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روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران
 به شماره 96/39

شــرکت ســهامی برق منطقه ای کرمان در نظر دارد نســبت 
به ارزیابی کیفی مشــاوران و تهیه لیســت کوتاه جهــت انجام خدمات 
مهندسی، نظارت کارگاهی و عالیه احداث پست های 132/20 کیلوولت 
رفسنجان 1- قلعه گنج 2- فاریاب 2- ریگان بم و جیرفت 3 اقدام نماید.
لذا به منظور ارزیابی توان اجرای تعهدات، از کلیه شرکت های مجرب مرتبط 
با موضوع فوق الذکر دعوت می شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل 

نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند.
1- مهلت دریافت مدارک استعالم ارزیابی کیفی از تاریخ 96/7/5 لغایت 

96/7/11
2- آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک 

درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/7/22
3- محل دریافت مدارک استعالم ارزیابی کیفی

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

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

کرمان - امور تدارکات و قراردادها مراجعه فرمایند.
- متقاضیان نیز می توانند به ســایت های ذیل مراجعه و اسناد ارزیابی را 

برداشت نمایند.
یا   www.Tavanir.org.ir یــا   http://iets.mporg.ir

 www.krec.co.ir
4- محل تحویل مدارک تکمیل شــده: کرمان - بلوار شــهید 
عباســپور )پارادیس( کد پســتی 7614653143 شــرکت سهامی برق 

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

به مدارک و اســناد فاقد امضاء مخدوش و غیر مستند و مدارکی که بعد 
از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی واصل شود 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 درخواست پیشنهاد دعوت 
بعمل می آید. بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان 

ایجاد نخواهد کرد.

م الف 256

نوبت دوم

 1- نام مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی - سهامی خاص )نیروگاه شهید رجایی(
2- شرایط و عناوین مناقصه:

نوع موضوع مناقصه
مناقصه

میزان سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

واگذاری فعالیت های حفظ و نگهداری 
فضای سبز نیروگاه شهید رجایی

عمومی 
273/000/000دومرحله ای

3- محل دریافت اســناد مناقصه: کیلومتر 25 اتوبان قزوین - کرج، امور قراردادها و توسعه 
بازار، اداره قراردادها، تلفن 3-88796681-021 و33562311 -028 داخلی 6073

4- ســپرده شــرکت در مناقصه: 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- تاریخ فروش اسناد مناقصه: شش روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی.

6- تاریخ تحویل اســناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه: تا ســاعت 15 عصر روز پنج شنبه 
مورخ 1396/7/20.

7- مبلغ فروش اســناد مناقصه: 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- زمان و محل قرائت پیشــنهادات مناقصه: 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 : سایت ملی اطالع رسانی

http://tender/.tavanir.org.ir :سایت معامالت توانیر
http://www.rpgm.ir :سایت نیروگاه شهید رجایی

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 دوم

شرکت مدیریت تولید 
برق شهید رجایی

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1395/1/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید.

ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 1394/9/30 
به تصویب رسید.

مؤسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین با 
شناســه ملی 10103284880 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه 

حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی 10100468600 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب 

بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توسط 

متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین سهامی خاص
 به شماره ثبت 389821 و شناسه ملی 10320398831

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محســن ســروش با کد ملــی 0569770424 به 
نمایندگــی شــرکت ایجاد محیط با شناســه ملی 
10101318872 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و بهزاد عباســی بــا کد ملــی 3199881051 به 
نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر با شناسه ملی 
10100591316 عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل 
و روزبه ولی پور کلتــی با کد ملی 1376600978 
به نمایندگی شرکت نوســازی و عمران اکباتان با 
شناســه ملــی 10101337982 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضــای کلیه قراردادهــا، اســناد و اوراق تجاری 
و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، بــرات و غیره و 
همچنین افتتاح حســاب های بانکی و پرداخت از 
حســاب های مذکور، بســتن آنها و کلیه عملیات 
پولی، مالی و اعتباری شــرکت با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت 
خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- اســمعیل خدادی به کد ملی 2092758640 به سمت معاون 
مالی شرکت انتخاب گردید.

- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از جمله، چک، ســفته، 
بــرات و قراردادها با دو امضای متفــق مدیرعامل ناصر یزدآبادی 
ورنوسفادرانی و معاون مالی شرکت اسمعیل خدادی همراه بامهر 
شــرکت معتبر اســت و در غیاب معاون مالی بــا امضای یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین 
وضعیت 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 گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 83950 

و شناسه ملی 10101285457

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

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالــی منتهی به 
1394/12/29 مورد تصویب واقع شد.

ش م  همــکاران  و  دیلمی پــور  حسابرســی  موسســه 
10100464606 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
آزمودگان ش م 10100252339 به سمت بازرس علی البدل 

برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت تعیین شد.
 با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت  های 
مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 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  شیمیایی شمین سهامی خاص
 به شماره ثبت 29996 و شناسه ملی 10100754556

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

سال هفتادو ششم   شماره 2۱۷32   تکشماره 5000 ریال ۱2صفحه ) به اضافه۱6صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 4 مهر ۱396  5 محرم ۱439   26 سپتامبر 20۱۷

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

انتظار
 از راهبانان امین

گرفتاری خودساخته سران فتنه
با صحنه آرایی و تله گذاری حل نمی شود

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

داعش به آخر خط رسید
صهیونیست ها بارزانی را کوک کردند

نتانیاهو: کردها در شمال عراق، ذخیره استراتژیک اسرائیل به شمار می آیند

 طبق گزارش مراکز حقوق بشری

رژیم صهیونیستی فقط در کرانه باختری
ماهانه120 کودک را بازداشت می کند!

دیروزنامه های زنجیره ای

رویکرد آمریکا به زیان ایران است
اما نباید واکنش خاصی داشته باشیم!

* یک عضو اتاق بازرگانی بــا رد آمار جهانگیری: 
میانگین ورود ســرمایه خارجی در دولت روحانی 

فقط یک میلیارد دالر بوده است.
* 50 درصد کارگاه های فرش دستباف غیرفعال و 

نیمه فعال است.

* دولت طی 4 ســال گذشــته اقدام خاصی برای 
خانه دار کردن مردم محروم انجام نداده است.

* عضو هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران: 
اتاق هــای بازرگانی کمپین حمایت از مســلمانان 
میانمار تشکیل دهند.                         صفحه۴

خارجی ها پرداخت فاینانس را
مشروط به خرید کاال از کشورشان کردند

* فریاد »حســین حســین شــعار ماســت« در 
خیابان های جمهوری آذربایجان به رغم فشارهای 

باکو به شیعیان.
* کره شمالی حمله به ناوها و جنگنده های آمریکا 

را شبیه سازی کرد.

* اردوغان: تمام مرزها با اقلیم کردســتان بســته 
می شــود تا ببینیــم چگونه و به چه کســی نفت 

خواهند فروخت.
* اولین شکست امانوئل ماکرون رقم خورد؛ کسب 28کرسی 
از 171 کرسی مجلس سنای فرانسه.             صفحه آخر

حمله به هیئت های عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع(
در بحرین و عربستان

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای:

امکان شکایت ایران در برجام 
وجود ندارد

صفحه2

* روزنامه الحیات: گزارش های مراکز حقوق بشری نشان می دهد رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف کرانه باختری 
به ویژه در قدس و الخلیل بیش از مناطق دیگر اقدام به دستگیری کودکان می کند.

* رئیس هیئت اسیران فلسطینی: کمیته بین المللی صلیب سرخ باید بر اوضاع اسیران فلسطینی به ویژه کودکان 
اسیر در زندان های اسرائیل نظارت کند.

* بعضی از این کودکان با وجود ســن کم ســاعت ها از سوی صهیونیست ها بازجویی می شوند و بدون هیچ دلیل 
محکمی تحت سیاست »بازداشت اداری« به ماه ها حبس محکوم می شوند.                                صفحه آخر

* همزمان با افول داعش در منطقه، بحران تازه ای کلید خورده به نام 
»همه پرســی در کردستان عراق« که باعث ذوق زدگی عجیب رژیم 

صهیونیستی شده است.
*ماموریتی را که داعش در منطقه و در چارچوب طرح صهیونیستی- 
مســیحی برای تجزیه کشورها ناتمام گذاشته بود، اکنون بارزانی و 

سران اربیل به عهده گرفته اند.
* روزنامه صهیونیستی»اســرائیل الیوم«: سال هاســت با مقامات 
کردستان عراق رابطه داریم اما اربیل مانع از علنی شدن آن می شد.
* روابط اسرائیل با کردهای شمال عراق سطوح امنیتی، اقتصادی و 
فرهنگی را در برمی گیرد و طی چند سال گذشته از کردستان عراق 

حتی نفت هم خریده ایم.
* نتانیاهو: علت حمایت ما از کردهای عراق این اســت که آنها یک 

ذخیره استراتژیک برای اسرائیل به حساب می آیند.
* کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا نیز فقط با »زمان« برگزاری این 

همه پرسی مخالفت کرده بودند نه نفس برگزاری همه پرسی!
* پارلمان عراق دیروز دولت این کشــور را ملزم به اســتفاده از گزینه 
نظامی برای مقابله با طرح تجزیه عراق از سوی کردهای شمال عراق کرد.
*سیدعمار حکیم رهبر حزب »حکمت ملی عراق« گفت که بیشترین 
ضرر از ناحیه همه پرسی، متوجه کردها می شود.                صفحه آخر

* مدیرکل وزارت خارجه دولت اصالحات به تحلیل اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و 
مقایسه آن با اظهارات رئیس جمهور کشورمان پرداخته و با اذعان به زیان های اقتصادی ایران ناشی از رویکرد دولت 

آمریکا پیشنهاد کرد ایران واکنشی نشان ندهد!
* روزنامه شرق: سخنرانی ترامپ اگرچه از منظر سیاسی چندان به زیان ایران نیست ولی از نظر اقتصادی احتماال 
کار را برای ایران در جلب اعتماد و اطمینان بانک ها و ســرمایه گذاران خارجی دشوارتر از قبل خواهد کرد ، تالش 

برای حفظ این موقعیت برتر از اهم وظایف دستگاه دیپلماسی کشور است!
* پیشــنهاد می شود ... مانند 2 سال گذشته بر پایبندی کشــور بر توافق هسته ای پای فشرده و از هر اقدامی که 
فرصتی به دست تیم ماجراجوی ترامپ برای سم پاشی علیه ایران می دهد، پرهیز کرد!                         صفحه۱۰


