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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 دوم

روابط عمومی شرکت سهامی  برق منطقه ای کرمان

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/7/13 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: آقای رضا شهبازی به شماره ملی 0073920754 

به عنوان رئیس هیئت مدیره- آقای محمدجواد پناهی به شــماره 

ملی 0491762453 به عنوان نایــب رئیس هیئت مدیره- آقای 

جعفر اعتمادی شــریف به شــماره ملی 0067130161 به عنوان 

مدیرعامــل انتخاب گردید. کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی و 

تعهــدآور با امضاء دو نفر از اعضــای هیئت مدیره مجتمعا با مهر 

شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء یکی از 

اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مواد پژوهان صالح 
سهامی خاص به شماره ثبت 281228 

و شناسه ملی 10103186832

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

 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد محمدخانی 
دارنده کد ملی شــماره 0048165670 و آقــای علی محمدخانی 
دارنده کد ملی شــماره 0068461755 و خانم مهســا محمدخانی 
دارنده کد ملی 0012185450 به ســمت هیئت نظار انتخاب شدند  
ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی  به 1395/12/30 
مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی به بین محتوا شناسه 
ملی 14006661682 به ســمت بــازرس اصلی و آقای عبدالصالح 
نهاوندی با شــماره ملی 0040258319 به سمت بازرس علی البدل 
برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 179869 و شناسه ملی 10102220898

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  اعضای هیئت مدیره به 
شــرح زیر برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند- آقای مهندس 
جواد زرگرجواهری با کدملی 0040994791 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره - آقای مهندس سیدابوالقاســم همایونفرد با 
کد ملی 4590918145 به ســمت رئیس هیئــت مدیره - آقای 
مهندس مسعود قدیمی با کد ملی 0071666796 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره - آقای مهندس ابوذر شــفیع پورمرجی با کد 
ملی 3149632277 به سمت عضو هیئت مدیره حق امضای کلیه 
اوراق و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و عقود 
اسالمی به امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اتحاد 
راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43127 

و شناسه ملی 10100884917 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/10/12 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: حجــت اهلل قریشــی کد ملی 
5929869741 به ســمت رئیس هیئت مدیــره رضا ایزدی 
کــد ملی 4322731996 به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره علیرضا یعقوبی احســن کد ملی 0046955313 
به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره امیر نیکزاد دینان کد ملی 
2062821451 بــه ســمت عضو اصلی هیئــت مدیره ناصر 
کرباســی زاده کد ملی 0046284745 به ســمت عضو اصلی 
هیئت مدیره فرهاد عبــاس زاده موقر کد ملی 0049984039 
به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره امیرهوشنگ رحیمی 
کد ملی 00492965277 به ســمت عضــو علی البدل هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. - اختیارات مدیرعامل مطابق ماده 30 
اساسنامه شرکت می باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک و سفته و غیره همواره با امضای متفق 
مدیرعامل و معاون مالی شرکت آقای امیرهوشنگ رحیمی که 
منتخب هیئت مدیره می باشد به همراه مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیمایی ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 11202 

و شناسه ملی 10100444892

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

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 

1396/09/04 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - آقای محمد 

لطفی جالل آبادی به شــماره ملی 0251319423 با پرداخت 

5/000/000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکاء درآمد. 

- درنتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 10/000/000 ریال به 

15/000/000 ریال افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید - اسامی شــرکاء و میزان سهم الشرکه ها بعد 

از افزایش ســرمایه: - آقای مختار تیموری به شــماره ملی 

4888702306 دارای 3/500/000 ریــال - آقــای بهــروز 

کهریزی به شــماره ملی 3255380294 دارای 3/500/000 

ریال - آقای روح اهلل عباســی به شماره ملی 4590449609 

دارای 3/000/000 ریال - آقای محمد لطفی جالل آبادی به 

شماره ملی 0251319423 دارای 5/000/000 ریال

آگهی تغییرات شرکت فناورگستر روبینا
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 491266 

و شناسه ملی 14005814257

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: الف: کلیات - آگاه ســازی نسل ها از جانفشانی ها 
و پایــداری مردم ایران خصوصا مردم دزفول در دفاع از ارزش های اســالمی و 
دفاع مقدس - پاسداشت، تکریم و گسترش ارزش های گرانقدر انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس با محوریت دزفول به عنوان پایتخت مقاومت ایران اســالمی - 
اشــاعه و گسترش فرهنگ مقاومت و پایداری در سطح جامعه. ب: روش اجرای 
هدف - برگزاری آیین های مذهبی، مسابقات علمی، همایش ها و نمایشگاه های 
فرهنگی - عرضه خدمات و حمایت از نهادها و تشــکل های فرهنگی همســو 
در توســعه فرهنگ مقاومت و پایداری مدت: از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: تهران شهر تهران - اقدسیه - خیابان شهید سباری - کوچه دالرا 
)پنجم شــرقی( - پالک 13 - طبقه دوم - واحد 2- کد پستی 1957853158 
اولین مدیران: آقای محمدحســن پارساکیان به شماره ملی 2000473784 و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بتول فضیلت جو به شماره ملی 
2000561888 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای عبدالرضا 
جدیدساز به شــماره ملی 2001962711 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای عبدالحمید صفری به شماره ملی 2001963572 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای غالمحســین کلولی دزفولی به شماره ملی 
2002031797 و به ســمت مدیرعامل و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای محمدرئوفی نژاد به شــماره ملی 2002414823 و به سمت عضو 
هیئت مدیره و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم فاطمه بیگم 
قاضی دزفولی به شــماره ملی 2002418179 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای عبدالرضا سالمی نژاد دزفولی به شماره ملی 2002441839 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا سنگری به شماره ملی 
5269378116 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای 
مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر 
موسســه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به موجب مجوز 

شماره 166620 مورخه 1395/12/08 وزارت کشور آگهی گردید.

تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد غیردولتی چهارم خرداد 
روز مقاومت روز دزفول در تاریخ 1396/08/02 به شماره 

ثبت 43080 به شناسه ملی 14007161857 

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

گفت وگو با حجت االسالم
دکتر عزت معتمد

 رئیس پژوهشگاه امام صادق)ع(
شرح در صفحه آخر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/5/10 و مجوز شــماره 11/19582 مورخه 1395/6/3 اداره 

کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

شرکت گروه طلیعه سبز جهان به شناسه ملی 10102853650- 

شرکت خدماتی ساتر سبز به شناسه ملی 10102262391- شرکت 

بازرسی مهندســی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا به شناسه 

ملی 10102384287- شــرکت ناصرین وحید به شناســه ملی 

10102255011- شرکت مهندسی آماد بهینه ساز به شناسه  ملی 

10102251738 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 

تعیین گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل 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

سال هفتادو ششم   شماره 21796   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه  شنبه 28 آذر 1396   30 ربیع االول 1439    19 دسامبر 2017

ادامه اعتراض ها علیه اقدام ترامپ
از بایکوت کاالهای آمریکایی تا شعار علیه بن سلمان در ورزشگاه ها

ورود پیکر مطهر 55 شهید دفاع مقدس به میهن اسالمی

* نقدینگی از یک تریلیون و 400 هزار میلیارد تومان گذشت.

* رئیــس جهاد کشــاورزی اســتان تهران: توســعه 

شــهرک های گلخانه ای از سیاست های محوری اقتصاد 

مقاومتی است.

فراریــان از  تومــان  میلیــارد   4200 وصــول   * 

مالیاتی.

 * قائم مقــام وزیــرکار: یارانه ۵ دهــک درآمدی حذف

می شود.                                                صفحه۴

برخالف ادعای رعایت انضباط مالی 

دولت به بانک مرکزی
بدهکارتر شد!

* رئیس جمهور فرانسه: بشار اســد در قدرت می ماند، 

چون تحت حفاظت ایران و روسیه است.

* دیده بان حقوق بشر: ارتش میانمار همچنان مشغول 

قتل عام مسلمانان است.

* تاییــد خبــر بازداشــت ابوبکــر بغدادی ازســوی 

مذاکره کننده حقوق بشر سازمان ملل.

* حضور نظامی آمریکا در 7۵ درصد کشورهای دنیا!

صفحه آخر

دیروز اتفاق افتاد

راهپیمایی در کردستان عراق علیه بی کفایتی مسئوالن
مردم مقر حزب بارزانی را به آتش کشیدند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان
چشم  نظارتی مجلس را می بندد

صفحه۳

* افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان با توجه به اینکه در فصل بودجه قرار داریم و نمایندگان بایستی با چشمان ریز بین، بودجه 
را رصد کرده و معایب آن را اصالح کنند چشم نظارت مجلس را بسته و مشکالت اقتصادی کمر شکنی را به ملت تحمیل می کند.

* بر اساس گزارش رسانه ها کمیته بودجه نویسی مجلس برای افزایش حقوق نمایندگان تا 10 میلیون تومان در  ماه به توافق 
رسیده است.

* کمیته بودجه نویسی مجلس جمع 5نفره ای است که زیرنظر مستقیم ریاست مجلس، امور مالی بهارستان را پیش می برد.
* نمایندگان و مجلسی که خود را مدیون دولت در ازای حقوق دریافتی خود از بودجه ببیند هرگز راضی نخواهد شد و به 

خود اجازه نخواهد داد که بودجه را با دقت رصد و آن را اصالح کند. 

* افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان درحالی است که دولت در بودجه 1۳97 به دلیل کمبود منابع، حذف ۳0 میلیون نفر 
از یارانه نقدی و افزایش قیمت برخی حامل های انرژی را در نظر گرفته و پیش بینی کرده است.

* در جدول شماره 20 الیحه تقدیمی برای ســال 1۳97، عناوین 29۳ طرح مطالعاتی و اجرایی درج شده که دولت برای 
مجموع این طرح های مطالعه نشده تنها 20 میلیارد تومان پیشنهاد کرده است!

* حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران : هر کس کمترین آشنایی با اقتصاد سیاسی ایران داشته باشد می فهمد که 
این جدول محصول چانه زنی ها و توافقات بین نمایندگان و تمکین دولت به آنها، به دالیل دیگری است که آنها هم از جنس 
چانه زنی برای تصویب بودجه و... در مجلس است.                                                                                                             صفحه2

* در شرایطی که دولت در الیحه بودجه 97 و در اقدامی سؤال برانگیز، برای 
293 طرح مطالعاتی و اجرایی تنها 20 میلیارد تومان پیش بینی کرده، برای 
اداره یک موسسه تحت نظر دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی، 

33میلیارد تومان در نظر گرفته است!
* برای موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت، شامل 33/1 میلیارد تومان 

بودجه جاری و 700 میلیون تومان بودجه عمرانی پیش بینی شده است.
* اعتبار در نظر گرفته شــده برای انجــام پژوهش های مرتبط با مدیریت و 
برنامه ریزی این موسســه 10/8 میلیارد تومان و برگزاری نشست های علمی 

2/9 میلیارد تومان است.
* برای تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد 4/2 میلیارد تومان اعتبار در 

نظر گرفته شده که بر خالف مقررات بورسی 2 دهه اخیر است.

الیحه بودجه 97 نشان می دهد

293 طرح عمرانی 20 میلیارد
دستیار ویژه رئیس جمهور33 میلیارد تومان!

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

فرار
با کفن کهنه!

پوپولیست تر 
از خود شما

مگر 
وجود دارد؟!

* مسعود نیلی از مهرماه سال 1392 با حکم محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی، ریاست موسسه عالی آموزش و 
پژوهش مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده گرفت.

* روز شــنبه هفته جاری در گزارش تیتر یک کیهان، با اســتناد به یک جدول عجیب و مشکوک در الیحه بودجه 
پیشنهادی دولت برای سال آینده تأکید شد که این ارقام سوری که یک ایراد ساختاری در بودجه های ساالنه است، 
محلی برای بده- بستان میان نمایندگان و دولت در بررسی و تصویب بودجه 97 بدل خواهد شد.              صفحه۴

ناگفته های تکان دهنده »رحیم پور ازغدی«
 از پشت پرده سند 2030

صفحه ۸

* درخواست مسلمانان اندونزی برای بایکوت کاالهای آمریکایی، درخواست اروپایی ها برای بایکوت کاالهای 
اســرائیلی، راه افتادن موج تازه ضد سعودی بین ورزشکاران کشــورهای مختلف جهان و... تازه ترین تبعات 
حماقت ترامپ در اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی است که باعث نگرانی آمریکا، اسرائیل و 
آل سعود شده است.                                                                                              صفحه آخر

* مدیــر نجومی فرمایشــی چه 
انگیزه ای برای حل مشکالت داره 

آقای جهانگیری؟!
* گزارش دیرهنگام حامی برجام 
رونق ایجاد نشده، در رکود هستیم
صفحه2


