
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 اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقــای محمدرضــا آیت الــه زاده شــیرازی بــا کد ملی 
0055034241 به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل.

- آقای احمد بیدآبادی با کد ملی 0041638158 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

- آقــای محمدحســین ذوالفقــاری طهرانی بــا کد ملی 
0043216031 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

- آقای عبدالحسین بیدآبادی با کد ملی 0043821121 به 
سمت عضو هیئت مدیره.

- آقای امیر محرابی نژاد کد ملی 0939700190 به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته 
و بــرات و غیره به امضــای 3 نفر از اعضای هیئت مدیره به 
همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت به امضای یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 
دارنــدگان حق امضاء 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 فناوران اطالعات و ارتباطات 
میعاد شرق سهامی خاص به شماره ثبت 206517 

و شناسه ملی 10102481335

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

آگهی تغییرات شرکت کندر سهامی خاص 
به شماره ثبت 82884 و شناسه ملی 10101275087 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/9/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرضا 
مقدســی به کد ملی شــماره 0558915779 با نمایندگی شــرکت پخــش بین المللی 
محصوالت پارس فرد به شناســه ملی 10102227972 به ســمت رئیس هیئت مدیره- 
عبدالصالح نهاوندی به کد ملی شــماره 0040258319 به نمایندگی شــرکت ســامان 
پالســتیک به شناسه ملی 10100631938 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- علیرضا 
مهربان به کد ملی شــماره 0937686141 به نمایندگی شــرکت مهستان سبز کیش به 
شناســه ملی 14003666336 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت 
تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و قراردادها و عقود 
اسالمی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه 
با یک نفر از آقایان علی صادقی ضمیر دارای کد ملی شماره 0056182971 با سمت قائم 
مقام مدیرعامل و یا محســن محمدخانی دارای کد ملی شماره 0045784329 با سمت 
مدیر اداری همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. نامه های اداری و مکاتبات با امضای هر 

یک از پنج نفر افراد فوق الذکر به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

1-ناممناقصهگزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی - سهامی خاص )نیروگاه شهید رجایی(
2-شرایطوعناوینمناقصه:

نوعموضوعمناقصه
مناقصه

میزانسپردهشرکت
درمناقصه)ریال(

واگذاری فعالیت های حفظ و نگهداری 
فضای سبز نیروگاه شهید رجایی

عمومی 
273/000/000دومرحله ای

3-محلدریافتاســنادمناقصه:کیلومتر 25 اتوبان قزوین - کرج، امور قراردادها و توسعه 
بازار، اداره قراردادها، تلفن3-88796681-021 و33562311 -028 داخلی 6073

4-ســپردهشــرکتدرمناقصه: به شــرح مبلغ جدول فوق الذکر بصــورت ارائه یک فقره 
ضمانت نامــه بانکی یا چک بانکی یا واریز وجه به حســاب جام 6804466081 بانک ملت شــعبه 

اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7 به نام مناقصه گزار(.
5-تاریخفروشاسنادمناقصه:شش روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی.

6-تاریختحویلاســنادمناقصهبهدبیرخانهنیروگاه: تا ســاعت 15 عصر روز پنج شنبه 
مورخ 1396/7/20.

7-مبلغفروشاســنادمناقصه:مبلغ 327/000 ریال با احتساب 9٪ ارزش افزوده به صورت 
واریز وجه به حساب جام 6804465837 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 

2109/7( به نام مناقصه گزار.
8-زمانومحلقرائتپیشــنهاداتمناقصه:زمان بازگشــائی پاکات روز شــنبه مورخ 

1396/7/22 رأس ساعت 10 صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد.
- این آگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.
http://iets.mporg.ir:سایتملیاطالعرسانی

http://tender/.tavanir.org.ir:سایتمعامالتتوانیر
http://www.rpgm.ir:سایتنیروگاهشهیدرجایی

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

»بیایید با صرفه جویی در مصرف برق از هدر 
رفت سرمایه های ملی جلوگیری کنیم«

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شماره 20-96/6 خ- نوبت اول

شرکتمدیریتتولید
برقشهیدرجایی

سال هفتادو ششم   شماره 217۳0   تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 2 مهر 1۳96  ۳ محرم 14۳9   24 سپتامبر 2017

يادداشت میهمان

صفحه2

خبر ويژه

کوِک 
ساز»برجام2« 
در نیویورک!

حمایت
 عنصر نفوذی
 در کارگزاران

از نقشه صهیونیست ها 
برای تجزیه عراق!

آزمایش موفقیت آمیز موشک راهبردی خرمشهر
صهیونیست ها به وحشت افتادند پاسخ نقض عملی برجام

اقدام متقابل است نه انتقاد لفظی

به ریاست آیت اهلل هاشمی شاهرودی برگزار شد

اولین جلسه دوره جدید مجمع تشخیص
با مأموریت های نظارتی

* دبیــر انجمن برنــج: واردات بی رویــه برنج در فصل 

برداشت ادامه دارد.

* علی رغم وعده دولت شــهریور هم تمام شد اما سود 

سهام عدالت واریز نشد.

* معاون نهاد ریاست جمهوری: رشد 8 درصدی اقتصاد 

بدون توسعه روستایی قابل تحقق نیست.

* بانک مرکزی: در بهار امسال نسبت هزینه های جاری 

به درآمدهای نفتی 3 برابر شده است.            صفحه۴

کیهان بررسی می کند

فاینانس های اخیر
گذار از خام فروشی به آینده فروشی!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

پنجه واردات بی رویه و قاچاق
بر گلوی کارگر ایرانی

صفحه۳

*تجمــع تجزیه طلبان کرد در اربیل با پرچم های رژیم 
صهیونیستی !

*وقــوع زمین لرزه در کره شــمالی و احتمال آزمایش 
اتمی دیگر در این کشور. 

*ولیعهد بحرین به احترام سرود رژیم صهیونیستی  ایستاد!

*نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ؛ آمریکایی ها از ترامپ 
بیش از جنگ ، ترور و فقر نگرانند!

*عفو بین الملل؛ ســوچی دروغ می گوید روســتاهای 
مسلمانان هنوز در آتش می سوزد.

صفحه آخر

استاد دانشگاه بغداد درگفت  وگو با کیهان مطرح کرد

راز اصرار بارزانی به برگزاری همه پرسی
 با وجود آگاهی از تبعات فاجعه بار آن

در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷

رئیس جمهور: دانش آموزان باید به جای مدرک
مهارت عملی کسب کنند

* آیت اهلل هاشمی شاهرودی: احکام، پیوست ها و سخنان رهبری در این دوره برای همه ما کارگشا و چراغ آینده است 
و شامل فرازهای بسیار مهمی است که باید در دبیرخانه تدوین و تبیین و در صحن مجمع به بحث گذاشته شود.

* تأکید رهبری در مورد موارد تشــخیص شرعی، اولویت بندی سیاست ها و مهم تر از همه بحث نظارت بر ُحسن 
اجرای سیاست ها برای آینده کار مجمع بسیار مهم است.                                                           صفحه۳

* فلسفه اصلی اقدام متقابل، تاثیرگذاری بر رفتار طرف مقابل و وادار کردن آن به عقب نشینی و یا حداقل منصرف 
کردن آن از زیاده خواهی های بیشــتر است. بر همین اســاس معموال واکنش متقابل به صورت علنی و آشکار اعالم 

می شود تا از حداکثر تاثیرگذاری برخوردار باشد.
* آقای روحانی عصر پنج شــنبه هفته گذشته به تهران بازگشــت. با مرور اظهارات مقامات ارشد دولت در نیویورک 
متاسفانه هیچ نشانه ای از برخورد عملی در مقابل دشمن و تالش برای پایان دادن به عهدشکنی های آمریکا در برجام 

مشاهده نشد.

* پیش از ســفر رئیس جمهور به نیویورک، رسانه های حامی دولت با هیاهوی 
رسانه ای تاکید کردند که یکی از نقاط عطف این سفر، برگزاری نشست کمیسیون 

مشترک برجام در سطح وزرای خارجه ایران و کشورهای عضو 1+5 است. 
* موگرینی در بیانیه پایانی خود، نشست کمیسیون مشترک برجام را »رک 
و صریح« توصیف کــرد و گفت »همه« موافق بودنــد که »همه« طرف ها 
به تعهداتشــان عمل کرده اند. بعد از اظهارات عجیب موگرینی، هیچ کدام از 

اعضای دستگاه دیپلماسی ایران به آن واکنش نشان ندادند.
* اظهــارات مقامات دولت در نیویورک مبنــی بر»بی فایده بودن مذاکره با 
آمریــکا« و »مذاکره با آمریکا یعنی اتالف وقــت« در کنار »اصرار بر حفظ 
برجام« تنها یک پالس به طرف مقابل می دهد و آن اینکه می توان همچنان 
برخالف تعهدات عمل کرد و مطمئن بود که از ســوی ایران، واکنش عملی 

مشاهده نخواهد شد. 
* »هنری کیسینجر« وزیر خارجه اسبق آمریکا-آبان 95-: برهم زدن برجام 
بیش از آنکه به نفع آمریکا باشد به نفع ایران است.                     صفحه2

* رئیس جمهور: باید به گونه ای عمل کنیم که پس از 12 سال دانش آموز ما به جای اینکه یک برگه کاغذ به عنوان مدرک دریافت 
کند، مهارت عملی کسب کرده باشد و حداقل در یک رشته مهارت و عالقه کافی برای اشتغال به کار داشته باشد.    صفحه۳

* اوایل تشکیل دولت یازدهم برخی نخبگان نسبت به حضور فعاالن اقتصادی در کابینه هشدار می دادند.آنها معتقد 
بودند نباید یک مقام دولتی هم کارگزار و هم سیاستگذار اقتصادی باشد.

* هر قلم کاالی وارداتی، تیری است به قلب تولید ملی و موشکی است به یک کارخانه تولیدی.
*  وقتی از پخت غذا برای قطار تا نماســازی آزاد راه تهران- شــمال تا هرچیز دیگر به خارجی ها واگذار می شود، 
وقتی وزیر مســکن بعد از نابودی بخش مسکن در اقتصاد ملی حاال زمزمه می کند که برای راه ها و مسکن پایتخت 
و... باید دســت به دامن خارجی ها بشویم، معلوم اســت که چه کســانی منفعت می برند و چه بر سر تولید ملی 

می آید!

* در گرماگرم انتخابات،پیر مرد دســتفروش اردبیلی را به دیدار رئیس جمهور بردند و سوار بر وانت تندر به اردبیل 
برگرداندند! این عصاره پروژه ها و راهکار های دولت برای کارگران است، یعنی بهره برداری انتخاباتی!

* در آن هیاهو کسی سؤال نکرد به جز این عملیات، برنامه دولت برای بهبود زندگی دیگر کارگران ایرانی چیست؟!
* در این روزهای تنگدســتی و گرفتاری کارگران،خبری از مجموعه ای مثل خانه کارگر شنیده نمی شود! حتی یک 

بیانیه یا اطالعیه برای همدردی ظاهری هم در کار نیست! چرا؟! 
* برای برخی مسئولین،کارگر یعنی روزکارگر، شاخه ای گل، پیام تبریک ، انتخابات ،عکس یادگاری و در نهایت ،بازدید 
از یک کارخانه!                                                                                                                                                 صفحه۱۰

* دو دستگی اصالح طلبان درباره 
ادامه ائتالف یا عبور از الریجانی و 
روحانی                     صفحه2


