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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان درنظر دارد اجرای عملیات 
مالچ پاشــی در شهرستان های ریگان و نرماشیر با مشخصات ذیل را طبق مفاد اسناد این 
مناقصه با انجام ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شــرایط و دارای صالحیت و رتبه معتبر 
)در رشته منابع طبیعی و کشاورزی( واگذار نماید )دارا بودن کد/ شناسه ملی برای شرکت 

در مناقصه الزامی است( ضمنًا نوع تضمین به شرح مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
الزم به ذکر اســت مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز 
)60 امتیاز( پاکات پیشــنهادی آنها در جلسه کمیســیون مناقصات بازگشایی می گردد. 

هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول )شماره ۹۶-11512(

مبلغ برآورد اولیه براساس قیمت مقطوعمبلغ تضمین )ریال(حجم عملیاتموضوع مناقصهشهرستان
 و برآورد کارشناسی ریال

ریگان )منطقه حسین آباد و شوق آباد(
مالچ پاشی

1000 هکتار
1/863/000/00037/257/151/360

1000 هکتارنرماشیر )دشت اسدیه(

پس از درج آگهی نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/7/1مهلتدریافت اسناد

تحویل پیشنهادات و اسناد ارزیابی کیفی
تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 96/7/20مهلت

بلوار جمهوری اسالمی- نرسیده به چهارراه فرهنگیان- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان- امور پیمانهامحل

ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 96/7/22زمانبررسی اسناد ارزیابی کیفی

ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/7/24زمان بازگشایی پیشنهادات

ضمنًا آگهی و اسناد این مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس:  http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد.
info@kerman.frw.org.ir :آدرس پست الکترونیک 

»روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان«

* چین: بــه آمریکا اجازه حمله به کره شــمالی 
نمی دهیم.

* ائتالف سعودی: حمله نظامی به یمن منطبق با 
قوانین بین المللی و بشردوستانه است!

* رهبر ســنای آمریکا: ســوچی بزرگترین امید 
ماست!

* آنکارا با مسکو برای خرید »اس- 400« قرارداد 
5/2 میلیارد دالری  امضاء کرد.         صفحه آخر

مردم در پاریس با پلیس درگیر شدند

تظاهرات علیه سیاست های ماکرون
در 180 شهر فرانسه

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

صفحه2

بازی بارزانی
با خرگوش اسرائیلی

بنویسید رشد اقتصادی
بخوانید رکود و تورم

رهبر انقالب در دیدار رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:

باید تفکرات امام)ره(و انقالب 
کامالً بر مجمع حاکم باشد

* دیپلمــات قطــری خطاب به 
همتای ســعودی: به خدا قســم، 
ایران کشور شــرافتمندی است و 
هرگز ما را مجبور به بازگشایی یا 
بستن سفارت مان در اینجا و آنجا 

نکرده است.

در گفت وگوی کیهان با 6 کارشناس غربی مطرح شد

فاشیسم در آمریکا
نهادینه شده است

! »آزادی« را از»دکتر سالم« دریغ کردند

صفحه ۸

 *حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای: مجمع باید صددرصد انقالبی،
 فکر و عمل کند و انقالبی باقی بماند.

* مجمع باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعًا 
باید بسیار مهم، مسّجل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل 

قبول مجمع، آن هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.
* اِعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت و نه روزمره، صورت پذیرد و 
برای تشخیص آن، بحث های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال 

همه  اعضا ازجمله فقهای شورای نگهبان انجام شود.
* تفکیک سیاســت های کلی در مســائل ماندگار و بلندمدت با 
موضوعات مقطعی ضروری است، ممکن است برخی از سیاست های 
کلی نیازمند بازنگری و به روز شــدن باشد و برخی هم کاًل زمانش 

سپری شده باشد.
* به گونه ای عمل کنید که سیاســت های کلــی، »قوی، دقیق و با 
عبارات گویا و مفید« باشــد تا پس از مدتی کوتاه نیازمند اصالح یا 

تجدیدنظر نشود.
* سیاســت های کلی، هندسه  نظام را در مســائل مختلف تعیین 

می کند و بسیار مهم است.
                                                                                                   صفحه۳

درگیری لفظی دوحه و ریاض بر سر ایران

دیپلمات قطری: به خدا قسم
ایران کشور شرافتمندی است

* درحالی که مجوز برگزاری جشــن ساالنه طنز سیاسی 
»دکتر سالم« صادر و حتی هزینه برگزاری این مراسم نیز 
پرداخت شده است اما دولت، مانع از اجرای این برنامه در 
ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی شده و گفته که این مراسم 

باید در جای کوچک تری برگزار شود!
* سید امیر ســیاح تهیه کننده برنامه پایش : هیچ وقت 
درکار رســانه این طور احساس خفگی و شرم نکرده بودم 
مالباخته های کاسپین، ثامن الحجج و افضل توس التماس 

می کنند دردشان را انعکاس دهم، نمی توانم.

* پیش از این نیز کارشناسان و شخصیت های سیاسی با 
اشاره به فشار بودجه ای دولت به صدا و سیما تصریح کرده 
بودند؛ » دولت با اهرم بودجه بر صدا و ســیما فشار آورده 
و از این طریــق جلوی انعکاس دردهای مردم و انتقادات 

کارشناسان را می گیرد.«
* یک مجری مشهور اخبار20:30: اگر می بینید خبرها به این 
صورت شده بدانید حقوق ما دست دولته و اگه غیر این عمل 
کنیــم بودجه صدا و ســیما را نمی دهند و حقوق ما را قطع 
می کنند پس مجبوریم بگیم همه جا آرومه.«       صفحه 2

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1395/4/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایان عبدالحســین بیدآبادی ک.م 0043821121 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و احمــد بیدآبادی ک.م 0041638158 
به ســمت عضو هیئت مدیــره و مدیرعامل و محمدحســین 
ذوالفقاری طهرانی ک.م 0043216031 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و 
قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر آقایان اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراسالت غیرتعهدآور با 

امضای مدیرعامل و یا هر یــک از اعضای هیئت مدیره معتبر 
است.

 بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعییــن وضعیت حق امضاء، 
انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیــره، تعیین دارندگان حق 
امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر صبا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 217842 و شناسه ملی 10102591792

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 شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. - موضوع شرکت: انجام کلیه امور فنی، مهندسی، تولیدی، 
صنعتــی و بازرگانی، اعم از »تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، راه اندازی خط 
تولید، احداث کارخانه، مشــاوره، انتقال تکنولوژی، نصــب و راه اندازی، تعمیر و 
نگهداری و خدمات پشتیبانی« در زمینه: »کلیه دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی، 
مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندسی پزشکی، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، 
مکانیک، رباتیک و مکاترونیک، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، مهندسی مواد، 
نرم افزار و سخت افزار رایانه و دستگاههای جانبی مربوط به آن، تجارت الکترونیک 
و تکنولوژی اطالعات )آی تی(«. همچنین بازرسی کاال و کنترل کیفیت و صدور و 
مشاوره کیفی استاندارد، داللی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شرکت های 
داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشــور، شــرکت در کلیه 
نمایشــگاههای داخلــی و خارجی، صادرات و واردات، خریــد و فروش و تهیه و 
توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، بازگشــایی ال سی برای شرکت نزد بانکهای 
معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 
بین المللی، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی به صورت 
ارزی و ریالی، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها 
و مزایــدات دولتی و خصوصی اعــم از داخلی و بین المللی و به طور کلی هرگونه 
فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد. )در صورت ضرورت قانونی، انجام 
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح(. - مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شــرکت: تهران شــمس آباد باالتر از میدان 
ملت خیابان غفاری پالک 3 کد پســتی 1673935743- سرمایه شرکت: مبلغ 

3/000/000/000 ریال منقســم به 100 ســهم 30/000/000 ریالی که تعداد 
100 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشــد که مبلغ 1/050/000/000ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شــماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد 
بانک سامان شعبه دولت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشــد. - اولین مدیران شرکت: خلیل ابراهیمی شــنگل آباد به شماره 
ملی 0450313697 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- مهری آسایش 
دوست نوبر به شــماره ملی 1375574231 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- 
مریم فرمهینی فراهانی به شــماره ملی 0083036768 به ســمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آ باد همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آباد 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه- 
بازرس اصلی و علی البدل: ســلمان باستانی به شــماره ملی 0073290841 به 
عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان مجرد به شماره ملی 0073863777 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان برای درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع فعالیت مذکور 

بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر در تاریخ 1395/6/23 
به شماره ثبت 498333 به شناسه ملی 14006170135 

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

ثبــت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع شــرکت: انجام کلیه امــور بازرگانی، 
خریــد، فروش، توزیع و حق العملکاری کاالها، واردات و صادرات کلیه کاالها 
و ترخیــص کاالهای مجاز از تمام گمرکات کشــور، شــرکت در مناقصات و 
مزایده های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی 
و ارزی از بانک هــا و مؤسســات مالی و اعتباری دولتــی و خصوصی داخلی 
و خارجــی جهت شــرکت، اخذ نمایندگی و اعطاء به شــرکت های داخلی و 
خارجی و اشــخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعبه در داخل و خارج کشور، 
بازگشــایی و اخذ اعتبارات و ال سی برای شــرکت، برپایی و شرکت در کلیه 
همایشــها و نمایشگاهها و سمینارهای دولتی و خصوصی )مربوط به موضوع 
فعالیت شــرکت(، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و 
خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای، مشاوره بازرگانی به شرکت های 
تجــاری و صنعتی اعم از دولتی و خصوصــی »کلیه موارد مذکور در صورت 
ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم« مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی شــرکت: تهران خیابان فرجام بین خیابان سراج و 
شهید عبادی شــماره 319 کد پستی 1684964913 سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقســم به 1000 ســهم 1000 ریالی که تعداد 1000 
سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی 
بانکی شــماره 1875/95 مــورخ 95/6/11 نزد بانک انصار شــعبه چهار راه 
   رشــید پرداخت گردیده است اولین مدیران شــرکت برای مدت دو سال 

به شرح ذیل تعیین شــدند: 1- آقای سید علیرضا شریفی اصل شماره ملی 
0065829492 بســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2- آقای سید باقر 
شریفی اصل شــماره ملی 1729515150 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3- خانم سعیده شریفی اصل شماره ملی 0057972400 بسمت عضو هیئت 
مدیره دارندگان حق امضاء کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء: آقای 
ســید علیرضا شریفی اصل بســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای 
ســید باقر شریفی اصل بســمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی 
با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء: آقای سید 
علیرضا شــریفی اصل بســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای سید 
باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
اختیــارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بــازرس اصلــی و علی البدل برای 
مدت یک ســال به شــرح ذیل تعیین شدند: آســیه اکبری حلم به شماره 
ملــی 1360642803 به عنوان بازرس اصلی. ســید ایمان موســی کاظمی 
محمدی به شماره ملی 1757469151 به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه 
کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع فعالیت ثبت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تأسیس شرکت سهامی خاص شریف گستر نفیس شهر در تاریخ 1395/6/20 
به شماره ثبت 498182 به شناسه ملی 14006164060

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

به استناد صورتجلسه 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 بازرســین: علیرضا بروجردیان به شــماره ملی 
0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی به شماره ملی 
0450486125 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی 

انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی سال 1394/10/30 

به تصویب رسید.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخــاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توســط 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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه  ملی

10100643383 به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی 

علمداری به شــماره ملی5059610322 را به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار،تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی مدیران 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی10101236094

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع شرکت عبارات »ایجاد و تأسیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائــی و داروئی و 

واردات و صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی 

بهداشــتی و غذائی و داروئی و واردات و صادرات مواد 

اولیه یا محصول نهائی دارو، واکســن، مواد بیولوژیک 

و مکمل هــای دامپزشــکی، افزودنی، ســموم و مواد 

ضدعفونی کننــده و نیز ماشــین آالت صنعتی و کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های 

داخلی و خارجی و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای 

نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر 

ایــران و انجام کلیه معامالتی که به طور مســتقیم یا 

غیرمســتقیم بامضوع شــرکت ارتباط داشته باشد )در 

صورت ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهــای الزم(  الحــاق گردید و مــاده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه 

)الحاق به موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک
 سهامی خاص به شماره ثبت 88464

 و شناسه ملی 10101328708

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

* وزیر مشــاور دولــت قطر در امور خارجه در نشســت وزیــران خارجه 
 اتحادیه عرب در قاهره مصر با نماینده عربستان بر سر ایران دچار درگیری

 لفظی شد.
* ما به خاطر کارهایی که از شــما ]آل سعود[ دیدیم دوباره به سمت ایران 

بازگشتیم. حتی حیوانات هم از شر شما در امان نیستند!
                                                                            صفحه2

دولت و مجلس و همه دستگاه ها باید کامالً منطبق با سیاست های کلی عمل کنند

مسابقات والیبال جام قهرمانان 
بزرگ جهان - ژاپن 

ایران با برتری 
برابر آمریکا 

بر صدر جدول 
تکیه زد

صفحه ۹


