
اداره کل راه آهن جنوب در نظر دارد نســبت به اجرای »پروژه بازسازی و بهسازی 
ســاختمان پلیس ایستگاه راه آهن گرگر« از محل اعتبارات درآمد هزینه غیرعملیاتی 
اقدام به ارزیابی ســاده مناقصه گران )براســاس بند الف ماده 11 آئین نامه اجرائی بند ج ماده 
12 قانون برگزاری مناقصات واجد شــرایط )دارای گواهی صالحیت معتبر از سازمان 

برنامه و بودجه( طبق شرایط ذیل نماید.
1- شــماره درج آگهی ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 

 200971251000008
2- شرح مختصر موضوع مناقصه: »پروژه بازسازی و بهسازی ساختمان پلیس ایستگاه 

راه آهن گرگر«
3- مدت و محل اجرا: مدت زمان انجام خدمات: 6/شش ماه و محل اجرای پروژه ایستگاه 

گرگر می باشد.
4- مقدار برآوردی انجام کار: 4/308/224/470 ریال و براســاس فهرست بهای ابنیه/

برق و مکانیک سال 1397
5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 215،411،224 ریال

6- رشته و رتبه مورد نیاز: دارای رتبه 5/پنج رشته ابنیه
7- هزینه تهیه اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال و غیرقابل استرداد به صورت واریزی 
به حســاب شــماره 710100004001064004005747 نزد بانک ملی به نام خزانه داری کل 

قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی.
مناقصــه:  فراینــد  برگــزاری  اســناد  دریافــت  مراحــل  ســیر   -8
نشــانی بــه  )ســتاد(  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه   طریــق  از  صرفــا 

http://www.setadiran.ir، و مهلت دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه از سامانه مذکور 
تا ساعت 19:00 مورخ 97/11/8 میسر خواهد بود.

9- محل تحویل پاکت ارزیابی و مناقصه: مناقصه گران عالوه بر ارســال اسناد به سامانه 
مذکور الزاما پاکات فیزیکی شامل اسناد ارزیابی و پاکات مناقصه )الف/ب/ج( تکمیل شده خود را 
به نشانی: اهواز- میدان هجرت اداره کل راه آهن جنوب واحد دبیرخانه )حداکثر تا ساعت 14/00- 
مورخ 97/11/23( ارســال و رسید دریافت نمایند. تاریخ جلســه ارزیابی ساده مورخ 97/11/24 
ســاعت 13 می باشد. ضمنا، دریافت اسناد مناقصه به منزله تائید شرکت در مناقصه نبوده و صرفا 
پاکت پیشــنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی ســاده )منطبق بر ماده 22 آیین نامه اجرایی 

بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات( حائز شرایط تشخیص داده شوند گشایش خواهد شد.
 * ضمنــا آگهــی ارزیابــی کیفی از طریــق پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات به نشــانی

  WWW.IETS.MPORG.IR نیز قابل دسترسی می باشد.
* مناقصه گران می توانند در صورت عدم عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک )ستاد( مراحل 
ثبت نام در ســایت فوق و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شــرکت در مناقصه با تلفن 

پشتیبانی سامانه ستاد به شماره: 41934-021 تماس حاصل فرمایند.

آگهی ارزیابی ساده مناقصه عمومی 
)نوبتدوم(شماره 42/97/5

ادارهکلراهآهنجنوب

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

شناسه آگهی 357205
شناسه نوبت چاپ: 386112

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073137502 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3933510228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753410542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450170586.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتآراساکسپرس
سهامیخاصبهشمارهثبت26997

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/26 وشناسهملی10100724645

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا صفری به شماره ملی 

0530697831 بــا پرداخت مبلــغ 2400000 ریال به صندوق 

شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید صفری به شماره 

ملی 0533237904 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 

شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهزاد صفری به شماره 

ملی 0534206379 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 

شرکت در ردیف شــرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 

مبلغ 40000000 ریال به مبلغ 46/400/000 ریال افزایش یافت 

و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. لیســت شرکاء بعد از 

افزایش ســرمایه به قرار ذیل می باشد خانم عقیق عراقی به شماره 

ملی 0534715664 دارای 2000/000 ریال سهم الشــرکه خانم 

ژاله جعفری به شــماره ملی 0532087291 دارای 4/800/000 

ریال سهم الشرکه خانم ساناز عراقی به شماره ملی 0533450160 

دارای 4/400/000 ریال ســهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به 

شــماره ملی 0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه 

خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملــی 0530398273 دارای 

1000000 ریال سهم الشرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 
0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه خانم عامله 
حفیظ کاشانی به شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 
ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 0532035925 
دارای 5000000 ریال سهم الشــرکه خانم سارا هادیان به شماره 
ملی 0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم 
سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 0050138022 
دارای 4000000 ریال سهم الشرکه خانم مینا دره باغی به شماره 
ملی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شماره 
ملی 0530697831 دارای 2400000 ریال ســهم الشرکه آقای 
مجید صفری به شــماره ملی 0533237904 دارای 2000000 
ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 

دارای 2000000 ریال سهم الشرکه.

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتآلومینیومفازبامسئولیتمحدود
بهشمارهثبت47636وشناسهملی10100928373

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدماتی 

از جملــه واردات و صــادرات، انجــام امور بازرگانــی، راه اندازی 

کارخانه، ساخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های 

آزمایشــگاهی، مواد مصرفی آزمایشگاه آندرولوژی و امبریولوژی، 

راه اندازی آزمایشگاه و انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف 

شــرکت مفید باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 

مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 

اصلی: استان تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر 

تهران - محله شهرآرا - بزرگراه شهید دکتر چمران - کوچه الدن 

- پالک 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 1441674191 

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000/000/000 

ریــال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم مهرناز 

آجورلو به شماره ملی 0015783316 دارنده 50/000/000 ریال 

سهم الشرکه خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 دارنده 

5000/000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره خانم مهرناز 

آجورلو به شــماره ملی 0015783316 و به سمت مدیرعامل به 

مدت نامحدود و به ســمت عضــو هیئت مدیره به مدت نامحدود 

خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 و به سمت رئیس 

هیئت مدیره به مدت نامحــدود دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 

و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودپارسیانژنرازماندرتاریخ1397/07/25
بهشمارهثبت532795بهشناسهملی14007895980

نجام می دهید   هب   اطالع مردم   ربسانید  . حضرت امام خمینی)ره(:خدماتی     هک ا

رهبر معظم انقالب:رد  این چهار  دهه ملت  و  دولت   کاراهی   زبرگی  انجام  داده اند .

قابل توجه
دستگاه های اجرایی نهاد ها، سازمان ها،  شرکت ها و   

    مؤسسه کیهان  بنا  بر وظیفه رســانه ای خود، در پــی بررسی جنبه  های مختلف انقالب و تحلیل وقایع 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن و نیز روند فعالیت های اثر گذار دستگاه های مختلف کشور، در نظر دارد 
 به منظور اطالع رســانی و انعکاس دستاوردها و خدمات ارزنده انقالب به آحاد مردم شریف ایران، ویژه نامه ای را 

به مناسبت چهلمین سال انقالب اسالمی )در قطع 35×25( منتشر نماید.
    مدیران و دســت اندرکاران محترم نهادها، دستگاه های اجرایی، مؤسسات عمومی، شرکت ها و سازمان ها 
می تواننــد فعالیت ها و عملکرد مجموعه تحت امر خود طی چهار دهه گذشــته را در قالب آمار، ارقام، عکس 
 و گزارش هــای مربوطــه با هدف اطالع رســانی به عموم مــردم، در این ویژه نامه که با توجــه به محتوای آن

 اثری ماندگار خواهد بود، منعکس نمایند.
     این ویژه نامه در یکی از روزهای دهه مبارکه فجر، همراه روزنامه و به صورت سراســری توزیع می گردد 

و همزمان به صورت جداگانه، برای نهاد ها، ارگان ها، مؤسسات عمومی، مراکز استان ها و... ارسال می گردد.

Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

  واحد آگهی ها و نیازمندی ها
  نمایندگی های تهران و شهرستان ها

  مدیریت ویژه نامه

تلفن:
۰2۱-۳52۰۰ 

چهلمین
سال انقالب اسالمی

ویژهنامه

منتشرمیشود

24ژانویه2019 17جمادیاالول1440 تکشماره10000ریال12صفحهپنجشنبه4بهمن1397 شماره22109 سالهفتادوهفتم

مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا 

تالش برای عبور از دیوار چین
تیم  ملی فوتبال پس از ۱5 سال
 به نیمه نهایی می رسد؟!
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رهبر انقالب در دیدار جمعی از مسئوالن و محققان پژوهشکده علوم شناختی:

هرگز به برنامه ها و توصیه های غرب
اعتماد نکنید

سرعت علمی کشور نباید کاهش یابد یا متوقف شود

يادداشت روز

فساد آمریکا 
از این سیستماتیک تر؟!

خبر ویژه

شگرد راه بینداز و جا بینداز
برای تکرار خسارت محض

صفحه2 صفحه2

راهپیمایی زنان نیجریه
در حمایت از »مرضیه هاشمی«

* آیت اهلل مکارم شیرازی: اخیرا آقای رئیس جمهور چند جمله درباره مسئله حجاب و فضای مجازی بیان 
کرده که متاسفانه هر دو زننده بوده است.

* رئیس جمهور که در ابتدای کار قسم خورده ارزش های اسالمی را حفظ کند، باید حفظ کند.
* آیت اهلل نوری همدانی: اگر طرح این مســائل برای ایجاد حاشــیه ای امن است که مردم را از ناکارآمدی 

اقتصادی منحرف کنید، مسیر  اشتباهی را در پیش گرفته اید.
* به جای طرح اینگونه مسائل به مردم خدمت کرده و معیشت و کار مردم و ازدواج جوانان را حل کنید.      صفحه3

* رئیس کل بانک مرکزی: کاالهای اساســی با ارز 
4200 تومانی به دست مردم نرسید.

* مدیرعامل ســابق ســایپا: افزایش قیمت خودرو 
تصمیم وزیر صنعت بود.

* خروج قیر از بورس به نفع رانت خواران است.

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: نجومی بگیران 
همچنان مشغول کارند!

* اتاق بازرگانی مانع اجرای اعتبارســنجی تاجران 
است.

صفحه۴

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان 
با حقوق بهمن

واکنش مراجع به اظهارات هنجارشکنانه رئیس جمهور

آیت اهلل مکارم شیرازی: زننده بود
آیت اهلل نوری همدانی: مسیر اشتباهی را در پیش گرفته اید

سفیر ایران
۱۱ یا نماینده دشمن؟!

سازمان هواپیمایی کشور بعد از یک ماه 
خبر کیهان را تایید کرد 

تحریم پروازهای 
شرکت ماهان
 از سوی آلمان

4

»بمباران فرودگاه تل آویو«
۱2دمشق تهدید کرد

* خشم یمنی ها از فعالیت های نفتی عربستان 
در خاک این کشور.

* اعتصــاب  غــذای هماهنگ 1200 اســیر 
فلسطینی در زندان »عوفر«.

 * 5 هفتــه از تعطیلی دولت آمریکا گذشــت؛
 آغاز  استعفای کارمندان دولتی.

* محکومیــت  16 نظامی ترکیــه ای به 79 بار 
حبس ابد، به جرم کودتای سال 95.   صفحه  آخر

با انصراف کشورهای دعوت شده

اجالس لهستان 
به ویترین شکست های آمریکا اضافه شد

* اعضای نهضت اســالمی نیجریه در محکومیت 
اقدام آمریکا به بازداشــت مرضیه هاشمی مجری 

شبکه تلویزونی پرس تی وی تظاهرات کردند.
* اعضای نهضت اســالمی نیجریــه در ابوجا در 
حالی که تصاویری از ایــن خبرنگار زندانی را در 
دست داشتند شــعار می دادند مرضیه هاشمی را 

آزاد کنید.

* حاضران در این تظاهرات به رفتار دولت آمریکا 
با مرضیه هاشــمی که هنوز هیچ اتهامی ضد وی 

مطرح نشده است اعتراض کردند.
* مرضیه هاشمی، مجری شبکه پرس تی وی هفته 
گذشته به دالیلی نامشخص توسط اداره تحقیقات 
فدرال در فرودگاه بین المللی سنت لوئیس آمریکا 
بدون هیچ گونه اتهامی بازداشت شد.    صفحه آخر

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: شــتاب این حرکت علمی نباید کاهش یابد بلکه این شتاب 
باید برای بیست تا سی سال آینده حفظ و تقویت شود تا به نقطه اوج برسیم.

* دانشــمندان و محققان و مراکز علمی و پژوهشــی برای ادامه پرشتاب حرکت علمی کشور 
به خصوص در زمینه علوم جدید، باید با توکل به خدا و با نیت الهی، از جان مایه بگذارند و شــب 
و روز نشناسند و مسئوالن کشور به ویژه دولت نیز باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
* اگر اندکــی از کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم، دیگر بــه این کاروان و قله های علمی 

نخواهیم رسید.

* برای پیشرفت علمی از همه توانایی های غربی ها استفاده کنید و از شاگردی کردن و یادگرفتن هرگز 
پرهیز نکنید، زیرا ما از شاگردی کردن ننگمان نمی آید بلکه از »همیشه شاگرد ماندن« ننگمان می آید.
* من در جریان مشــکالت هستم اما معتقدم کشوری که همت کند، حتی می تواند در بحبوحه 

مشکالت سیاسی و اقتصادی نیز کارهای بزرگی انجام دهد.
* برخی کشورها در شرایط بسیار سخت، سنگ بناهای علمی بزرگی را پایه گذاری کردند، شرایط 
امروز ما به سختِی تالطم های آن کشورها نیست، بنابراین می توانیم پایه های مستحکم علمی را 
بنا بگذاریم.                                                                                                                      صفحه3

 FATF نامه 8 وزیر برای تصویب پالرمو و

دولت به جای نامه نگاری 
پاسخ بدهد چه تضمینی هست 
که غرب عهد شکنی نکند؟!
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نکته 

نفرمودید
 پاسخ چه بود!

2


