخ 

95/4/13 نزد بانک ملت شــعبه شــهرک اکباتان پرداخت 

گردیده اســت و الباقی ســرمایه در تعهد صاحبان ســهام 

می باشد.

 اولیــن مدیــران شــرکت: مریــم ســلیمی شــماره ملی 

0453646646 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره مهدی 

مقدمی شــماره ملی 0064698475 به ســمت مدیرعامل 

و عضــو هیئــت مدیره ســمیه بیاتی حاجیلو شــماره ملی 

0323075592 بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره به مدت 

انتخاب گردیدند.

دارندگان حــق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسالمی با 

امضاء مهدی مقدمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و 

سایر نامه های عادی و اداری با امضای مهدی مقدمی همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 

 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

 بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهرداد صفدری به شــماره 

ملی 0054134447 به عنوان بــازرس اصلی، خانم فاطمه 

یوســفی به شــماره ملی 0310923141 به عنوان بازرس 

علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص مانی یار تجارت در تاریخ 1395/5/26 
به شماره ثبت 496867 به شناسه ملی 14006089199 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/7/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قــرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای قربان محمدی به شــماره ملی 1639049606 به نمایندگی از شــرکت گروه 
مهندســین مشاور ساختمان و شهرســاز اکباتان به شناسه ملی 10103269258 
به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عزت ا... ظفری به شــماره ملی 3960936974 
به نمایندگی از شــرکت تجهیز محیط به شناســه ملی 10101340144 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد ذبیحیان به شماره ملی 4280880743 
بــه نمایندگی از شــرکت ایجــاد محیط به شناســه ملــی 10101318872 به 
عنــوان مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره. آقای حمیدرضا قهرمانی به شــماره ملی 
0384382819 به نمایندگی از شــرکت مهندســین مشاور ساخت آزما به شناسه 
ملــی 10101338001  به عنــوان عضو هیئت مدیره آقــای غالمرضا مجیدی به 
شــماره ملی 0032327943 به نمایندگی از شرکت تولیدی خانه گستر به شناسه 
ملــی 10100591316 به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و 
احدی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 
رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مراسالت اداری با 
امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق مواد 12 و 14 اساسنامه 
شرکت اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. - انجام 
امور جاری و ســایر اقدامات الزم برای اداره  امور شــرکت. - اســتخدام و نصب و 
عزل کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. - تعیین وظایف و اختیارات 
کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. - نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان 
شــرکت در انجام وظایف آنان. - انجام عملیات و معامــالت مربوط به فعالیت های 
جاری مربوط به شــرکت. - پیشــنهاد ایجاد یا انحالل شــعب و یا نمایندگی های 
شــرکت به هیئت مدیره. - پیشنهاد طرح ها و آیین نامه های الزم جهت بررسی و یا 
اخــذ تصمیم به مراجع مربوطه. - اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی - 
پیشــنهاد هر نوع تغییر یا اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشنهاد 
افزایش یا کاهش ســرمایه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشــنهاد آیین نامه های 
مالی، معامالتی،  اداری، استخدامی و ساختار سازمانی شرکت و تغییرات بعدی آنها 
برای تصویب و سایر آیین نامه های مورد لزوم. - افتتاح و بستن حساب ریالی یا ارزی 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسسات در داخل و خارج از کشور و تعیین و معرفی 

اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب ها را دارند. 

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان سهامی خاص
 به شماره ثبت 89422 و شناسه ملی 10101337982 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب 

شدند:

یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 

میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941

افراد ذیل به ســمت بازرسین: علیرضا بروجردیان به شماره 

ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی 

به شــماره ملی 0450486125 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. 

ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به سال مالی سال 

1394/10/30 به تصویب رسید.

 با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 

- موضوع شــرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع داروهــا و فرآورده ها و مکمل های دارویی و 
شیرخشــک و مکمل های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران و لوازم و ابزار مصرفی 
پزشــکی و فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی و ملزومات دارویی مجاز و لوازم و تجهیزات 
پزشــکی و صادرات و واردات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مزایده و 
مناقصه و سرمایه گذاری بنا به موضوع فعالیت شرکت و هرگونه اقدامی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم در مســیر فعالیتهای فوق باشد. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( 
- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

- مرکز اصلی شــرکت: تهران، خیابان کریمخان زند، روبروی ایرانشــهر شمالی، پالک 99 
کد پستی 1585686341 

- ســرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 2000 سهم 10000 ریالی که تعداد 
2000 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 399 مورخ 95/6/9 نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان زند دایره 

صندوق پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.  
- اولین مدیران شــرکت: آقای دارا روحانی به شــماره ملی 0451420349 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی 0937471879 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی 0069257809 بسمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
9- حق امضاء اسناد و مکاتبات عادی شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا وکالی محضری و با مهر شرکت می باشد.

- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
- بازرس اصلی و علی البدل: لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 به عنوان 
بازرس اصلی. هاجر کیانی ابربکوه به شماره ملی 0010015515به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص بخارا داروطب 
در تاریخ 1395/6/17 به شماه ثبت 498014 

به شناسه ملی 14006156910

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

سال هفتادو پنجم   شماره 21622   تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران( يک شنبه24 ارديبهشت 1396  1۷ شعبان 143۸   14 مه 201۷

وحشت از آگاهی مردم

60 شکایت از کیهان در 10 روز
دولت مرزهای آزادی  بیان را جابه جا کرد

* حشدالشعبی بزرگ ترین حمله داعش برای شکستن 

محاصره موصل را درهم شکست.

* ایندیپندنت: هفته آینده ترامپ و محمد بن ســلمان 

خطرناک ترین مردان روی زمین دیدار می کنند.

* درخواســت ســازمان ملل از آل خلیفــه برای توقف 

شکنجه در زندان های بحرین.

* فرمانده سابق ارتش پاکستان: راحیل شریف به طمع 

دالرهای سعودی زیر بار ذلت رفت.           صفحه آخر

رویترز:

رقم قرارداد تجاری جدید آمریکا و عربستان
۱۰۰ میلیارد دالر است!

يادداشت میهمان

صفحه2

خبر ويژه

مناظره یا 
مغالطه سیاسی!

وارونه گویی 
همکار 

سفارت انگلیس
درباره کاهش
 50 درصدی 
قدرت خرید 

مردم

گزارش خبری تحلیلی کیهان از بازتاب های مناظره سوم

دولت با دروغ های شاخدار
در صداقت و پاسخگویی هم رفوزه شد

* مدیرعامل شــرکت کارگزاری بانــک ملی: وضع بازار 

سرمایه بدتر از این امکان نداشت.

* رئیــس اتحادیه بنکــداران مواد غذایــی:30 درصد 

مغازه های بنکداران به دلیل رکود تعطیل شده است.

* وزیر ســابق اقتصاد مطرح کرد: تخریب مبانی آماری 

برای پوشش ضعف مفرط کابینه یازدهم.

* از وعده جذب 30 میلیارد دالری سرمایه گذاری خارجی 

در پسابرجام تا تحقق 2 میلیارد دالری!               صفحه۴

بر اساس آمار صندوق بین المللی پول

دولت یازدهم پرخرج ترین دولت ایران
معرفی شد

* حسین شریعتمداری : بسیاری از ادعاها و اتهاماتی که در جریان مناظره نامزدها مطرح شد، دروغ های شاخ دار است و شورای نگهبان وظیفه دارد 
درباره آن از نامزدها توضیح بخواهد و درصورتی که دروغ بودن آنها به اثبات رسید صالحیت نامزد دروغگو را برای همیشه رد کند.

* نامزدهایی که در مناظره تلویزیونی با دروغگویی و پشت هم  اندازی چهره واقعی خود را از مردم پنهان می کنند نیز دست به تقلب زده و شایستگی 
الزم برای انتخاب شدن را از دست  داده اند.

* ازآنجا که رأی مردم حق الناس است بی توجهی به دروغگویی های نامزدها برای جلب آراء نیز دزدی آراء بوده و تقلبی بزرگ است.        صفحه۳

* علی رغم شــعار های مســئوالن دولت 
یازدهم در باب آزادی بیان و شــفافیت و 
تنها در 10 روز گذشته بیش از 60 شکایت 
از سوی دولت علیه مدیر مسئول کیهان به 

دادسرای فرهنگ و رسانه تسلیم شد!
* این رکورد بی ســابقه تاریخی که 
گویای وحشت دولت از آگاهی مردم 
و دانســتن حقایق اســت، در حالی 
اســت که دولت این روزها، بیش از 
هر زمان دیگــری مردم را از اختناق 

و سرکوب آزادی ها می ترساند.
* روحانی در سخنرانی خود در جمع 
مــردم همدان با حــرارت و هیجان 
زایدالوصفی به مردم هشــدار داد که 
اگر رقیب رای بیــاورد،در پیاده رو ها 

دیوار می کشد!

* روزنامه هــای زنجیــره ای با تیترهــای دروغ و البته 
هماهنگ و همسو،تمامی حقایق را وارونه جلوه می دهند 
و چنان وانمود می کنند که هیچ مشکلی در کشور وجود 

ندارد و همه چیز در بهترین وضعیت ممکن است. 

* تیم امنیتی دولت ، با همه توان می کوشــند مانع 
رسیدن صدای حقیقت به گوش مردم شود و به هر 
نحو ممکن می خواهند صدای حقیقت گوی کیهان 

را خاموش کنند.

* آنها در این ترفند به دنبال مرعوب کردن کیهان 
هستند و می کوشند با تعداد زیاد شکایات، کیهان 
را به الک احتیاط و عقب نشینی و سکوت در برابر 
فاجعه اقتصادی دولت ببرند!                صفحه۱0

✔  ثبت صدور17 میلیارد دالر کاال از چین که در گمرک ایران تنها 12 میلیارد دالر آن اظهار شده است، 
نشان می دهد که در این بین حدود ۵ میلیارد دالر به احتمال زیاد قاچاق صورت گرفته است.

✔ روحانی در مناظره روز جمعه از تالش برای برداشته شدن تحریم های غیرهسته ای در 
۴ ســال آینده سخن گفت ، این در حالی اســت که وی پیش از این و پس از تحقق

 برجام از برداشته شدن همه تحریم ها و یکجا خبر داده بود!
✔ جهانگیری در حالی از بزرگ شدن سفره مردم در دولت یازدهم سخن گفت که سفره

 مردم در دولت یازدهم بنا بر آمار بانک مرکزی در سال 9۴ نسبت به سال 91 ، 8 درصد 
کوچک تر شده است. 

✔ آمارهای بانک مرکزی از افزایش قیمت ۳0، ۴0، ۵0 ، 60 و حتی 127 درصدی برخی 
از کاالهای اساسی خوراکی طی یک سال گذشته حکایت دارد.

✔ روحانی در هفته گذشته بارها مدعی خودکفایی در تولید گندم شده است. براساس
 آمار گمرک دولت در 9 ماهه اول سال 9۵ بیش از یک میلیون تن گندم وارد کرده است.
✔ دولت یازدهم در ۴ ســال گذشته ســابقه رکورد زدن در واردات گندم را هم داشته
به طوری که بیشترین واردات گندم در سال های اخیر مربوط به سال 9۳ با 7/2 میلیون تن 

بوده است.

با حضور در یکی از بیمارستان های تهران

رهبر معظم انقالب از آیت اهلل هاشمی شاهرودی عیادت کردند
صفحه۳

مدیرمسئول کیهان:

شورای نگهبان باید از نامزدها
 درباره ادعاهایشان سند بخواهد

صفحه2

* دولت مترصد پایان انتخابات
برای گران کردن ارز 

* عصبانی است چون می داند 
رأی نمی آورد

صفحه2


