
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( در 
نظر دارد نســبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه جهت انجام 

عملیات ساختمانی پست 400/132/20 کیلوولت جیرفت اقدام نماید.
لــذا به منظور ارزیابــی توان اجرای تعهدات مناقصه گران از کلیه شــرکت های 
مجرب مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شــود براســاس موارد و شــرایط 

مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نماید.
1- مهلت دریافت مدارک استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران:  از 

تاریخ 96/4/11 لغایت 96/4/13
2- آخریــن مهلــت تحویل مدارک تکمیل شــده به همراه اســناد و مدارک 

درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 96/4/27
3- محل دریافت مدارک استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران:

3/1- تهران- میدان ونک- خیابان برزیل- ســاختمان شهید عباسپور )توانیر(- 
بلوک اول- طبقه 4 واحد 111.

3/2- کرمان- بلوار شهید عباسپور- شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان- امور 

تدارکات و قراردادها
- متقاضیان نیز می توانند به سایت های ذیل مراجعه و اسناد ارزیابی را برداشت نمایند.
www.krec.co.ir یا www.Tavanir.org.ir یا http://iets.mporg. ir

4- محل تحویل مدارک تکمیل شــده: کرمان- بلوار شــهید عباسپور 
)پارادیس( کد پســتی 7614653143 شرکت ســهامی برق منطقه ای کرمان- 

اداره دبیرخانه
5- بابت دریافت اسناد ارزیابی وجهی اخذ نخواهد شد.

به مدارک و اسناد فاقد امضاء مخدوش و غیرمستند و مدارکی که بعد از انقضاء 
مهلت تعیین شــده در آگهی واصل شــود ترتیب اثر داده نخواهد شد و پس از 
بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد 
شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. بدیهی است ارائه مدارک 

هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
ضمنا داشتن حداقل پایه سه در رشته ساختمان صادره از سازمان برنامه و بودجه 

کشور جهت شرکت کنندگان الزامی است. 

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی 
نوبت اولمناقصه گران به شماره 96/9

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

مهدی ایمان زاده فرد به شــماره ملــی 0080491375 به 

سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی خلخالی به شماره ملی 

0063388741 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

مســعود خدیوزاد به شــماره ملی 1708876790 به سمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره 

ملی 0051260328 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 

سعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، تعیین وضعیت حق 

امضــاء، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم سهامی خاص
 به شماره ثبت 102490 و شناسه ملی 10101464348

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/9/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقــای مهدی نازنینی به 
شماره ملی: 0013217747 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و خانم بتول قمصری به شــماره ملی: 0036620092 به 
ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی اوراق عادی و اداری با 
امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فجر ناب تهران با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 131240 و شناسه ملی 10101745484 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/9/7 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید. فرحناز 
ابراهیمی ذره ناس با کد ملی 0046450572 بسمت رئیس هیئت مدیره- ساناز 
موذنــی با کد ملی 2092183818 بســمت نایب رئیــس هیئت مدیره- علی 
موذنی با کد ملی 2181022437 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- امین موذنی 
بــا کد ملی 0080139272 عضــو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شــرکت بــه امضاء رئیس هیئت 
مدیره و یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
مهدی مزرعه آقایی با کد ملی 0321704071 به ســمت بازرس اصلی و داوود 
همتیان خانشیر کد ملی 0060295767 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی آوای زمان دقیق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 164315 و شناسه ملی 10102069002 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/2/15 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابریشم فروشان اصل 1380690250 به عنوان رئیس 

هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم احمدی 2180239238 نایب رئیس هیئت 

مدیره و آقای علی اکبر افشــار هاشم خانی 0043295185 عضو هیئت مدیره و 

آقــای علی ذوالفقاری 3873645051 )خــارج از اعضا هیئت مدیره( به عنوان 

مدیرعامل شــرکت برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 

بهادار و تعهدآور شــرکت با امضاء دو نفــر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر 

شــرکت معتبر می باشد. کلیه اســناد و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء 

مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت  الکترو سازه سهامی خاص 
به شماره ثبت 56218 و شناسه ملی 10101013144 

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

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

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشــتی و 

تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی 

و فروش و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی 

و دندان پزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی. )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان 

شهید علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 

سهم 2000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 2/000/000 ریال 

توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136 

مــورخ 1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شــعبه شــهید 

هادی پور پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شــمس خو به شماره ملی 0076193152 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و 2- ملک فرهاد حضرت 

بــه شــماره ملی 2297437781 بــه ســمت مدیرعامل و 

عضــو هیئت مدیــره و 3- حســن قهــاری به شــماره ملی 

0439840562 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 

دارنــدگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای 

یکــی از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود و اوراق عــادی و اداری با امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشی سورشجانی به 

شماره ملی 1970252642 به عنوان بازرس اصلی و شهیاد 

علی اکبر ســلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا در تاریخ 1395/5/20 
به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حســین رهاب به شــماره ملــی 0938446932 به عنوان 

بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502 

بــه عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. ســید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی 

2753410542 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ســید 

سعید وفائی به شــماره ملی 0450170586 به سمت مدیر 

عامل انتخــاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 

با امضــای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر اســت روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران، انتخاب 

بــازرس، تصویــب ترازنامــه و صورت های مالــی، انتخاب 

روزنامــه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ار اس اکسپرس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 26997 و شناسه ملی 10100724645

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

سال هفتادو ششم   شماره ۲۱65۸   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه ۸ تیر ۱396  4 شوال ۱43۸   ۲9 ژوئن ۲0۱۷

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

وال استریت ژورنال:

سود سرمایه گذاری های کالن آمریکا در لبنان و عراق به جیب ایران رفت

نگاهی به آینده رو به زوال آل سعود و نقش آن در منطقه غرب آسیا

بسیج، حزب اهلل، حشد الشعبی
کابوس تل آویو و آل سعود

گزارش خبری تحلیلی کیهان

کارنامه خالی از اقدام و عمل
با بستن دهان منتقدان پر نمی شود

15 شکایت جدید دولت به کیهان ابالغ شد

* تخریب منازل و مســاجد شیعیان عربستان به 

روایت آسوشیتدپرس.

* شــبه کودتا در ونزوئال؛ انگشــت اتهام به سوی 

آمریکا.

* رهبر اپوزیسیون پاکستان: با داشتن سالح اتمی 

نباید مقابل آمریکا سر خم کنیم.

* داعش به 4 شــهروند افغان تیر خالص زد، یک 

نفر را سر برید.                                     صفحه آخر

در پی احتمال درگیری آمریکا و سوریه اتفاق افتاد

دیدار بی سابقه بشار اسد
با نظامیان روسیه در الذقیه

* بررسی ها نشان داد شایعه ورشکستگی بانک ها را 

حامیان دولت مطرح کردند.

* مدیرعامل توانیر: رشد مصرف برق نگران کننده 

است.

* ســقوط 41 درصدی معامالت بــورس پس از 

انتخاب مجدد روحانی.

* ســخنگوی کمیســیون برنامه و بودجه مجلس: رشــد 

اقتصادی اعالم شده برای مردم قابل لمس نیست.    صفحه۴

کیهان بررسی کرد

افزایش تورم و بی برنامگی دولت
در سایه حاشیه سازی های بی خاصیت

صفحه2 صفحه۵

* علی رغم این که رئیس جمهور پیش از این و در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته 
بود نباید دهان ها را ببندیم و قلم ها را بشکنیم، در روزهای گذشته با بهانه های 

مختلف، از منتقدان دولت یا شکایت شده یا دستگیر و روانه زندان می شوند!
* دســتگیری 2خبرنگار تنها به بهانه آن که در راهپیمایی روز قدس و در 
محلی که عده ای به صورت غیرقابل دفاع  علیه رئیس جمهور شعار داده اند 
نشان از آن دارد که دولتمردان می خواهند دستان خالی از عملکرد خود را 

با این حاشیه سازی ها و برخورد با منتقدان پر نشان دهند.
* از ماه ها پیش و بخصوص در دوران تبلیغات انتخاباتی مشخص شده بود 
که دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی در حوزه اقتصاد از جمله رفع بیکاری 
و حل مشکالت معیشــتی مردم ندارد، دولت در این رابطه سیاست حمله 

به دولت های پیشین و همچنین دشمن سازی فرضی را پیش گرفته است.
* آن چه که در این میان برای دولت قابل تحمل نیست انتقادات و سؤاالت 
رسانه ها اســت که به نیابت از مردم پرسیده می شود و خوش خیاالن را از 

خواب بیدار می سازد.
* دولت به دلیل انتشار گزارش های انتقادی اخیرا بیش از ۱۵  شکایت علیه 
کیهان تقدیم دادسرای فرهنگ و رسانه کرده است، برخی از این شکایت ها 

به دلیل انتشار اخبار با ذکر منبع اصلی صورت گرفته است!
 * در حالی وزارت اطالعات منتقدین دولت را دستگیر می کند که علوی پیش از 
این و در همایش »انتخابات 96 و مشارکت همگانی« گفته بود »وزارت اطالعات و 
دستگاه اطالعاتی را برای بگیر و ببند درست نمی کنند«.                        صفحه2

* کیوان خاتمی: حذف بیش از دو هزار و 800 رشته محل 
در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم 
ســبب افزایش تعداد واحدهای زیــان ده و به خطر افتادن 

معیشت پرسنل و هیئت علمی جذب شده خواهد بود.
* براســاس برآوردهای اولیه حداقل سالی پنج هزار میلیارد 
ریال از درآمدهای دانشگاه کاهش می یابد که برای اولین بار 

می تواند سبب ایجاد زیان جاری در صورت های مالی شود.

* مدیرکل منابع انسانی و رفاهی دانشگاه آزاد: حذف 
رشته ها عالوه بر اینکه ممکن است موجب عدم جذب 
پنــج هزار نفــر اعضای هیئت علمــی جدید در حال 
جذب  شــود بلکه تعدادی از 67 هزار استاد پاره  وقت 
و تمام  وقت و 40 هزار کارمند این دانشگاه را نیز بیکار 

می کند.
صفحه۳

مدیرکل مالی دانشگاه آزاد خبر داد

اتالف صدها هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
با حذف رشته های دانشگاه آزاد 

صفحه آخر

دیروز سردشت امروز سوریه

فاجعه سردشت سند رسوایی و دورویی آمریکا درباره تسلیحات شیمیایی است

* بمباران شیمیایی سردشت با شهادت 110 نفر از مردم مظلوم این شهر و مصدومیت شدید بیش از 10 هزار نفر یکی از نقاط 
تاریک تاریخ است که حمایت مدعیان حقوق بشر از اقدامات تروریستی و انفعال نهادهای بین المللی را در این زمینه نشان می دهد.

* امروزه نیز  سیاســت دوگانه آمریکا در برخورد با سالح های شیمیایی در مسئله سوریه همچنان ادامه دارد. این کشور برغم 
افشــای اسناد تجهیز تروریست های داعشی به بمب های شیمیایی و استفاده علیه مردم بی دفاع سوریه، یک بار به بهانه دروغ 
استفاده ارتش این کشور از سالح ها به سوریه حمله کرد و امروز نیز در نهایت وقاحت و بی شرمی دولت این کشور را به تدارک 
یک حمله با استفاده از تسلیحات شیمیایی متهم می کند.                                                                        صفحه۳

شبیه یابی 
دولت تا دیر نشدهیا شبیه سازی؟!

درباره نقض برجام موضع صریح بگیرد


