
شــرکت ســهامی برق منطقه ای کرمان )به عنوان دســتگاه مناقصه گزار( در نظر دارد خرید برج و یراق آالت، نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلوولت دو مداره 
محمدآباد- ریگان به طول 20 کیلومتر به شــماره ثبت 200971406000077 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اســناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 97/11/30 
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 97/12/5

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکت های پیشنهادی: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 97/12/20
مهلت ارسال اصل پاکت الف: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 97/12/20 

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 97/12/21. ساختمان شماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان.
محل تحویل پاکات مناقصه: کرمان- بلوار شهید عباسپور- اداره دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان کدپستی: 7614653143

تذکر مهم: تحویل یک نسخه اصل پاکت الف به صورت الک و مهر شده به آدرس فوق الذکر الزامی می باشد. 
مبلغ و نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 3/004/000/000 ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های مندرج در ذیل: - رسید واریز وجه 

به شماره حساب 2175093806008 بانک ملی ایران- شعبه برق منطقه ای کرمان
- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند.

- سایر ضمانتنامه های مقرر در بندهای )پ(، )ج(، )چ(، )ح( ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 94/9/22. 
- به پیشــنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشــروط، مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس از انقضاء مدت مقرر 

در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا این آگهی در سایت اینترنتی به آدرس های http://iets.mporg.ir  ،www.krec.co.ir و WWW.Tavanir.org.ir در دسترس می باشد.

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

نوبت اول
فراخوان مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 

شماره 97/121

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

شهرداری منطقه دو اهواز در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ سپرده شرکت در مبلغ اولیه )ریال(موضوعردیف
مدت اجرای پروژهمناقصه )ریال(

خرید، اجرای رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه دو 1
30روز1/999/980/00099/999/000شهرداری

از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه دو به نشانی: اهواز کیانشهر انتهای بلوار امام رضا )ع( 
به شــماره تلفن تماس )33790887( و یا به مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز به نشانی: اهواز- خیابان انقالب نبش خیابان غزنوی جنب ساختمان پزشکی 

قانونی- ساختمان شماره سه شهرداری- تلفن: 3774062- 3799160 مراجعه نمایند.
پیمانکاران محترم می توانند با مراجعه به سایت peymankar.ahvaz.ir نسبت به ثبت نام و خرید اسناد به صورت الکترونیکی اقدام 

نمایند. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- شرکت های دارای گواهینامه HSE مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز و تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه منطقه 2 شهرداری به آدرس: کیانشهر 
انتهای بلوار امام رضا )ع( می باشد. )حداکثر تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/12/11 می باشد(.

2- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه فوق الذکر می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سپرده 10/4792926/1 نزد بانک رسالت شعبه پادادشهر اهواز به نام منطقه دو شهرداری جنب منطقه 2 شهرداری.
ب- به صورت ضمانتنامه بانکی به نام منطقه دو شهرداری و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها

ج- چک تضمین شده بانکی به نام منطقه دو شهرداری
تبصره: محل اعتبارات این مناقصه از بودجه جاری شهرداری )منابع داخلی( بوده و فقط ضمانتنامه های معتبر بانکی با عنوان شرکت در مناقصه مورد قبول می باشد، 

در غیر اینصورت پاکات ب و ج بازگشایی نخواهد شد. )ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار مربوط به آیین نامه تضمین معامالت دولتی بوده و مورد قبول نمی باشد(
4- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت 15/45 روز یکشنبه مورخ 97/12/12 در دفتر امور قراردادها منطقه 2 به آدرس فوق الذکر می باشد، حضور 

پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز می باشد.
5- نتیجه کمیسیون برابر ماده 18 آئین نامه معامالت شهرداری کالنشهرها به برنده اعالم خواهد شد. تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.

6- به استناد بند 5 ماده 11 آئین نامه معامالت شهرداری کالن شهرها میزان تضمین حسن انجام تعهدات 10٪ درصد مبلغ پیشنهادی پیمانکار می باشد که پس از 
تحویل موقت آزاد خواهد شد.

7- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.
8- برندگان اول  و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9- براســاس ماده 10 قانون اصالح و تســری آیین نامه معامالت شهرداری تهران به کالنشهرها، شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف 
شهرداری می باشد.

10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/7/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 
1396/12/29 شــرکت به تصویب مجمع عمومی رسید. 
محمــود نجفی اصل به شــماره ملــی 0033843465، 
حســین نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 و 
قاسم نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 به عنوان 
هیئت مدیره شــرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند - 
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز )حسابداران رسمی( 
به شناسه ملی 10320847692 به عنوان بازرس اصلی 
و موسسه حسابرسی تراز مشهود محتسب به شناسه ملی 
 14007130998 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال انتخاب شدند - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 96505 

و شناسه ملی 10101405599

ثبت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام 
امور پیمانکاری مربوط به مشــاوره مهندسی، تأمین کاال 
و ســاخت در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت 
آب و فاضــالب و صنایــع مرتبط در حوزه پایین دســتی 
معــادن و فلزات »در صورت ضــرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهــای الزم« مدت: از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: تهران- شهر تهران- مرزداران- خیابان شهید 
بیژن ابراهیمی )الوند(- خیابان الوند 13 - پالک 7- طبقه 
دوم- واحد 5- کد پستی 1463737836 سرمایه شرکت: 
2000/000 ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: آقای ســید احمد میرمحمدی دارنده 1800000 
ریال آقای سید حمید میرمحمدی دارنده 200000ریال 

اولین مدیران: آقای ســید احمد میرمحمدی به شــماره 
ملی 0072011882 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیــره و آقای ســید حمید میرمحمدی به شــماره ملی 
0080754953 به ســمت عضو هیئــت مدیره به مدت 
نامحــدود انتخــاب گردیدند. دارندگان حــق امضا: کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک- 
سفته- بروات و عقود اســالمی و قراردادها و اوراق عادی 
و اداری با امضای ســید احمــد میرمحمدی )مدیرعامل( 
معتبر می باشــد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه 
»ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.«
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی و تأمین پترو امین ارشد خوشنام 
در تاریخ 23/1/1396 به شماره ثبت 508299 به شناسه ملی 14006702585 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقای امیر خرم فر به شــماره ملی 0036932582 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مهتاب طبقچی صفت 
سیالب به شــماره ملی 0051181861 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره و آقــای نیک پــی خرم فــر بــه شــماره ملی 
0020690967 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

انتخاب شدند.
- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل 

منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
- آقای ســعید عظیم زاده به شــماره ملی 0065022386 به 
عنوان بازرس اصلــی، خانم مژگان فریدونی والشــجردی به 
شــماره ملی 0012885886 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
حجت اله قلی تبار - سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی 
مهر آب )سهامی خاص( به شماره ثبت 602 

و شناسه ملی 10101316642 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به قرار 

ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود نجفی اصل به شماره 

ملی 0033843465 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای 

حسین نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 به 

ســمت رئیس هیئت مدیره آقای قاســم نجفی اصل به 

شماره ملی 0042994357 به عنوان عضو هیئت مدیره 

آقای سید جعفر حسینی به شماره ملی 3992062651 

به سمت مدیرعامل )خارج از ســهامداران( امضاء کلیه 

اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و 

قراردادها و عقود اســالمی با امضــای هر یک از اعضای 

هیئــت مدیره همراه بــا مهر شــرکت و اوراق عادی و 

مراسالت با  امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت 

مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 138634 

و شناسه ملی 10101817153 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/1/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل قانونی شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به اســتان تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- شهرک اســتقالل- خیابان شهید عباس شفیعی هنجنی- 
خیابان جهاد جنوبی- پالک 0- ســاختمان آمادگاه مرکز شاطری- 
طبقه همکف- کد پستی 1389817356 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی ایثار 
سهامی خاص به شماره ثبت 129634 

و شناسه ملی 10101729683 
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گزارش خبری تحلیلی کیهان 

استفاده از توان 
نیروهای مسلح 
گره گشای صنعت
 و اقتصاد کشور

۱۱

گزارش خبری تحلیلی کیهان

راهبرد »گام دوم« برای اجراست
نه سخنرانی و همایش

مرکل: به هم بزنیم که چه بشود؟
برجام، اهرم مهار ایران است

صفحه2

خبر ویژه

حرکت هوشمند
با مسیریاب »گام دوم«

یادداشت روز

صفحه2

گزارش کیهان از راهپیمایی تماشایی روستای پیته نو

پاسخ کربالیی اسکندر و اهالی روستای »پیته نو« 
به زبان درازی های ترامپ

وداع تاریخی مردم اصفهان با پاسداران شهید

 مردم پای کار، نقشه راه آماده، دولت در حل مشکالت اقتصادی تعلل نکند

 * در واکنــش بــه اعــالم وضعیــت اضطــراری؛

  نانســی پلوســی خطاب به رئیس جمهور آمریکا: 

به زودی در دادگاه می بینمت!

* روایت پوتین از ترس و بی عرضگی اروپا در برابر آمریکا.

* پاکستان یکپارچه علیه بن سلمان؛ ارتش مسئول 

تامین امنیت شد.

* هشدار رئیس ام. آی.6؛ تروریست های چشم آبی داعش 

در راه انگلیس هستند.                           صفحه آخر

دیروز منتشر شد 

گزارش  هاآرتص از نقش اسرائیل 
در جنگ یمن و جنایات آل سعود

صفحه۳ افزایش 
آرای منفی مجمع
 به پالرمو
تصمیم گیری به جلسه 
بعد موکول شد
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* در شرایطی که قیمت گوشت در بازار 
به حدود 100 هزار تومان در هر کیلو 
رسیده، مقامات مسئول اعالم کرده اند 
)تروریســت های  واردکنندگان  برخی 
اقتصادی( 17 هزار تن گوشت را برای 
افزایش قیمت و کسب معافیت مالیاتی 

در گمرک دپو کرده اند!
دادســتان  ابوالهــادی،  ابوالفتــح   *
بندرعباس: واردکننــدگان برای اینکه 
از معافیت های مالیاتی بهره مند شوند، 
عامدانــه اقــدام به دپوی گوشــت در 

منطقه بندر شهید رجایی کرده اند.

با هدف افزایش قیمت و فرار مالیاتی

تروریست های اقتصادی 
۱7 هزار تن گوشت را در گمرک دپو کرده اند

* منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام: در ماه هایی که با کاهش عرضه گوشت قرمز در بازار و افزایش قیمت 
مواجه بودیم این گوشت ها در گمرک ذخیره شده بودند!

* یکی دیگر از مشکالتی که در خصوص گرانی ها وجود دارد این است که عالوه بر دپو کردن حجم عظیمی از گوشت های 
وارداتی، این گوشت ها با قیمت هایی باالتر از آنچه که باید به دست مصرف کننده برسند، می رسند.

* سعید سلطانی، مدیرعامل اسبق اتحادیه دامداران: کاش واردکنندگان گوشت با ارز 4200 تومانی را با سود معقول به 
بازار عرضه می کردند ولی متأسفانه شاهدیم که با قیمت های باالتر در کنار گوشت های داخلی می فروشند.      صفحه۴

* رهبر معظم انقالب در بیانیه مهم »گام دوم انقالب« با برشــمردن مشکالت و چالش های اقتصادی کشور 
راهبردهای اساسی برای حل این مشــکالت را مطرح ساخته اند، مسئولین و افرادی که مخاطب این پیام 

هستند بایستی به جای سخنرانی و برگزاری همایش به فکر اجرایی کردن این راهبردها باشند.  
* در راهبرد »گام دوم« برشمرده شدن مشــکالت و چالش های پیش رو درون زایی اقتصاد ، مولد شدن و 
دانش بنیان شــدن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برون گرایی با استفاده از ظرفیت ها و 
سپردن کار به دست یک مجموعه جوان و مسلط بر دانسته های اقتصادی راه حل های عبور از این چالش ها 

خوانده شده است. 

* همه چیز در چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی و ورود کشور به فصل جدیدی از زندگی مشخص است و 
مسئولین نباید در حل این مشکالت و عبور از چالش ها تعلل کرده و به سخنرانی و برگزاری همایش بسنده کنند.
* رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست جهانگیری برای صدور پیام به همایش مقابله با فساد تاکید 

کردند : این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟!
* راهپیمایــی یوم اهلل 22 بهمن و حضور میلیونی مردم در خیابان ها مؤید این واقعیت اســت که مردم در 
صحنه حضور دارند و برای حفظ انقالب از بذل جان نیز دریغ نمی کنند و در این میان مســئولین بایستی 
تعلل نکنند.                                                                                                                                         صفحه2

* اهالی روستای پیته نو 11 شهید را تقدیم اسالم و انقالب کرده اند، 2 آزاده دارند و 50 جانباز و همه اینها برای 
زمانی است که جمعیت روستا از امروز کمتر هم بوده است.

* پیرزن 80 ساله روستا با پا درد و آن برف و سرما، از نیم ساعت قبل آمده بود و منتظر شروع مراسم. وقتی از او 
پرسیدیم چرا در این سرما آمده ای گفت چون رهبرم را دوست دارم و بخاطر امام و انقالب آمده ام. 

* کربالیی اسکندر رضایی: این برنامه 22 بهمن به سه سال پیش برمی گردد. آنوقت ترامپ تازه سرکار آمده بود و 
خیلی هارت و پورت می کرد. یک شب که پای اخبار بودم، دیدم ترامپ خیلی زبان درازی می کند و با خودم گفتم 
باید جوابش را بدهیم. همین جرقه ای شد برای اینکه برای راهپیمایی 22 بهمن شعر بگویم و بخوانم.    صفحه۳

* یک کارشناس اقتصادی: انتشار اوراق بدهی باعث 

افزایش تورم می شود.

* آمار بانک مرکزی ادعای وزیر نفت را رد کرد.

* کشور در تولید نئوپان خودکفا شد.

* رئیــس اتحادیه صنفی رســتوران داران: یک چهارم 

رستوران های تهران به دلیل گرانی گوشت تعطیل شد.

* عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: احیای وزارت 

بازرگانی اتالف وقت است.                     صفحه۴

گزارش کیهان 

گرانی شدید خودرو 
در سایه سکوت سنگین وزارت صنعت

سید حسن نصراهلل: 
اسرائیل
 به ارتش خود 
اعتماد ندارد
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

توهین بی شرمانه
 ارگان دولت به مقدسات

به جای مسئولیت پذیری 
و پاسخگویی

۱۱


