
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای سید مهدی قریشی 
با کد ملــی 0078113385 به عنوان بازرس اصلی و خانم اشــرف 
بندگانی با کد ملی 1281635448 به عنوان بازرس علی البدل برای 
ســال مالی 1399 انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: 
- آقــای علیرضا کاملی )با کد ملی 0037247050( به عنوان عضو 
اصلی- آقای نعمت اله ســقر )با کد ملی 4979697461( به عنوان 
عضو اصلی- آقای واقف مردی )با کد ملی 0062889885( به عنوان 
عضو اصلی برای مدت دو سال تعیین گردیدند. آقای علیرضا کاملی 
به عنوان رئیس  هیئت مدیره. آقای نعمت اله سقر به عنوان نایب رئیس 
 هیئت مدیــره. آقای واقف مردی به عنوان عضــو اصلی هیئت مدیره. 
آقای کاشــف الغطاء مردی )با کد ملــی 0077528913( به عنوان 
مدیرعامل)خــارج از اعضاء ( کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت با امضاء مدیرعامل و یک عضــو هیئت مدیره همراه با مهر 
شــرکت دارای اعتبار می باشــد. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت انرژی گستران عصر توسعه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 435157 

و شناسه ملی 10320852635

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

به استناد  صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/05/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:- اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند:- 
شــرکت پرورش دا ده ها به شناســه ملی 10101147298 با 
نمایندگی آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی با کد ملی 
-0043216031 شرکت مهندسی پرسؤالکترونیک رادمهر به 
شناسه ملی 10102025262 با نمایندگی خانم شراره پزشگی 
وحدتی با کد ملی -0042844691 شرکت صنعتی وبازرگانی 
صنام به شناسه ملی 10102191894 با نمایندگی آقای اکبر 
شــفیعی با کد ملی 4410912518 -4 شــرکت کارخانجات 
مخابراتی ایران به شناسه ملی 10530004647 با نمایندگی 
آقای حمیدرضا ایمانی با کد ملی -2410093434 ترازنامه و 
صورت های مالی در سال مالی1398 منتهی به 1398/12/29 
مورد تصویب قرار گرفت.- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به 
شناســه ملی 10100439645 به سمت بازرس اصلی و آقای 
ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی 0055839983 
به ســمت بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شدند - روزنامه کیهان برای درج آگهی رسمی شرکت 

برای سال مالی منتهی به 1399/12/29 انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 477024 

و شناسه ملی 14005140383

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

به اســتناد  صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/01/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت مذکور 
در تاریخ فوق منحل اعــام گردید و مهیار علیقلی دارنده 
کد ملــی 4723686479 به عنوان مدیر تصفیه برای مدت 
دو ســال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه استان تهران 
شــهر تهران ، خیابان قائم مقام فراهانــی رو به روی تهران 
کلینیــک ، کوچه چهــارم ، پاک 18 طبقه 5 ، کد پســتی 

1586846941می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت طلوع تجارت خاور شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 455381 و شناسه ملی 14004114597

به اســتناد  صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی 
منتهی به 1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســی به بین محتوا با شناسه ملی 14006661682 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای ســید مصطفی الوانکار دارنده 
کدملی 0049600885 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق سهامی خاص 
به شماره ثبت 466966 و شناسه ملی 14004686193

به اســتناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/11/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ماده 10 
اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردید: نقل و انتقال 
سهام شرکت در چارچوب مواد 39 و 40 الیحه اصالح 
قانون تجــارت در دفتر ثبت ســهام مبتنی بر فناوری 
دفتر کل توزیع شــده که غیرقابل خدشه و اثبات پذیر 
است و به موجب اساسنامه حاضر دارای اعتبار و ارزش 
یکســان با دفتر ثبت ســهام مندرج در ماده 40 الیحه 
اصالح قانون تجارت است به عمل می آید. انتقال دهنده 
و انتقال گیرنــده باید دفتر مزبــور را به امضاء دیجیتال 
معتبــر دفترکل توزیع شــده انتخاب شــده توســط 
هیئت مدیره برســانند و کلیه تشریفات قانونی در بستر 
دفتر کل توزیع شــده به عمل می آید و شرکت کسی را 

صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر 
ســهام شــرکت مبتنی بر دفتر کل توزیع شده به ثبت 
رسیده باشد. ماده 12 اساســنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید: هر گونه کاهش یا افزایش در ســرمایه شرکت 
توســط مجمع عمومی فوق العاده و بــا رعایت مقررات 
الیحه قانونی اصالح قســمتی از قانون تجارت مصوب 
اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت. چنانچه مجمع 
تصمیم به افزایش یا کاهش سرمایه بگیرد، فرآیندهای 
مربوطه درخصوص صدور سهام جدید، ترتیبات مربوط 
به حق تقدم و غیره در بســتر فناوری دفتر کل توزیع 

شده صورت خواهد گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت زنجیره بلوک پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 341994 و شناسه ملی 10103883401

به استناد  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل تعیین گردیدند:- شرکت پرورش داده ها به شناسه 
ملی 10101147298 با نمایندگی آقای محمدحسین 
ذوالفقاری طهرانی با کد ملی 0043216031 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره- شــرکت مهندسی پرسوالکترونیک 
رادمهر به شناســه ملی 10102025262 با نمایندگی 
خانم شراره پزشگی وحدتی با کد ملی 0042844691 
به عنوان نائــب رئیس هیئت مدیره- شــرکت صنعتی و 
بازرگانــی صنام به شناســه ملــی 10102191894 با 
نمایندگی آقای اکبر شفیعی با کد ملی 4410912518 
به عنوان عضو هیئت مدیره- شرکت کارخانجات مخابراتی 
ایران به شناسه ملی 10530004647 با نمایندگی آقای 

ســعید رنجبر با کد ملی 2431754715 به عنوان عضو 
هیئت مدیره- آقای سید بابا رضا قریشی زاده با کد ملی 
5219548931 خارج از اعضــاء هیئت مدیره به عنوان 
مدیرعامل انتخاب گردیدند- امضاء کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها ، عقود اسالمی و به طور کلی هرگونه قراردادی 
که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا سه نفر از پنج 
نفر اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و 
یا رئیس  و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با 

مهر شرکت اعتبار دارد.  

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

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 477024 و شناسه ملی 14005140383

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( در نظر 
دارد تجدید خرید 29 دستگاه انواع کلید و سکسیونر در سطوح ولتاژی 63، 132 و 
230 کیلوولت به شماره ثبت 2000001406000007 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا 
ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 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 شــرکت در مناقصه محقق 

سازند.
تاریخ انتشــار اسناد مناقصه در سامانه: ســاعت 13 روز یکشنبه مورخ 

.1400/3/30
آخرین مهلت دریافت اســناد مناقصه از سامانه: ساعت 19 روز شنبه 

مورخ 1400/4/5.
 آخرین مهلت بارگذاری اســناد مناقصه و پاکت های پیشــنهادی: 

تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/4/19.
مهلت ارسال اصل پاکت الف: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1400/4/19.
زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 11 روز یکشنبه مورخ 

.1400/4/20
ســاختمان شماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی برق منطقه ای 

کرمان.

محل تحویل پاکت الف: کرمان- بلوار شهید عباسپور- اداره دبیرخانه شرکت 
سهامی برق منطقه ای کرمان کدپستی 7614653143

تذکر مهم: تحویل نسخه 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: مبلغ6/651/740/000 
ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های مندرج در ذیل:

- رســید واریز وجه به شــماره شــبا IR810100004101121638162028 و 
شناسه واریزی 363121659224500810500000000000 بانک مرکزی

- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری 
غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند.

- سایر ضمانت نامه های مقرر در بندهای )پ(، )ج(، )چ(، )ح(، )خ( ماده 4 آیین نامه 
تضمیــن معامات دولتی به شــماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و 

اصاحیه های بعدی آن.
- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده های کمتر 
از میزان مقرر، چک شــخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس از انقضاء مدت 

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

www.krec.co.ir ضمنــا این آگهــی در ســایت اینترنتی بــه آدرس هــای 
http://iets.mporg.ir و www.tavanir.org.ir در دسترس می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی 
نوبت اول)دومرحله ای( شماره 1400/2

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

مجله کیهان ورزشــی قدیمی ترین نشریه ورزشــی ایران هر هفته 

روزهای شنبه در سراسر کشور منتشر می شود.

در شــماره جدید این مجلــه )شــنبه 29 خرداد( مطالــب، اخبار 

و مصاحبه هایــی از ورزش هــای فوتبــال، لیگ ملت هــای والیبال، 

 بســکتبال، فوتبال یورو 2020 و خبرهایی از المپیک توکیو از نظرتان

می گذرد.

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هشتادم   شماره 22774   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  شنبه 29 خرداد 1400   8 ذی القعده 1442    19 ژوئن 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۰ و ۴[

 نامه 680 شخصیت جهانی در 75 کشور به بایدن؛
»دست از حمایت اسرائیل بردارید«.

 حمله دقیق پهپادی به فرودگاه بین المللی »ابهاء«
در جنوب عربستان.

 جمهوری خواهان درخواســت کردند ســالمت 
ذهنی بایدن مورد آزمایش قرار بگیرد.

 نوری مالکی: انتخابات عراق این بار اگر برگزار نشود
هرگز برگزار نخواهد شد.

 اعتصاب سراســری در لبنان برای تشکیل فوری 
دولت نجات ملی.

 کرونا تا کنون جان 4 میلیون نفر را گرفته است.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه
و اعالم آمادگی مقاومت فلسطین برای پاسخ

 دادستانی گیالن: پرونده شرکت »رشت الکتریک«  
با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

 ســتاد اجرایــی فرمان امــام )ره(: ســال آینده 
ایران از واردات چادر مشکی بی نیاز می شود.

 وزیر نیرو: اوج بار مصرف برق را هنوز پشــت سر 
نگذاشته ایم.

 عضو ســابق کمیسیون انرژی مجلس: طرفداران 
خام فروشی نفت جاده صاف کن تحریم های آمریکا 

هستند.
 واکســن کرونــای پاســتور در آینــده نزدیک

برای کودکان و نوجوانان استفاده می شود.

هشدار نسبت به کالهبرداری صرافی های خارجی 
از کاربران ایرانی رمز ارزها

 ]صفحه ۱۱[

مشکالت و اختالالت متعدد در شعب اخذ رأی
بی تدبیری های دولت دامن انتخابات را هم گرفت

رهبر انقالب پس از شرکت در انتخابات:

ملت ایران به توفیق الهی
از این انتخابات خیر خواهد دید

  رهبر معظم انقالب: امروز میدان دار و صحنه گردان اصلی مردم هستند که با رأی خود سرنوشت و تکلیف کلی 
و اساسی کشور را برای سال های بعد معین می کنند بنابراین امروز متعلق به مردم است.

 علی رغــم اســتقبال و حضــور گســترده و اول وقــت مــردم در شــعب اخــذ رأی در لحظات 
و دقایــق نخســت رأی گیری، عملکرد تــوأم با تخلف مجریــان انتخابات و تعلــل در برخی حوزه ها 
 در رونــد رای گیــری و همچنیــن قطع برخی سیســتم ها، اعتراض مــردم و نماینــدگان مجلس را 

در پی داشت.
  شــورای نگهبان: از زمان آغاز رســمی فرآیند رأی گیری تا ســاعت 19:00 روز جمعه 28 خرداد،

5752 مورد گزارش مردمی از تخلفات انتخاباتی در سامانه مردم ناظر ثبت شده است.
  آیت اهلل احمد جنتی، رئیس  هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، در نامه ای به وزیر کشور از وی خواست 
به منظور رعایت حقوق مردم، رأی گیری در انتخابات شورا ها در حوزه های مربوطه از طریق تعرفه کاغذی 

انجام شود.

 ]صفحه ۳[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

رویترز: رئیسی احتماال
پیروز انتخابات ایران 

است

گزارش کیهان از انتخابات ۱۴۰۰

مردم باز هم حماسه آفریدند
علی رغم گالیه ها، بی تدبیری ها و کرونا

]صفحه ۳[

 

اولین قدم 
در هندسه گام دوم 

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 اخبار غیررسمی رسیده به کیهان حاکی است در زمان تنظیم این خبر و در حالی که هنوز چند ساعت تا پایان رأی گیری 
باقیست، میزان مشارکت از 25 میلیون نفر فراتر رفته و بدون شک مشارکت نهایی بیش از این خواهد بود.

 دیروز جمعه 28 خردادماه ۱۴۰۰ ملت بزرگ ایران دوباره به صحنه آمدند ، تا بگویند که برنده آزمون بزرگ ملی انتخابات 
هستند و دنیا دید که سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به رغم همه مشکالت، گالیه ها و موانع طبیعی و غیرطبیعی 

و البته دشمنی ها تبدیل به جشن بزرگ ایران و ایرانی شد.
 دیروز روز تجلی اراده های ملی بود و دوباره برگ زرینی به تقویم ملت این کشور افزود، روزی که ملت ایران در برگه های 
زرین رأی بار دیگر  نوشتند که اینجا سرزمین سردار شهید قاسم سلیمانی و هر یک از ایرانیان یک سردار سلیمانی است 

که در تمامی بزنگاه ها حاضر بوده و با حضورشان بر تن دشمنان لرزه می افکنند.

 درحالی که قرار بود از ساعت هفت صبح دیروز، فرایند اخذ رای در شعب رای گیری آغاز شود، گزارشات مردمی اما نشان 
از آن داشت که رای گیری در برخی از شعب، به دلیل بی تدبیری وزارت کشور، با تأخیر مواجه شده است.

 رسانه های خارجی نیز همزمان با شروع »سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری«، »ششمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا«، »انتخابات میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری« و »انتخابات میان دوره ای یازدهمین 

دوره مجلس شورای اسالمی« به بازتاب این رویداد پرداختند.
 خبرگزاری رویترز با لحن مغرضانه ای که خاص رسانه های غربی است، تالش کرد تا بیش از آنکه روی حضور پررنگ مردم 
در انتخابات ریاســت جمهوری ایران مانور دهد؛ به تحلیل هایی درباره وضعیت اقتصادی و پیش بینی اینکه پیروزی از آن 

کدام یک از نامزدها خواهد بود، بپردازد.


