
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 

1397/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موضوع شرکت به 

شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 

گردیــد: 1- تهیه و تولید و توزیع انواع و اقســام نخ، پارچه و 

سایر محصوالت مشــابه ۲- واردات مواد اولیه، لوازم یدکی و 

ماشین آالت مورد نیاز جهت انجام موضوع شرکت 3- صادرات 

فرآورده های شرکت به خارج 4- ایجاد کارخانجات ریسندگی 

پنبه، پلی اســتر،  ویســکوز و نخ صددرصد پنبه ای)رینگ( و 

ریسندگی ایرجت و مخلوط و ایجاد کارخانجات بافندگی پارچه 

جین و دوخت پوشاک،  تکمیل کلیه کاالهای مرتبط با جین، 

رنگرزی نخ جین، تولید شــلوار جین مردانه، زنانه، دخترانه، 

پسرانه، تاری پودی، دوخته شــده و کلیه کاالهای مرتبط با 

موضوع، ایجاد پروژه های پتروشــیمی و پت)pet( از چیپس 

پلی استر به نخ پی.او.وای)P.O.Y( و تی.دی.وای)T.D.Y( و 

انواع نخ های پلی استر. ۵- ســرمایه گذاری صنعتی و تولیدی 

در صنایع تجهیزات و پنل های خورشیدی، تاسیس، توسعه و 

نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 

و پاک شــامل بادی، خورشیدی)فتوولتاییک(، زمین گرمایی، 

زیســت توده، گازی و سیکل ترکیبی با ظرفیت های مختلف 

برای تولید برق و حرارت)سیکل های ترکیبی( به منظور تولید 

انرژی الکتریکی، حرارت، ســرما و بخــار آب، تولید، فروش و 

توزیع برق، تولید انواع پنل های خورشیدی چند کریستالی، تک 

کریستالی و تولید انواع پنل های خورشیدی و ساخت اینورتر، 

فیلم نــازک پس از اخذ مجوز و ثبت فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت، نصب و راه اندازی انواع نیروگاه ها، 

مشارکت در تاسیس نیروگاه. انجام کلیه فعالیت های تولیدی 

اجرایی، اقتصادی، مدیریتی، خدماتی، بازرگانی مشــاوره ای، 

نظارتی. همچنین خرید و واردات تجهیزات و ملزومات، لوازم 

یدکی و مواد اولیه، ماشین آالت مرتبط از داخل و خارج کشور 

و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های مشــاوره سرمایه گذاری، 

انجام مطالعات امکان ســنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی، 

مالی و اقتصادی، نظارت بــر تطبیق عملیات و مصرف منابع 

در طرح ها در زمینه نیروگاه هــای مقیاس کوچک و بزرگ و 

تجدیدپذیــر و هرگونه فعالیت در ارتباط بــا موارد مذکور از 

قبیــل واردات  کاالهای مجاز و تکنولوژی صنایع مادر و انتقال 

دانش فنی، حق العمل کاری، پیمانکاری خدمات. ضمنا شــرکت 

می تواند تمامی یا قسمتی از فعالیت خود را راسا و یا با مشارکت 

شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و یا خارجی 

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح انجام دهد. فروش 

و صادرات بــرق و تجهیزات تولیدی و انعقــاد قراردادها و اخذ 

نمایندگی هــا)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از 

اخذ مجوزهای الزم(

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

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب سهامی خاص 
به شماره ثبت 37202 و شناسه ملی 10100826210

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2595296401 

به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 

10102262391 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عالئی 

به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 

طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1861153880 

به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 

10102251738 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای علی حمیدی به شــماره ملی 0068814283 به نمایندگی 

از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102384287 به عضو هیئت مدیره آقای حسن 

امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 0039390330  به نمایندگی 

از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 10101259330 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 

و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 

عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت 11984 و شناسه ملی 10100467987

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع فعالیت: فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشــبکه ای موضوعات مربوط به 
تجــارت الکترونیک داللــی و حق العمل کاری و نمایندگی تجــاری در صورت لزوم پس از 
اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دانشگاه تهران، خیابان 
شهید علیرضا حجت دوست، خیابان فلسطین، پالک 410، طبقه همکف،  واحد ۲ کدپستی 
1416683834 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1/000/000 ریال نقدی 
منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن بی نام عادی مبلغ 1/000/000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شــماره 6188۲1 مورخ 1397/10/1۲ نزد بانک 
صادرات شعبه فلسطین شمالی با کد 669 پرداخت گردیده است. اعضا هیئت مدیره آقای 
رضا علی اســفندیاری کالئی به شماره ملی ۲090369401 و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 1 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 1 سال آقای سیدمراد موسوی نژاد به شماره 

ملی ۲16۲0۵6119 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 1 ســال و به ســمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 1 سال خانم زینب اردالنی به شماره ملی 3۲۵۵9۵7۲۲۲ و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 1 ســال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 1 سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادهای عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
بازرسان آقای مسعود کرمی نژاد به شماره ملی 007۵398710 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یک سال مالی آقای وحید غفارزاده به شماره ملی 413197466۵ به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع 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

تاسیس شرکت سهامی خاص بشارت ایرانیان ارتباط گستر در تاریخ 1397/11/13 
به شماره ثبت 537288 به شناسه ملی 14008125425

پیــرو درج دو نوبت آگهی فراخوان در روزنامه ایران مورخ 19 و 20 اســفندماه 
سال 97 شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( 
در نظر دارد ارزیابی کیفی  و تهیه لیست کوتاه جهت اجرای عملیات سیم کشی 
خــط 400 کیلوولت جیرفــت-ارگ بم )قطعــه اول و دوم( به شــماره ثبت 
2097001406000088 را که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
می گردد را تمدید نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت اســناد 
و تحویل اسناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاددهندگان دارای 
صالحیت از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد 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- تمدید مهلت برداشــت از ســامانه: ســاعت 11 روز شنبه مورخ 

.98/1/24

2- آخرین مهلــت دریافت مدارک اســتعالم ارزیابی کیفی از 
سامانه: ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 98/1/27.

3- آخرین مهلت بارگذاری اســناد به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر 
تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 98/2/11.

4- بابت دریافت اسناد ارزیابی وجهی اخذ نخواهد شد.
5- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد استعالم ارزیابی کیفی 

موجود می باشد.
به مدارک و اسناد فاقد امضاء، مخدوش و غیرمستند ترتیب اثر داده نخواهد شد 
و پس از بررســی اسناد و مدارک بارگذاری شده در چارچوب ضوابط و مقررات 
از شرکت  های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید. 
بدیهی است بارگذاری مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت 

در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
،www.krec.co.ir ضمنا این آگهی در ســایت اینترنتی به آدرس های -
http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir در دسترس 

می باشد.

فراخوان تمدید ارزیابی کیفی 
نوبت دوممناقصه گران به شماره 97/146

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/4/۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 - مرکز اصلی شرکت به استان تهران- شهرستان دماوند- 
بخش مرکزی- شهر دماوند- شهرک سپاه- خیابان جهان 
پهلــوان تختی- بلوار حضرت آیت اله خامنه ای- پالک0- 
طبقه همکف- کد پســتی 3971973391 انتقال یافت 
 و تحــت شــماره 1676 در ایــن اداره به ثبت رســیده 

است. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 

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

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری دماوند

آگهی انتقالی شرکت آرتین توسعه 
پاسارگاد با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 738 
و شناسه ملی 14006460562

مجله کیهان ورزشی، امروز )شنبه 24  فروردین 1398( در سراسر کشور منتشر 
شد. در هفته نامه کیهان ورزشی، آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان را می خوانید. 
در شماره 3229 کیهان ورزشی که با عکسی از خوشحالی بازیکنان نمایندگان 

ایران در لیگ قهرمانان آسیا بر روی کیوسک رفته مطالب زیر را می خوانید:
- فوتبال ایران و راه دور و نزدیک المپیک )چشم انداز(

- استقالل شفر در بهار پرحادثه )زیر ذره بین(
- روایت دربی 89 از آخرین گلزن بازی سنتی )نگاه چندبعدی(

- ستاره ای از جنس هنر لهستانی )پرونده خارجی(
- ... و آخرین اخبار ورزش ایران و جهان و رشــته هایی چون کشتی، والیبال، 

بسکتبال، وزنه برداری و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

موضوع آگهی:
SPARE PARTS FOR MASCOT خرید

CONTROL VALVE
برای کســب اطالعات بیشــتر به ســایت این شــرکت

 WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

شرکت پاالیش نفت بندرعباس
)سهامی عام(

نوبت اول

با اخذ سپرده 
درخواست شماره: 

RHP-7600307146-T21 

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی

#کنارتم- هموطن* معظلی به نام خوابیدن* وقتی کودک دچار تهوع 
و استفراغ می شود، چه کنیم؟* پشت چراغ قرمز فقر فرهنگی* و...

سال هفتادو هفتم   شماره 22159   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحات6و7 (شنبه 24 فروردین 1398   7 شعبان 1440    13 آوریل 2019

شرکت انتقال گاز ایران: 

انتقال گاز
 در استان های 
سیل زده
 پایدار است

4

صادرات نفت سعودی را 
صفر کنیم

خبر ویژه

ادعای تحریم سپاه پاسداران
 بسته بندی دوباره تحریم کاتسا بود

صفحه2 صفحه2

در خوزستان و لرستان

مدافعان حرم از عراق، افغانستان و پاکستان
 به یاری سیل زدگان آمدند

گزارش خبری کیهان

خروش یکپارچه ملت
علیه آمریکا و در حمایت از سپاه

يادداشت روز

گزارش خبری تحلیلی کیهان

صفر تا صد تحوالت سودان
آیا ارتش، انقالب مردم را مصادره کرد؟

* ضربه مصر به راهبرد ضد ایرانی ترامپ با خروج از ناتوی عربی.

* تروریست ها با انفجار خونین در بازار شیعیان »کویته« 

ده ها نفر را به شهادت رساندند.

 * پیام ژنرال های شکســت خورده علیــه نتانیاهو؛

»زندگی را برایت جهنم می کنیم«.

* هجــوم پلیس انگلیس به ســفارت اکــوادور و 

دستگیری »آسانژ«.

* ورود جنگنده های فرانســوی به جنگ طرابلس، 

بحران لیبی عمیق تر شد.

صفحه آخر

روایت اشپیگل و گاردین از نقش آلمان و انگلیس 
در کشتار مردم یمن

* صندوق بین المللی پول از افت شــدید سهم دالر 

در ذخایر ارزی کشورها خبر داد.

* رئیس ســندیکای تولیدکننــدگان کاغذ و مقوا: 

کمبود کاغذ با واردات برطرف می شود.

* تداوم روند افزایش دما و دبی آب ظرف امروز و فردا.

* زنگنه: آسیبی به سیل زدگان از ناحیه تولید نفت 

وارد نمی شود.

 * یــک مســئول: نــرخ خریــد تضمینــی گندم 

1700 تومان ابالغ شد.

صفحه۴

قیمت نفت در سال جاری میالدی
حدود 72 دالر است

*۲0 موکــب  عراقــی بــا محوریت 
حشدالشــعبی از مرزهــای ایــالم و 
این  وارد کشور شــدند.  خوزســتان 
موکب هــا بــا 40 دســتگاه کامیون 
حامــل کمک های مردمــی عراق به 
ویژه کاالهای اساســی وارد کشــور 
شــده کــه مهم ترین مأموریــت آنها 
کمک های  توزیــع  و  خدمات دهــی 
 مردمی و امدادرســانی به سیل زدگان

 است.

* اولین کاروان رزمندگان افغانستانی 
لشــکر فاطمیون به صورت داوطلبانه 
برای امدادرســانی به ســیل زده ها به 

روستاهای اطراف پلدختر رفتند.
* طــی روزهای گذشــته گروه های 
جهادی از سراســر کشــور به مناطق 
سیل زده پلدختر آمده اند و جهادگران 
پاکســتانی، عراقی و افغانســتانی نیز 
 در کنــار آنها به ســیل زدگان کمک
می کنند.                            صفحه۳

صفحه۳

خطیب جمعه تهران: 

رهبر انقالب
 اگر اجازه دهند 
»سپاه« تل آویو را 
با خاک یکسان 
می کند
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حجت االسالم مروی در بازدید 
از مناطق سیل زده لرستان 

اولویت 
آستان قدس رضوی)ع(
رسیدگی به مردم
 3 استان سیل زده است

3

* مردم ســودان ضمن واکنش منفی به کودتای ارتش  اعالم کردند که تا تحقق خواســته های خود، به 
اعتراضات خیابانی و تحصن ادامه می دهند.

* پنج شــنبه گذشــته ارتش لیبی به فرماندهی »عوض بن عوف« وزیر دفاع ســودان ، »عمر البشــیر« 
رئیس جمهور این کشور را پس از حدود 30 سال حکمرانی ، از قدرت خلع و بازداشت کرد.

* بن عوف به عنوان رئیس »شورای نظامی انتقالی« سودان، سوگند یاد و پس از آن نیز با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد: کمیته عالی امنیتی مسئولیت کامل امور کشور را به مدت دو سال برعهده  دارد.

* بن عوف زمان برگزاری انتخابات را نیز دو سال دیگر اعالم کرد.                                    صفحه آخر
نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

عدم 
FATF تصویب

بازی در زمین 
آمریکاست!
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