
شــرکت برق منطقه ای گیالن درنظر دارد مناقصه خرید اسپیســرهای بین فازی 
بخشــی از خطوط فوق توزیع و انتقال آســیب دیده در زمســتان 95 را ازطریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد 200971097000015 و ازطریق مناقصه 
عمومی دومرحله ای برگزار نماید. کلیه مراحل فرآیند مناقصه از دریافت اســناد مناقصه، 
ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و گشــایش پاکت ها ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. الزم است مناقصه گران 
درصورت عدم عضویت قبلی در ســامانه، مراحل ثبت نام در ســامانه و دریافت گواهی  
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. به پیشنهادهای واصله 
خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء 
مدت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات موردنیاز به شرح ذیل 

اعالم می شود:
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای گیالن به نشانی رشت - خیابان 

امام خمینی - چهارراه قدس - امور تدارکات و قراردادها، تلفن 01333325001-6
2- موضوع مناقصه: خرید اسپیســرهای بین فازی بخشــی از خطوط فوق توزیع و 

انتقال آسیب دیده در زمستان 95.
3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج 
آگهی تا ســاعت 16 روز چهارشنبه مورخ 97/06/21 به ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه و با پرداخــت مبلغ 500/000 
ریال ازطریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حســاب نســیم بانک مرکزی به شــماره 
4001106106025220 بــه نام برق منطقه ای گیالن، برای خرید اســناد مناقصه فوق 

اقدام نمایند.

4- شرایط پیمانکار: پیشنهاددهندگان بایستی از سازندگان داخلی مقره و یراق آ الت 
و اتصاالت خطوط داخلی انتقال هوایی بوده و موظف به اخذ و ارائه تاییدیه شورای فنی 

شرکت توانیر درمورد تجهیزات پروژه می باشند.
5- مدت انجام کار: 2 ماه شمسی.

6- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ 305/000/000 )ســیصد و پنج 
میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه به حســاب بانک مرکزی به 
شماره 4001106106144732 )تمرکز وجوه سپرده - بودجه شرکت های دولتی( می باشد.
7- مهلت ارسال پیشنهادها: تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/07/09 می باشد.

8- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 97/07/09 در 
دفتر مدیریت محترم عامل می باشد.

تذکر مهم: پیشنهاددهندگان می بایستی ضمن بارگذاری کلیه مدارک پاکت های )الف، 
ب، ج( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر، نسبت به ارسال اصل پاکت 
الف مطابق شــرایط درج شده در اسناد مناقصه، در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 10 

صبح روز دوشنبه مورخ 97/07/09 به دبیرخانه برق منطقه ای گیالن اقدام نمایند.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

10- اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه: تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی 021-41934

شناسه آگهی: 242290

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
به شماره 9711003

دفتر روابط عمومی 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن

نوبت دوم
شرکت سهامی برق

منطقه ای گیالن

ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیــر جهت اطالع عمــوم آگهی می گردد. موضــوع: ارائه خدمات 

انتظامی حفاظتی و مراقبتی از جمله حفاظت از اماکن و تاسیسات 

خصوصــی و دولتی فاقد طبقه بنــدی حفاظتی از قبیل محالت و 

مجتمع های مســکونی تجاری صنعتی و شعب غیرمادر بانکهای 

خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه 

و اماکن تفریحی و فرهنگی و آموزشی و ورزشی و درمانی، زمین ها 

و تاسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کاال و پروژه های عمرانی. 

شــماره مجوز 45/22/3/13971292 تاریــخ مجوز 1397/1/29 

مرجــع صادرکننده مرکز انتظام پلیس پیشــگیری ناجا مدت: از 

تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان 

تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- تهران ویال- کوچه شــهید 

علی اصغر عنبرافشــان- خیابان ســتارخان- پالک 383- مجتمع 

تجاری چشم انداز- طبقه پنجم- واحد 3 کدپستی 1444743168 

سرمایه شخصیت حقوقی: 1/000/000ریال می باشد. اسامی و میزان 

سهم الشرکه شرکا: خانم ناهید فخر به شماره ملی 0036840157 

دارنده 150/000 ریال سهم الشــرکه آقــای علی اکبر آل یمین به 

شــماره ملی 0451986059 دارنده 400/000 ریال سهم الشرکه 

آقای شعبانعلی امیرحسینی به شماره ملی 0603071201 دارنده 

150/000 ریال سهم الشــرکه آقای حســن نیک صفت اباتری به 

شــماره ملی 2677732661 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

آقای مجتبی ارکانی یامچی به شماره ملی 3979219641 دارنده 

150/000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای علی اکبر آل یمین 

به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی ارکانی یامچی به سمت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای شــعبانعلی امیرحسینی به 

سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن نیک صفت اباتری به سمت 

عضو هیئت مدیره و خانم ناهید فخر به سمت عضو هیئت مدیره 

برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها، 

عقود اسالمی با امضاء آقای علی اکبر آل یمین همراه مهر موسسه 

معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

تاسیس موسسه غیرتجاری ناجی گستر قائم در تاریخ 1397/4/12
 به شماره ثبت 45033 به شناسه ملی 14007694568 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی مورخ 

1397/3/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - مؤسســه 

حسابرســی اعتماد ارقام امین حســابداران رسمی به 

شناســه ملی 14005653038 به سمت بازرس اصلی 

و زهرا خزایی کد ملی 0066698596 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. - 

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های 

شــرکت تعیین شد. - ترازنامه و حســاب سود و زیان 

شرکت برای سال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 

و مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 

آگهی تغییرات 
شرکت فر بافت سهامی خاص

 به شماره ثبت 2650 
و شناسه ملی 10101743960

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری پاکدشت 

آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای 
ایرانیان طوبی سهامی خاص به شماره 

ثبت 470154 و شناسه ملی 14004813854
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1397/1/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهداد 
روش امین شناسه ملی 14005956156 به عنوان بازرس اصلی 
و حمزه میقانی شــماره ملی 0068714017 بــه عنوان بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت تعیین 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 4/5/1396 و مجوز 

شــماره 291769/96 مورخ 14/9/1396 بانک مرکزی جمهوری 

اســالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شــرکت سرمایه گذاری 

تدبیر به شناســه ملی 10101907666 با نمایندگی محمد تقی 

صافــدل به کد ملی 2002798656 به ســمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره. شــرکت ایران و شرق )ســهامی خاص( به شناسه 

ملــی 10100205339 با نمایندگــی داود کاغذگران به کد ملی 

0051738538 به ســمت رئیس هیئت مدیره. شــرکت تولید و 

صادرات ریشمک به شناســه ملی 10530010540 با نمایندگی 

محمد رحیم احمدوند به کد ملی 3961180776 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیره. شــرکت ســرمایه گذاری پویا به شناسه ملی 

10102588528 با نمایندگی حامــد تاجمیر ریاحی به کد ملی 

1293064467 به ســمت عضو هیئت مدیره. شــرکت کشاورزی 

مدبر کشــت توس به شناسه ملی 10380304009 به نمایندگی 

پرویز جمعلــی نتاج به کد ملی 2060705029 به ســمت عضو 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار تعهدآور 

شــرکت از قبیل چک، ســفته، برات، قراردادهــا و عقود با امضای 

مدیرعامــل و یکی از اعضــای هیئت مدیره متفقــاً همراه با مهر 

شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضــای دو نفر از اعضای هیئت 

مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت معتبر خواهــد بود و نامه ها و 

مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شــرکت و 

در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفرداً 

همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بــود. اختیارات هیئت مدیره 

به شــرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شــرکت در 

برابر صاحبان ســهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات 

عمومی، مراجع قضایی و ســایر اشخاص حقیقی و حقوقی، اتخاذ 

تصمیم در خصوص تأسیس و انحالل نمایندگی ها یا شعب در هر 

نقطــه از ایران یا خارج از ایران با اطــالع بانک مرکزی جمهوری 

اســالمی ایران، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، 

پیش بینی بودجه ساالنه شرکت، دریافت مطالبات و پرداخت دیون 

شــرکت، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در 

مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و 

انجام کلیه عملیات و معامالت مذکور در ماده 2 اساسنامه و اتخاذ 

تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با 

ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق 

اختراع، نام یا عالئم تجاری و صنعتی، کپی رایت، ســرقفلی و کلیه 

امتیازات متصوره، اقامه هرگونــه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع 

از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شــده، در هر یک از دادگاه ها، 

دادســراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصــی یا عمومی و 

دیوان عدالت اداری، از طرف شــرکت دفاع از شرکت در مقابل هر 

دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک 

از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت 

اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه 

اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در 

جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی 

و اعاده دادرســی مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا 

دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نســبت به سند طرف و استرداد 

سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا 

توافقنامــه داوری و ارجاع دعوا بــه داوری و تعیین و گزینش داور 

منتخب با حق صلح اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواســت 

صــدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه 

ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشــناس، انتخاب و عزل 

وکیــل و نماینده با حق توکیل مکــرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب 

ثالــث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، 

ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، 

تأمین خواســته، تأمین ضرر و زیان ناشــی از جرائم و امور مشابه 

دیگر، تنظیم صورت های مالی ســاالنه و گــزارش فعالیت هیئت 

مدیره و ارائه آن به بازرس و حســابرس، تنظیم صورت های مالی 

میان دوره ای در مقاطع ســه ماهه و ارائه صورت های مالی 6 ماهه 

به حســابرس و بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و 

تعیین دستور جلســه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته 

قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصالح 

اساســنامه به مجمع عمومی فوق العــاده، فراهم آوردن زمینه های 

الزم جهت نظارت بانک مرکزی و امکان رســیدگی جامع و کافی 

برای بازرسان اعزامی این بانک. 

آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی عام 
به شماره ثبت 250731 و شناسه ملی 10102912170 

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

سال هفتادو هفتم   شماره 21997   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 18 شهریور 1397   28 ذی الحجه 1439    9 سپتامبر 2018
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4 پرده از یک سناریو
گزارش کیهان از فتنه آمریکایی- سعودی در بصره

* وزیر جهاد کشــاورزی: برخی مســئوالن در رفع 
مشکالت مردم تعلل می کنند و حال پیگیری ندارند.

* رئیس کل بانک مرکزی: مجوز ورود اسکناس ارز به 
صرافی ها و صادرکنندگان داده شد.

* یک مســئول: حجم آب های ســطحی کشور 33 
درصد کاهش یافت.

* مجری طرح چغندر قند کشــور: ســال آینده هم 
نیازی به واردات شکر نداریم.

* فعــاالن اقتصــادی عنــوان کردنــد:  افزایــش 
 4 برابــری قیمــت مــواد اولیــه تولیــد نایلــون

در 5 ماه.
صفحه4

گرانی60درصدینوشتافزار
دریکسالاخیر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

برخورد با خیانت ارزی
دستور مثبت اما دیرهنگام روحانی

آغاز محاکمه سلطان سکه به اتهام فساد فی االرض

يادداشت میهمان

* اقدام عجوالنه و ناشیانه شماری از عوامل 
بعثی و تروریستی در حمله به کنسولگری 
ایــران در بصره، ماهیت آنها را برای ملت و 

دولت عراق برمال کرد.
* حیــدر عبادی، نخســت وزیر عــراق، از 
نیروهای امنیتی خواست با عوامل اغتشاش 
و حملــه به کنســولگری، قاطعانه برخورد 

کنند.
* صحنه گردانــان فتنــه در بصــره قصد 
داشــتند با حملــه به کنســولگری، میان 
دو کشــور دوســت و متحد ایران و عراق 
 شــکاف ایجــاد کنند، ولی ناشــیانه عمل

کردند.

تمجید شبکه دولتی انگلیس
از حمله سازمان یافته به شورای نگهبان

منحنییادگیری
ترامپ!

* اتفاقات این روزهای بصره بسیار شبیه اتفاقات سال 1393 در شهرهای رمادی، فلوجه، تکریت و موصل است 
و عوامل بعثی و تروریستی تالش می کنند از تظاهرات مردم سوءاستفاده کنند.

* این اقدام ناشــیانه عوامل آمریکایی و ســعودی، باعث شد صفوف مردم و نفوذی ها از هم جدا و مرز میان آنها 
شفاف شود.

* کمیته هماهنگی تظاهرات بصره رسما اعالم کرد، خرابکاری در این شهر، کار مشترک داعش و بعثی ها بوده است.
* ملت عراق چند ماهی است که از فتنه داعش خالص شده، ولی آمریکا طی همین مدت اندک، حقه های کثیفی 
را برای فاصله انداختن میان عراق و ایران، به اجرا درآورده است.                                              صفحه آخر

صفحه2

خبر ويژه

صفحه2

ده ها تروریست کشته و زخمی شدند

حمله موشکی به پایگاه تروریست های »حزب دموکرات کردستان«

* 1000 روز از زندانی شــدن شــیخ زکزاکی 
گذشت.

* درخواســت دولت پاکســتان از رهبران همه 
مذاهب این کشور برای کمک به امنیت شیعیان 

در ایام محرم.

* تاییــد حکــم اعــدام 75 نفــر از اعضــای 
اخوان المسلمین توسط مفتی اعظم مصر.

* بن بست در مذاکرات واشنگتن و پیونگ  یانگ
 آمریکا: بدون خلع سالح کامل امتیازی در کار 
نیست.                                     صفحه آخر

فاجعهکاخسفیدتیتریکرسانههایآمریکا
ترامپبهجنگکودتاچیاندولتخودرفت

صفحه۱۱

* وبسایت »کردستان 24« اعالم کرد که دفتر اصلی حزب دمکرات کردستان در شهرستان کوی سنجق از 
توابع اربیل، هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

* کردستان 24 با بیان اینکه این حمله چند کشته و زخمی بر جا گذاشته است، نوشت که یک مسئول دیگر 
]در گروهک[ گفته که 5 نفر کشــته و بیش از 35 نفر مجروح شده اند. اما برخی منابع دیگر تعداد کشته ها 

را 11 نفر ذکر کرده اند.
* »مصطفــی مولودی« دبیر کل  و »خالد عزیزی« دبیر کل پیشــین ]گروهک[ حــزب دموکرات در میان 
مجروحان هستند.                                                                                                              صفحه2

* دکتر روحانی در چهاردهمین جشنواره شــهید رجایی: بخشی از التهاب در بازار ارز به خاطر فشار 
آمریکا و خارجی است اما به عنوان رئیس دولت اعالم می کنم که بخشی از این التهاب منشأ داخلی دارد. 
* صادرکننده دولتی و خصولتی، ارزی را که باید در اختیار سامانه نیما قرار دهد با تأخیر 48 ساعته 

انجام می دهد و این کار خیانت به کشور است.
* دیروز به یکی از مسئولین تأکید کردم که اگر کسی این کار را انجام داد در قدم اول او را عزل کند 
و در قدم دوم به دادگاه معرفی کند که چرا این کار را کرده و به خاطر افزایش ســهم خود به مردم 

ایران صدمه وارد کرده است.

* مجموع صادرات غیرنفتی کشورمان، حدود 40 میلیارد دالر است که امروز پس از گذشت 6 ماه 
از ســال باید 20 میلیارد دالر آن به بانک مرکزی و سامانه ارزی وارد می شد اما چه کسی مسئول 
 اســت؟ آیا می خواهیم این را هم گردن آمریکا و رژیم صهیونیســتی بیندازیم؟    خودمان چه کار

 کرده ایم؟
* رئیس جمهور طی ســخنانی با انتقاد شــدید از شــرکت های دولتی و خصولتی اقدام آنان که 
باعث التهاب در بازار ارز شــده را خیانت نامید، اگر این دستور پیش تر صادر شده بود بسیاری از 
خسارت های کنونی به بار نمی آمد.                                                                                        صفحه۳


