
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/7/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 300000000 ریال 
به مبلغ 3000000000 ریال منقسم به 300000 سهم 10000 ریالی 
با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته 
است. ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از 
لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )656759(

آگهی تغییرات شرکت سامان گستر شیرین پرداز 
ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 467872 

و شناسه ملی 14004718512 

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1398/07/20 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 

195000000 ریال طی گواهی بانکی شــماره 218982 مورخ 

98/07/17 بانــک صادرات ایران شــعبه 389 چهارراه مولوی 

پرداخت گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )656760(

آگهی تغییرات شرکت سامان گستر شیرین پرداز 
ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 467872 

و شناسه ملی 14004718512

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1397/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای فرهنگ 

نوید به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و عضو با کد 

ملی 1551701359 و آقای بهروز نجفی شــیخانی به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره و عضــو با کد ملی 2720656682 

و خانم فاطمه ابراهیمی زاده به ســمت عضــو هیئت مدیره با 

کد ملی 0064197549 برای مدت 2 ســال انتخاب شــدند. 

کلیــه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک و ســفته و برات 

بــا امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. 

موسســه حسابرســی احراز ارقام بازرس اصلی باشناسه ملی 

10320294749 و آقــای صادق مســلمی قراقیه با کد ملی 

0060988282 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت آرین صنعت
 سهامی خاص به شماره ثبت 49242 

و شناسه ملی 10100944214 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )659175(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/07/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - ماده 22 
اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردیــد: - ماده 22- 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره و نهایتا نماینده 
قانونی شــرکت می باشــد و اختیارات مدیرعامل شرکت 
عبارت اســت از اداره  امور شرکت، عقد هر گونه قرارداد 
فنی- حقوقی- اســتخدامی با رعایت اساسنامه،  دریافت 
وام و اعتبار از موسســات دولتی و خصوصی- خرید کلیه 
نیازمندی های شرکت و فروش اموال منقول و غیرمنقول 
تا ســقف یک میلیارد ریال. در همه موارد مذکور با حق 
توکیل به یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین استخدام 
کارکنان و تعیین حقوق و دســتمزد و اخراج آن ها، امضا 
اوراق عادی شرکت امضاء  اوراق و اسناد تعهدآور  شرکت 

از هر نوع آن را هیئت مدیره تعیین می نماید.

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

و شناسه ملی 10100884917 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )656755(

به اســتناد صورتجلســه درخواســت مورخ 1398/7/17 مدیر 

موسسه حقوقی و مجوز شماره 20/29115/ث مورخ 98/7/17 

مرکز وکال، کارشناســان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 

مدت موسســه به نامحدود و نوع وکالت از پایه دو به پایه یک 

تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )659170(

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری عدل 
جویان حق پرور به شماره ثبت 41829 

و شناسه ملی 14006820308 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به آدرس اســتان تهران، 

شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، مرزداران، خیابان 1/1، 

خیابان دوم، پالک 10، طبقه اول کدپستی 1464864564 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 )659181(

آگهی تغییرات شرکت طاها بازار پارس 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 475467 

و شناسه ملی 14005079224 

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( 
در نظــر دارد خریــد کلید و سکســیونرهای پســت 230/132/20 کیلوولت 
اختیارآباد به شماره ثبت 2098001406000046 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم اســت 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: ســاعت 12 روز شنبه مورخ 

 98/8/25
آخرین مهلت دریافت اســناد مناقصه از ســامانه: ساعت 19 روز 

سه شنبه مورخ 98/8/28
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکت های پیشنهادی: تا 

ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 98/9/11
مهلت ارسال اصل پاکت الف: تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 98/9/11

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 
 .98/9/12

ســاختمان شــماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شــرکت سهامی برق 
منطقه ای کرمان

محل تحویــل پاکات مناقصه: کرمان- بلوار شــهید عباســپور- اداره 
دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان کدپستی: 7614653143

تذکر مهم: تحویل نســخه اصل پاکت  الف به صورت الک و مهر شده به 
آدرس فوق الذکر الزامی می باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 4/530/696/000 
ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های مندرج در ذیل: 

 IR810100004101121638162028 رسید واریز وجه به شماره حساب -
و شناســه واریــزی 363121659224500810500000000000 نزد بانک 

مرکزی.
- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری 

غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند.
- ســایر ضمانتنامه های مقرر در بندهای )پ(، )ج(، )چ(، )ح( ماده 4 آیین نامه 

تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22.
- به پیشنهادهایی که فاقد ســپرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده های 
کمتر از میزان مقرر، چک شــخصی و نظایر آن و پیشــنهادهایی 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.

،www.krec.co.ir ضمنا این آگهی در ســایت اینترنتی بــه آدرس های
در   WWW.Tavanir.org.ir و   http://iets.mporg.ir

دسترس می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی
نوبت اول)دو مرحله ای( شماره 98/76

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان 387 م الف

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده

 مــورخ 1398/4/29 مرکــز اصلــی شــرکت به:  

استان تهران، شهرستان شــهریار، بخش مرکزی، 

شــهر جدید اندیشــه، محله فاز 1 اندیشه، کوچه 

شــهید ابراهیم هاشمی، بلوار شــهدا، پالک 70، 

پاســاژ مهســتان، طبقه ســوم، واحد 3 کدپستی 

3354481601 انتقال یافت و تحت شماره 7479 

در اداره به ثبت رسیده است.
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

آگهی انتقالی
 شرکت طلوع تندیس کاویان

 مسئولیت محدود به شماره ثبت 31276 
و شناسه ملی 14006313002 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )659184(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1398/7/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای 

مهنــدس جواد زرگرجواهری با کد ملی 0040994791 

به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- آقای مهندس 

مســعود قدیمی بــا کد ملی 0071666796 به ســمت 

رئیس هیئت مدیره- آقای مهندس ابوذر شفیع پورمرجی 

با کد ملی 3149632277 به ســمت نایب رئیس هیئت 

مدیره- آقای مهندس سیدابوالقاسم همایونفرد با کد ملی 

4590918145 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو ســال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 

شــرکت از قبیل چک، ســفته، برات و عقود اسالمی به 

امضای مدیرعامل و یکــی از اعضای هیئت مدیره متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

و شناسه ملی 10100884917

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)656756(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ 
1398/4/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقایان محمد 
قطان کاشانی به شــماره ملی 0042634873 و علیرضا 
قطان کاشــانی به شــماره ملی 0066568511 و خانم 
الدن سمائیان به شــماره ملی 0452298660 به عنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
موسســه حسابرســی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی 
14005653038 بــه عنوان بــازرس اصلی و خانم زهرا 
خزائی به شــماره ملی 0066698596 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.
 حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات
 شرکت فربافت)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 موسسات غیرتجاری پاکدشت)656758(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد قطان کاشانی به 
شماره ملی 0042634873 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
خانم الدن سمائیان به شــماره ملی 0452298660 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقــای علیرضا قطان 
کاشــانی به شــماره ملــی 0066568511 به ســمت 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت فربافت)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 موسسات غیرتجاری پاکدشت)656757(
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استقبال دبیرکل حزب اهلل از آمادگی 
بدرالدین برای حمله به اسرائیل 

نصراهلل: 
با پیوستن یمن
 به جبهه مقاومت

قدرت این جبهه 
دو چندان شد

۱۱

رئیس جمهور در کرمان: از برجام خارج نمی شویم!

روحانی گالیه مردم را شنید
اما به غرب دلداری داد!

* رئیس جمهور روز یکشنبه در اجتماع مردم یزد سعی 
کرد به جای پاسخگویی درباره عملکرد خود و دولتش که 
جزو مطالبات اصلی مردم است با فرار رو به جلو به قوه 
قضائیه  هجمه کند . موضوعی که البته با واکنش مردم، 
مواجه شد و آنها شروع به دادن شعار اعتراضی در حوزه 

معیشتی و اقتصادی کردند.
* مردم و به ویژه جوانان با شــعارهایی مانند »اقتصاد، 
اقتصاد؛ مشــکل اول کشور«، »حاشــیه ها رو رها کن، 
مشــکل کار رو حل کن!« و... از روحانی خواستند که به 
جای پرداختن به حاشیه و ایجاد تنش در فضای سیاسی 
کشور پاسخگوی وعده های خود باشد و فکری به حال 

اقتصاد و معیشت مردم کند.
* البتــه روحانی پاســخ این افراد را بــه تندی داد و 
عجیب تر آنکه در ســخنان روز گذشته خود در جمع 
مردم رفســنجان ، به جای دلگرمی به مردم برای عمل 
به وعده های محقق نشــده ، به غربی هــا دلداری داد و 
خیالشان را از بابت عدم خروج ایران از برجام راحت کرد.

* روحانی در این ســخنرانی در حالی آشکارا اعالم کرد 
که تا سال آینده از خروج ایران از برجام خبری نیست 
که چنین اظهاراتی از ســوی رئیس جمهور این پیام را 
به غرب خواهد فرستاد که اجرای گام های چهارگانه از 
سوی ایران، نه در جهت وادار ســاختن آنها به اجرای 
تعهداتشان که نمایشی بیش نبوده است .            صفحه۲

کودتای آمریکایی در بولیوی
مورالس برای جلوگیری از کشتار مردم استعفا کرد

خبر ویژه

6 سال فرصت داشتید
از وابستگی به درآمد نفت بکاهید
صفحه2

ابهامات درباره تامین منابع کمک مالی 
به ۱8 میلیون خانوار

* حســن روحانی: 18 میلیون 
خانوار، نیاز به مســاعدت دارند 
که از ماه آینده بــه هر خانوار 
یک حمایتی به صورت ماهانه را 

شروع می کنیم. 
* با فــرض غیرانتخاباتی بودن 
وعده رئیس جمهور باید پرسید 
این کار با چه اســتداللی انجام 
از  برخی  می شــود؟ چرا کــه 
بودجه  مانند  دولت  هزینه های 
عمرانی در سال جاری کاهش 
یافته و یارانه بگیران نیز در حال 

کم شدن هستند. 

* بــه عبارتی، اگــر درآمدهای نفتی کاهــش یافته و هزینه ها 
 در حال کنترل شدن اســت، چگونه قرار است هزینه جدیدی

 – در این ابعاد- ایجاد شود؟
* هم اکنون این ســؤال مهم پیش روی ماســت که اگر دولت 
منابــع الزم را برای پرداخت چنین مبالغی دارد، چرا اینقدر در 
زمینه کسری بودجه خود مانور می دهد و اگر ندارد پس چگونه 
هزینه های جدیدی ایجاد می کند؟                         صفحه۴

يادداشت روز

صفحه2

بازیگر عصبانی
و صندلی های خالی

* دولت تدبیر به ظرفیت همسایگان توجه کند، صادرات 
شش ماهه ایران به عراق 9 برابر صادرات به اروپا.

* از ســوی ســازمان مالیاتی، مجازات عدم نصب 
کارتخوان در مشاغل اعالم شد.

* رئیس سازمان ملی کارآفرینان: حمایت دولت از 
شرکت های دانش بنیان مناسب نیست.

* صمصامی: اجرای عقود اســالمی نیازمند تغییر 
ساختار بانک ها است.

*  وزیر راه و شهرسازی : حداکثر قیمت مسکن ملی 
متری 3/5 میلیون تومان.

* ســازمان بنادر و دریانوردی: ســازه های دریایی 
بدون مجوز تخریب می شود.              صفحات۱۱و۴

دادستان کل کشور: مناطق آزاد
 به مرکز قاچاق کاال تبدیل شده است

رئیس قوه قضائیه:
در روند
 مبارزه با فساد

گرفتار هیچ گونه 
حاشیه سازی نمی شویم

۳

*  بشاراســد: ردای خالفــت را آمریکا بر تن ابوبکر 
بغدادی کرد.

* اردوغــان کار رهاســازی داعــش بــه ســمت 
کشورهایشان را آغاز کرد.

* هند برگزاری جشن میالد پیامبر)ص( در کشمیر 
را ممنوع کرد!

*  اردن با پس گرفتن اراضی خود به اسرائیل سیلی 
زد.

* خودکشی موسس گروه  تروریستی »کاله سفیدها« 
در ترکیه.

* دیوار برلین فرو نریخته...!
صفحه آخر

انصاراهلل یمن: تمام اسرائیل
در تیررس ماست

خباثت آمریکا 
به روایت رئیس جمهور آمریکا 

ترامپ: 
جامعه عراق فاسد است
نفت را از آنها 
خواهم گرفت!

۱۲

* شورشیان غرب گرا با وجود موافقت رئیس جمهور این کشور با درخواست آنها برای تکرار انتخابات، ضمن 
حمله به خانه او و برخی مسئوالن بولیویایی عماًل علیه دولت قانونی کودتا کردند.

* مورالس همزمان با پیوستن ارتش به کودتاچیان برای جلوگیری از خونریزی استعفا داد.
* آمریکا از پیش گفته بود مسئوالن قانونی بولیوی باید کنار روند و انتخابات دوباره برگزار شود!

* دولت های غرب گرای آمریکای التین از جمله برزیل از این کودتا استقبال کردند.
* کشــورهایی چون ونزوئال، روسیه و کوبا تحوالت بولیوی را کودتا خوانده   و خواستار حمایت از مورالس 
شده اند.                                                                                                          صفحه آخر

وزیر نفت تشریح کرد

جزئیات کشف مخزن جدید میدان »نام آوران« با ۲۲ میلیارد بشکه نفت
صفحه۴

از صبح دیروز و با استقرار در مجلس 

ستاد سامانه
 ثبت اموال نمایندگان 
آغاز به کار کرد

۱۱


