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به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/01/10 و مجوز 
شماره 11/19854 مورخ 95/6/7 اداره کل حمل ونقل و پایانه های 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به شــرح 
ذیل تعیین شــدند: محمود بهروز شــماره ملی 0603158331 به 
نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه ســبز جهان )ســهامی خاص( 
شناسه ملی 10102853650 به سمت رئیس هیئت مدیره اله رحم 
شــهریاری شــماره ملی 4819035142 به نمایندگی شــرکت 
خدماتی ســاتر سبز )سهامی خاص( شناسه ملی 10102262391 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مرتضی واعظ نیا شماره 
ملی 1060266520 به نمایندگی شــرکت بازرســی مهندسی و 
کنترل کیفیت سنجش گســتر دانا )سهامی خاص( به شناسه ملی 
10102384287 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره، عبدالمحمد 
شــجاعیان شــماره ملی 3960844905 به نمایندگی شــرکت 
مهندســی آماد بهینه ساز با شناسه ملی 10102251738 به سمت 
عضو هیئت مدیره، عباس ســحرخوان شماره ملی 1262308593 
به نمایندگی شرکت ناصرین وحید )سهامی خاص( با شناسه ملی 
10102255011 به ســمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود 
با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل آزادگان 
سهامی خاص به شماره ثبت 81273 

و شناسه ملی 10101259330 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/7/12 و مجوز شــماره 11/41122 مــورخ 96/7/22 اداره 

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت در سال مالی 

منتهی به 1395 به تصویب رســید. اشــخاص ذیل برای مدت 2 

ســال به سمت اعضاء هیئت مدیره شــرکت انتخاب شدند: آقای 

الفریت برزگر مهرابی به کد ملی شماره 0041092015 آقای لئون 

آهارونیان به کد ملی شــماره 2850556769 آقای واروژ سورنیان 

به کد ملی شــماره 1911266691 مؤسســه حسابرســی دش و 

همکاران به شناسه ملی 10100171271 به عنوان بازرس اصلی 

و مؤسســه حسابرســی آروین خدمات مدیریت رادوین به شناسه 

ملی 14005993565 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 1 

ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت ستی
 سهامی خاص به شماره ثبت 3568 

و شناسه ملی 10100220669

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: - طراحی پارچه و لباس، 
دوخت و متدهای طراحی، طراحی دیجیتال و تأمین ملزومات لباس 
2- معرفی فعالیت های مد و لباس، طراحی و تدوین و تولید ژورنال 
و راه اندازی اســتودیو مد و لباس و تولید تصاویر مربوطه شــماره 
مجوز 7/95/1698 تاریخ مجــوز 1395/10/6 مرجع صادرکننده 
معاونــت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی مدت: از 
تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران- 
مجاهدین اســالم- خیابان مجاهدین اسالم- کوچه شهید داوود 
کشمشــی- پالک 7- طبقه زیرزمین- کدپستی 1154963311 
سرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال می باشد. اسامی و 
میزان سهم الشرکه شرکا: خانم زهرا رضائیان رامشه به شماره ملی 
0075972565 دارنده 100/000 ریال سهم الشــرکه خانم زهره 
رضائیان رامشه به شــماره ملی 5649836205 دارنده 900/000 
ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: خانم زهرا رضائیان رامشــه به 
شــماره ملی 0075972565 و به ســمت عضو هیئت مدیره و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال خانم زهره رضائیان 
رامشه به شــماره ملی 5649836205 و به سمت مدیرعامل و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 ســال دارندگان حق امضاء: 
تمامی اوراق و اســناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای خانم 
زهره رضائیان رامشــه )مدیرعامل( ممهور به مهر موسسه معتبر 
بوده و ســایر مکاتبات با امضای مدیرعامل موسسه صادر خواهد 

شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

تأسیس موسسه غیرتجاری تک منظوره هنری قاب 
ماندگار حجاب در تاریخ 1396/8/3 به شماره ثبت 

43095 به شناسه ملی 14007165242 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون شهریور با 

کد ملی 2390253393 به نمایندگی شرکت ایجاد محیط )سهامی 

خاص( با شناسه ملی 10101318872، آقای قربان محمدی با کد 

ملی 1639049606 به نمایندگی شرکت نوسازی و عمران اکباتان 

)سهامی خاص( با شناسه ملی 10101337982، آقای جعفر سامنی 

با کد ملی 0069021368 به نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر 

)ســهامی خاص( با شناســه ملی 10100591316، آقای کاوس 

حافظــی با کد ملی 1971271438 به نمایندگی شــرکت تجهیز 

محیط )سهامی خاص( با شناسه ملی 10101340144، آقای حامد 

کاظمی آشــتیانی با کد ملی 0065742461 به نمایندگی شرکت 

مهندسین مشــاور ساختمان و شهرساز اکباتان )سهامی خاص( با 

شناسه ملی 10103269258 به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت ساخت آزما 
سهامی خاص به شماره ثبت 89424 

و شناسه ملی 10101338001 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مورخ 1395/6/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی 

و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناســه ملی 10100468600 

به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشاربه شناسه 

ملی 10320173299 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهــان، به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی و اطالعیه های شرکت تعیین گردید. 

ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 94/9/30 به 

تصویب رسید. 

آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان 
 سهامی خاص به شماره ثبت 236036 

و شناسه ملی 10102769594 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1396/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکترعیسی رضایی 

بــه کدملی 3440013987 به عنوان بــازرس اصلی و آقای دکتر 

حمید رحمت به کدملی 2991882727 به عنوان بازرس علی البدل 

برای 1 سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان فتح ا... حکمی اصفهانی 

به کدملــی 0038199866، محمد ســدهی اصفهانی به کد ملی 

0043127721 و سیامک شــکیبی به کدملی 0038685779 به 

عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه  کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت پزشکان متخصص شیراز 
کلینیک سهامی خاص به شماره ثبت 30622

و شناسه ملی 10100760728

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

شــرکت ســهامی برق منطقه ای کرمــان )به عنوان دســتگاه 
مناقصه گزار( درنظر دارد نســبت به ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت 
انجام عملیات حصارکشی پیرامون محل ساختگاه پست 230/132/20 کیلوولت 
اختیارآباد به شــماره ثبت 200961406000009 را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نمایــد. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت 
اسناد و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاددهندگان دارای 
 صالحیت از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است پیشنهاددهندگان در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.
لذا از کلیه شــرکت های واجد شــرایط مرتبط با موضوع فوق الذکر که مایل به 

شرکت در ارزیابی کیفی هستند به شرح ذیل دعوت می گردد.
1- تاریخ انتشــار فراخوان در سامانه: ســاعت 11 صبح روز سه شنبه 

مورخ 96/9/28.
2- آخرین مهلت دریافت مدارک استعالم ارزیابی کیفی از سامانه: 

ساعت 18 روز پنج شنبه مورخ 96/9/30.
3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد به همراه اسناد و مدارک درخواستی و تحویل 

نسخه فیزیکی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 96/10/16.

4- محل تحویل مدارک تکمیل شــده: کرمان- بلوار شــهید عباسپور 
)پارادیس( کدپستی 7614653143 شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان- اداره 

دبیرخانه.
تذکر مهم: تحویل یک نســخه اصل اسناد و مدارک درخواستی به صورت الک 

و مهر شده به آدرس فوق الذکر الزامی می باشد.
5- بابت دریافت اسناد ارزیابی وجهی اخذ نخواهد شد.

6- ســایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد استعالم ارزیابی کیفی 
موجود می باشد.

به مدارک و اسناد فاقد امضاء، مخدوش و غیرمستند و مدارکی که بعد از انقضای 
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 
شــرایط برای دریافت اســناد مناقصه دعوت به عمل می آید. بدیهی است ارائه 
مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد 
کرد. ضمنًا داشتن گواهینامه تأیید صالحیت در رشته ساختمان و ابنیه صادره از 

سازمان برنامه و بودجه کشور جهت شرکت کنندگان الزامی است.
 ،www.krec.co.ir ضمنًا این آگهی در ســایت اینترنتی بــه آدرس های -
http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir در دسترس 

می باشد.

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران 
وزارت نیروبه شماره 96/30

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان  نوبت اول

روابط عمومی شرکت سهامی  برق منطقه ای کرمان

مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
موضوع مناقصه: تعمیرات اساســی و خرید تجهیزات ماشین آالت الیروب های 

سومار، نوسود و منصور به شرح اسناد مناقصه
شرایط اختصاصی:

1- دارا بودن سوابق کاری مشابه در پنج سال اخیر با ارائه گواهی حسن انجام 
کار از کارفرمای قبلی
2- توان مالی و فنی

3- ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی
4- ارائه تأییدیه عدم بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی از اداره کل امور مالی 

سازمان بنادر و دریانوردی
مهلت و محل و نحوه دریافت اسناد:

1-مهلت فروش اسناد از تاریخ 96/9/27 لغایت 96/10/5 به مدت 9 روز
2- نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد:

الــف( با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان- اداره 
امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 

2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 300/000 ریال

ب( از طریــق ســایت های www.shahidrajaeeport. pmo.ir و 
www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان

مهلت و محل تحویل پیشنهادات:
1- از تاریخ 96/10/6 لغایت 96/10/18 ساعت 15

2- محل تحویل اســناد: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان 
مرکزی اداره کل- طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی 

استان هرمزگان
3- تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار )تضمین شــرکت در مناقصه(: 
2/320/000/000 ریال واریز وجه نقد به حســاب شماره 2196455407008 

سپرده اداره کل یا ارائه ضمانتنامه بانکی
تلفن تماس: 32122543-32123225-076 فاکس: 076-32123221

زمان و محل بازگشایی پاکات:
تاریخ 96/10/20 روز چهارشــنبه ســاعت 9 مجتمع بندری شــهید رجایی- 

ساختمان مرکزی- طبقه سوم- دفتر مدیر کل بندر
ضمنًا هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

شناسه  آگهی: 118431    شناسه نوبت چاپ: 132842

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
)همراه با ارزیابی کیفی(

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
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صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

خستهاند
کهگردوخاکمیکنند

آل سعود آرزوی مقابله با ایران را
نقاشی کرد!

سازمان هواشناسی خبر داد

تداوم آلودگی و کاهش کیفیت هوا در 6 کالن شهر کشور تا آخر هفته »نیکی هیلی«، سفیر آمریکا در سازمان ملل روز پنج شنبه ۲۳ آذرماه با راه اندازی یک شوی تبلیغاتی و نمایش بقایای 
یک موشــک، ایران را سازنده آن معرفی و به ارسال موشــک  و تسلیحات برای حوثی های یمن متهم کرد. وی سپس 
کشــورمان را به داشــتن رفتارهای »بی ثبات  کننده«  در یمن، عراق، سوریه و لبنان متهم کرد. هیلی در حالی ایران را 
به ارسال سالح به یمن و بی ثبات سازی در منطقه متهم می کند که طی ۳ سال گذشته رژیم آل سعود هزاران موشک 
تولید شده در کارخانجات نظامی آمریکا و انگلیس را بر سر مردم مظلوم یمن ریخته که بر اثر آن صدهاهزار نفر تاکنون 
کشته، زخمی، معلول و آواره شده اند. شوی رسانه ای »هیلی« به قدری مضحک بود که حتی دستمایه طنز رسانه های 
آمریکایی نیز شــده اســت. مثال واشنگتن پست کاریکاتوری را منتشر کرده که نشان می دهد نیکی هیلی یک موشک 
ساخت ایران را از میان صدها موشک ساخت آمریکا خارج کرده و می گوید: »ما اینجا موشکی را به نمایش گذاشته ایم 

که ثابت می کند تسلیحات ایرانی غیر نظامیان را در خاورمیانه می کشد و منطقه را بی ثبات می کند.«)!(

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مدعیان اصالحات برای فرار از پاسخگویی
دولت را تنها می گذارند

* رئیس مرکــز مطالعات خاورمیانه عربســتان: قدس 

متعلق به اسرائیل است!

 * آل ســعود با بمباران مراسم عروســی و بازار حدیده

 ده ها غیرنظامی را به خاک و خون کشید.

* سازمان ملل: آمریکا هنوز در گوانتانامو از شکنجه های 

قرون وسطایی استفاده می کند.

* هیئت بحرینی ســفر به اسرائیل را با حضور نماینده 

پادشاه جشن گرفت!                              صفحه آخر

واکنش ها به تصمیم ترامپ درباره قدس ادامه دارد

حزباهلل:تاثیرسنگکودکانفلسطینی
بیشترازنشستهایکشورهایعربیاست

* عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: برداشت از صندوق 

توسعه ملی نقض برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی است.

 * کرباســیان: امســال فقط 16میلیارد تومان از بودجه

75 میلیارد تومانی ایمیدرو را اختصاص داده اند.

* شکاف قیمتی ارز مبادله ای و آزاد افزایش یافت.

* مشــاور وزیر راه: پرداخت حقــوق کارمندان یکی از 

دالیل بدهکاری دولت است.

صفحه۴

یک مقام ارشد دولت: 

بنزین1500تومانی
دردولتتصویبشد

صفحه2

اعتراف دیرهنگام سخنگوی دولت
درآمدهای ارزی به کشور نمی آید

صفحه۱۱

صفحه۳

رسانه های آمریکایی هم
شوی تبلیغاتی نیکی هیلی را مسخره کردند

* مدعیان اصالحات در روزهای گذشــته با حمله به دولت و اعالم 
این که »پشــیمان هستیم« به جای پاسخگویی به مردم در رابطه با 
سهم خود در وضعیت بد اقتصادی موجود تقصیرها را متوجه روحانی 
کرده اند تا خود را به ســالمت به ۱۴00 رسانده و بتوانند در تبلیغات 

حرفی برای گفتن داشته باشند!
* اردیبهشت ســال جاری در روزهای تبلیغات انتخاباتی، مدعیان 
اصالحات و روزنامه های زنجیره ای یک صدا از دولت و رئیس جمهور 
مطلوب خود ســخن می گفتند و منتقدان وضع موجود را با انواع 
اتهامات می نواختند و حتی از بیان توهین های سخیف نیز خودداری 

نمی کردند.
* امروز نزدیک ۷ ماه از انتخابات ریاســت  جمهوری و نزدیک ۱20 
روز از تشکیل دولت جدید گذشــته است، اکثریت اعضای کابینه 
و مدیــران دولت دوازدهم را اصالح طلبان و یا شــخصیت هایی با 
گرایشات نزدیک به این جریان تشکیل می دهند و طبیعی است که 

بایستی خوب و بد این دولت را به پای آنان نوشت.
 * روزنامه  زنجیره ای بهار: اگر جریان اصالحات بخواهد هر تصمیمی 
که از سوی دولت روحانی اتخاذ می شود را به طور صد درصدی تایید 
کند قطعا در آینده ای که چندان هم دور نیست با رویگردانی مردم 

روبه رو خواهد شد.
* روزنامه شرق: در سطح جامعه و در گفت وگوی میان مردم کوچه 
و بازار نیز نقل مجالس بیش از هرچیــز، انتقاد از دولت روحانی و 
عملکرد آن است.                                                                   صفحه2

* محمود صادقی : بیایید شفافیت را از مجلس شروع کنیم، آیا مجلس عصاره فضایل 
ملت است؟ گویا ما عصاره فضایل شورای نگهبان هستیم.

* صادقی به این حقیقت و ســؤال اشاره نکرد و پاســخ نداد که خود او نیز نماینده همین 
مجلس بوده و اعتراض او و برخی دیگر از مدعیان اصالحات نســبت به عملکرد فراکسیون 
امید در ماه های گذشته و همچنین نحوه بستن لیست امید تجاهل العارف محسوب می شود!

* ادعای مبارزه با فساد از سوی مدعیان اصالحات در حالی است که فراکسیون 
امیــد حتی صالح ندید غــارت 15هزار میلیاردی برخی وابســتگان به طیف 
اصالح طلــب از صندوق ذخیــره فرهنگیان را پیگیری کند و حتی برچســب 

سیاسی به معترضان این دزدی زدند!

وقتی لیست امید را با پول می بستید
یاد» عصاره فضائل« نبودید؟!

* پس از برگزاری انتخابات الهه کوالیی 
از فعالین سیاســی اصالح طلب  یکــی 
از چیده شــدن پولی لیســت امید خبر 
داده بــود و انتقــادات بعدی به عملکرد 
این فراکسیون بدون پاسخ به این سوال 
بود که انتظار اصالح طلبان از فراکسیونی 
که اعضای آن پولی چیده شــده اند چه 
می تواند باشد؟!                         صفحه۱0


