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 ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات تخصصی شهرسازی 
و معماری در صورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت: از تاریــخ ثبت  به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شــهرتهران-
ونک-کوچه لیلی- بن بست رشیدغربی- پالک8-طبقه اول- واحد غربی-
کدپستی 1994615716 سرمایه شــخصیت حقوقی: 120/000/000 
ریال می باشــد. اســامی و میزان سهم الشرکه شــرکا: آقای محمدعلی 
گلپایگانی به شــماره ملی 4590993457 دارنــده 20/000/000 ریال 
سهم الشــرکه آقای فراز گلپایگانی به شماره ملی 5410015193 دارنده 

100/000/000 ریــال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقــای محمدعلی 
گلپایگانی به شــماره ملی 4590993457 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای فراز گلپایگانی به شــماره ملی 5410015193 
به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور و بهادار شــرکت از قبیل سفته، برات، چک، قراردادها با 
امضاء  آقای فراز گلپایگانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ساتراپ هیرکان شارستان
 در تاریخ 1396/07/02 به شماره ثبت 515866 به شناسه ملی 14007087710

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/3/24 و مجوز شماره 
962/110/74142 مورخ 96/4/24 اداره تعاون اســتان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: حامد باقری به شماره ملی 2939494045 به عنوان هیئت 
مدیره و مدیرعامل و خداکرم ســلگی به شــماره ملی 0450534911 به 
عنوان ریاست هیئت مدیره و رضا خاکباز به شماره ملی 0381513440 به 
عنوان نایب رئیس و عبداله خزائی به شماره ملی 0057645280 به عنوان 
منشی هیئت مدیره و محمدباقر موالیاری به شماره ملی 3781683362 
به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. در ضمن مقرر گردید کلیه 
اسناد و اوراق مالی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت آقای حامد 

باقری)مدیرعامل( و یکی از دو امضاء آقایان خداکرم سلگی)رئیس هیئت 
مدیره( و یا رضا خاکباز)نایب رئیس هیئت مدیره( با مهر شــرکت دارای 
اعتبار قانونی می باشد. جهت امضاء چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت 
مقرر شــد با دو امضاء باشــد که یک امضاء ثابت با مدیرعامل آقای حامد 
باقری و امضاء متغیر با یکی از دو امضاء آقای خداکرم سلگی یا آقای رضا 
خاکباز همراه با مهر شــرکت باشــد. حتما امضاء مکاتبات عادی با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسافربری شماره سیزده آسیا سفر 
به شماره ثبت 38725 و شناسه ملی 10100841365

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مــورخ 1396/6/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای جــواد خلیل ارجمنــدی با شــماره ملی 

0081665237 به ســمت نایــب رئیس و عضو هیئت 

مدیره- آقای عبــاس خلیل ارجمندی با شــماره ملی 

0070434913 به ســمت رئیس هیئــت مدیره آقای 

یونس علی پور با شماره ملی 0076359141 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره- برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت به امضاء عباس خلیل ارجمندی همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آبراه صنعت ارجمند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 491960 

و شناسه ملی 14005847593

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

عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
شــماره  مجــوز  و   1395/10/01 مــورخ  فوق العــاده 
1714/02/03/02/1/516/3946/968285 مورخ 1396/2/3 
فرماندهــی انتظامی تهــران بزرگ تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران 
ســه راه امین حضور روبروی دیالمه پالک 110 کدپســتی 
1118767548 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شــرح فوق اصالح گردید. - ماده 6 اساســنامه )تعداد امنا( 
تعداد 34 نفر تصویب گردید - اساســنامه جدید مشتمل بر 
41 ماده و 30 تبصره تصویب و جایگزین اساســنامه قبلی 

گردید.

آگهی تغییرات موسسه خیریه ثامن الحجج 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2243 

و شناسه ملی 10100183472

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/24 و مجوز به شماره 
962/15/125122 مورخ 96/5/5 و 962/15/110357 مورخ 96/4/24 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای عباس نوروزی بجندی با کد ملی 1650828251 به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقای ناصر اشرفی با کد ملی 0072660600 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره آقای غالمرضــا وش نیا با کد ملی 0056019947 
به ســمت عضو و منشی هیئت مدیره آقای مهدی درخشانی مهر با کد 
ملــی 3255238323 عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ســید عبدالرضا 
شیخ اســالمی علمداری با کد ملی 0321272285 بعنوان عضو هیئت 
مدیره برای مدت 5 ماه تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اســناد رسمی 
و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت 
آقای مهدی درخشــانی مهر )مدیرعامــل( و امضاء رئیس هیئت مدیره 
آقای عباس نوروزی بجندی در غیاب ایشــان نائب رئیس هیئت مدیره 
آقای ناصر اشرفی و مهر شرکت  دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها 

با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
آشیانه هزاره سوم ایرانیان به شماره ثبت 

46768 و شناسه ملی 10100919876 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1396/3/7 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان منتهی به ســال 1395 به تصویب رسید. آقایان 
حســن برادران به شماره ملی 0052929973 علیرضا برادران 
به شــماره ملــی 1062582810 و علی گردمرد به شــماره 
ملی 0062821202 بعنــوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای حســن مهربان رودپشتی به 
شــماره ملی 2738960146 به ســمت بازرس اصلی و خانم 
اعظم مهربان رودپشتی به شماره ملی 0063735180 بعنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت جنرال تولز
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11067 

و شناسه ملی 10100440977

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

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1394/12/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - شــرکت 
صنعتی کاوه به شناسه ملی 10100355357 و شرکت تامین 
ماسه ریخته گری به شناسه ملی 10100580397 و شرکت 
واگن ســازی کوثر به شناسه ملی 10102889089 به عنوان 
اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 
10100379311 به عنوان بازرس اصلی و داریوش شب انگیز 
به کد ملی 1284672212 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی 
مبارز سهامی خاص به شماره ثبت 132302 

و شناسه ملی 10260267119

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/4/17 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: علیرضا روحانی شــماره ملی 
0937471879 بــه ســمت رئیس هیئت مدیره شــعبان 
احمدی برسری شماره ملی 5949689712 به نمایندگی از 
شرکت منحله سرمایه رضا ش.م 10101638165 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و علی خوشدل ساالکجانی شماره 
ملی 2690761548 به نمایندگی از شــرکت صنایع همراه 
رســا ش.م 10100949715 بســمت عضو هیئت مدیره و 

مدیرعامــل انتخاب گردیدنــد. امضاء کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور از جمله چک، ســفته، برات و غیره با امضاء رئیس 
هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا وکالی 
ایشــان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و 
مراسالت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت ورده وسیبان دره سهامی خاص
 به شماره ثبت 300394 و شناسه ملی 10103381961

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

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای 960/1009، 960/1010 و 960/1011
)شماره های 200961188000035، 200961188000037 و 200961188000036 در سامانه ستاد( وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر یا فیــش واریز وجه نقد، به 
حساب سیبا 2175090204008 با مبالغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
و تحویل اســناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس ســامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(. مرکز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 
و 85193768-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداری روزهای کاری 

با شماره 031-36270820(
مهلت دریافت اســناد مناقصه: از ســاعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/8/29 تا 

ساعت 16 عصر روز پنج شنبه مورخ 96/9/9 
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه:  نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات 
مناقصه بایســتی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 96/9/25 در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ســتاد( بارگذاری و نســخه فیزیکی آن نیز تا ساعت 16 عصر همان 
روز بــه آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شــرکت برق منطقه ای اصفهان 

تحویل گردد.
زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 10 صبح روز دوشــنبه مورخ 
1396/9/27- سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق 

منطقه ای اصفهان
شرایط مناقصه:

* به پیشــنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء 
مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

 www.setadiran.ir
www.tavanir.org.ir

www.erec.co.ir
http://iets.mporg.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه )ریال(

اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی پست 63/20 960/1009
دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر با 317/500/000 ریالکیلوولت مسکن مهر فوالدشهر

حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

960/1010
تأمین مصالح مورد نیاز و تکمیل عملیات ساختمانی و 

تأسیساتی پست 63/20 کیلوولت شهدا )GIS( واقع در 
شهر اصفهان

662/000/000 ریال
دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر با 

حداقل رتبه 5 ابنیه به همراه رتبه 5 نیرو یا تأسیسات 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

960/1011
خرید لوازم اندازه گیری انرژی شامل: 25 دستگاه انرژی 

میتر مستر؛ 17 دستگاه انرژی میتراسلیو؛ 25 دستگاه ماژول 
نت و یک دستگاه مکانیزم قرائت پیشرفته

تأمین  کنندگان بایستی نمایندگی رسمی یکی از 482/500/000 ریال
تولیدکنندگان تجهیزات موضوع مناقصه باشند

سال هفتادو ششم   شماره 21773   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دوشنبه 29 آبان 1396   اول ربیع االول 1439    20 نوامبر 2017

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

تروریسم نیابتی
و زلزله کرمانشاه

مگر نمی گفتید که برجام
شرایط را عادی کرده است؟!

گفت وگوی اختصاصی کیهان با فرمانده تیپ حضرت حجت)عج(

تیپی که 9 شهید مدافع حرم 
تقدیم کرد

هشدار جدی والیتی به ماکرون:
در امور راهبردی ایران دخالت نکنید

* علی اکبر والیتی عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام: به نفع آقای 
ماکرون و فرانســه نیســت که در موضوع موشــکی و امــور راهبردی 
جمهوری اسالمی ایران که در آن حساسیت بسیار داریم، دخالت کند، 
این دخالت ها جز کاســتن از اعتبار دولت فرانسه نزد جمهوری اسالمی 

ایران خاصیت دیگری ندارد.
* ما برای مسائل و برنامه دفاعی کشورمان از دیگران اجازه نمی گیریم 
که موشک داشته باشیم یا نداشته باشیم یا بگویند برد موشک هایمان 

چند کیلومتر باشد.
* هیچ کشــور مســتقلی منافع و مصالح ملی خود را در معرض حراج 

قرار نمی دهد.
* کاخ ســفید با اعالم گفت و گوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه درباره لبنان و سوریه، بر توافق آنها 
درباره آنچه »مقابله با فعالیت های ثبات زدای حزب اهلل و ایران« می خوانند، تاکید کرد.                    صفحه۳

گزارش خبری تحلیلی کیهان

برچسب سیاسی برای فرار از پاسخگویی
از بالیای طبیعی تا مفاسد اقتصادی

* پاکســازی بوکمال، آخرین دژ داعش در سوریه؛ 

تکفیری ها به پایگاه های آمریکا پناه بردند.

* کمیته بین المللی صلیب سرخ: یک میلیون نفر دیگر 

در 3 شهر یمن در معرض ابتال به وبا هستند.

* آل ســعود 2 پســر حریری را گروگان گرفت؛ 

نخست وزیر لبنان با همسرش به پاریس رفت.

* رئیس فرماندهی استراتژیک آمریکا: احمق نیستیم که 

از دستور حمله اتمی ترامپ اطاعت کنیم.    صفحه آخر

خبرهای ضد و نقیض از
ترور نافرجام بن سلمان ولیعهد سعودی

صفحه۸

* زنگنه: خبرهای مربوط به حضور توتال در ایران را 

غلط ترجمه می کنند!

 * نماینــدگان مجلــس:  برخالف ادعــای دولت 

بیکاری در استان ها افزایش یافته است.

* معاون ســازمان حمایت: افزایــش غیرمنطقی 

قیمت لوازم خانگی را پیگیری می کنیم.

*  کره جنوبی با فشار آمریکا خرید نفت از ایران را 

کاهش داد.                                      صفحه۴

قائم مقام وزیر راه:  مسکن مهر مناطق زلزله زده
کامال پا برجاست

صفحه2

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

* دکتــر »محمد تقی امینی« در گفت و گوی اختصاصی با کیهان: مرحوم شــایانفر منحرفین مقابل نظام را 
نجات می داد و برای آنها کار پیدا می کرد.

* قاسم تبریزی در گفت و گو با کیهان: حاج حسن به جای حرف زدن عمل می کرد.                   صفحات۶و۷

ایران اسالمی عزادار شهادت امام الرئوف)علیه السالم(
مشهد مقدس میزبان ۴ میلیون زائر

صفحه۳

* در حوادث تلخ و تاســف بار چند سال گذشته از آتش سوزی در 
پالســکو تا زلزله مهیب غرب کشــور عده ای به جای همدردی با 
مصیبت دیدگان و عمل به مسئولیت های خود، به بازی سیاسی برای 

تسویه حساب مشغول بوده اند.
* در زلزله اخیر غرب کشور زمانی که همه نهادها به همراه مردم به 
میانه میدان آمده بودند تا اندکی از مصائب و آالم مصیبت دیدگان 
بکاهند به ناگاه معاون اول رئیس جمهور خسارت ها را به مسکن مهر 
مرتبط دانسته و خواستار برخورد با سازندگان این ساختمان ها شد 
و رسانه های زنجیره ای و ضد انقالب نیز این خط را در پیش گرفتند.

* این بازی سیاسی که درســت از لحظات نخست زلزله آغاز شده 
بود هنوز نیز ادامه دارد، کافی اســت کلمه »مســکن مهر« را در 
خبرگزاری ها جست و جو کنید و ببینید همچنان به سیاسی  بازی با 

فاجعه ادامه می دهند.
* فاجعه پالسکو در روزهای پایانی دی ماه سال گذشته روی داد و 
مدعیان اصالحات که به دنبال تسویه حساب با شهردار وقت تهران 
بودند در همان ساعات نخست و در حالی که هنوز آتش سوزی مهار 

نشده بود نوک تیز حمالت خود را متوجه شهرداری ساختند.
* تنها فجایعی مانند آتش سوزی و زلزله نیست که برخی عالقه مند 
هستند که پشــت دیوار سیاست خود را پنهان  کنند، در رسیدگی 
قانونی به پرونده های مفاسد اقتصادی، اخالقی و همچنین برخورد با 
مدیران نجومی بگیر نیز این افراد هر برخوردی را سیاسی می دانند و 
به قانون تمکین نمی کنند.                                                    صفحه2


