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تاریخ شروع و خاتمه فروش اسناد به مناقصه گران و تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گزار:
تاریخ شروع فروش اسناد: از روز چهارشنبه مورخ 1395/11/6

تاریخ خاتمه فروش اسناد: لغایت روز شنبه مورخ 1395/11/16
تاریخ تحویل اسناد به مزایده گزار: روز سه شنبه مورخ 1395/11/26

نحوه توزیع و نشانی محل دریافت اسناد مناقصه5
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دریافت حضوری در محل:

 از طریق اینترنت:

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن- )طبقه دوم 
ساختمان مرکزی اداره کل(- امور حقوقی و قراردادها- 
شماره تلفن )اداره تجهیزات )آقای مهندس جعفرنژاد( 
قراردادها  و  حقوقی  )امور  و   )013-44992764

)013-44992457
 ،)WWW.IETS.mporg.ir( :سامانه اینترنتی به آدرس
در صورتی که به هر دلیل، اسناد مذکور از طریق شبکه 
اینترنت به صورت ناقص، نامرتب و... توسط مناقصه گر 
مسئولیت های  و  عواقب  شود،  ارایه  و  تکمیل  دریافت، 
مترتب برعهده مناقصه گر بوده و مناقصه گزار هیچگونه 
کلیه  داشت،  نخواهد  خصوص  این  در  مسئولیتی 
خرید  بابت  واریزی  فیش  باید  اسناد  دریافت کنندگان 

اسناد )بند12( را در پاکت)ب( قرار دهند.

محل تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه گران: دبیرخانه اداره کل واقع در طبقه همکف 6
ساختمان مرکزی اداره کل

7

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین فرآیند ارجاع کار به میزان 
با  بانکی  ضمانتنامه  صورت  به  ریال(  میلیون  پنج  و  نود  و  )پانصد   595/000/000
اعتبار سه ماه و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده بندر به شماره 2645440256 

نزد بانک صادرات خواهد بود.

تاریخ و زمان بازگشایی اسناد مناقصه گران: رأس ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 81395/11/26

محل بازگشایی اسناد مناقصه گران: دفتر مدیریت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن.9

میزان تضمین انجام قرارداد: معادل5% مبلغ کل قرارداد می باشد که پس از تعیین 10
برنده، میزان آن جهت انعقاد قرارداد کتبا به طرف قرارداد اعالم خواهد شد.

11

شرایط الزامی شرکت کنندگان در مناقصه: 
- موضوع فعالیت شرکت )مندرج در اساسنامه( باید با موضوع این مناقصه مرتبط باشد.

- شرکت کنندگان در مناقصه براساس دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی باید 
نمایند. در  ارایه  و  بنادر دریافت  مالی سازمان  امور  اداره کل  از  تأییدیه عدم بدهی 
مورد  مناقصه  کمیسیون  طرف  از  آنها  پیشنهادات  مذکور  گواهی  نداشتن  صورت 

بررسی قرار نخواهد گرفت.
نمابر دبیرخانه: 021-88651191

بها و نحوه خرید حضوری اسناد مناقصه: )مبلغ 500/000 ریال(، به حروف )مبلغ 12
پانصد هزار ریال( به حساب الکترونیکی سیبا 2176454401004 بانک ملی.

هزینه های فراخوان آگهی روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

p.m.oنوبت دوم p.m.o

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال بشرح 
ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی 
کــدم 0043216031 آقای احمــد بیدآبادی کــدم 0041638158 
آقای محمــد بیدآبــادی کــدم 0032280661 آقای عبدالحســین 
بیدآبادی0043821121 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 
به ســال 1394 به تصویب رســید. جعفر قارونی جعفــری با کد ملی 
0043433324 بعنوان بــازرس اصلی و آقای مهدی نبی پور چاکلی با 
کد ملی 6319549807 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.  

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 210279 و شناسه ملی 10102517680 

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/4/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - محمد حمید اســالمی به شــماره ملی 0039708969 
به ســمت رئیــس هیئت مدیره و علیمردان شــیبانی به شــماره ملی 
0652065783 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک صدیقی به 
شــماره ملی 0055302068 به سمت عضو هیئت مدیره و سعید صابر 
به شــماره ملی 0051095076 )خارج از اعضا( به ســمت مدیرعامل 
تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور از قبیل چک و 
سفته و برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با امضا یکی دیگر 
از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شــرکت و اوراق و مکاتبات عادی و 
اداری بــا امضاء مدیرعامل با هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع بوریا سهامی خاص 
به شماره ثبت 50425 و شناسه ملی 10100955885

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/6/27 و مجوز شماره 952/15/209401 مورخ 1395/7/7 
اداره کل، تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حبیبی به شماره 
ملی 0759147531 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود شیرزاد به شماره ملی 0450956271 به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا فرنیا به شــماره ملی 1262208424 به سمت منشی 
هیئت مدیره و آقای محمدحســن درویش به شــماره ملی 2200365365 به سمت عضو هیئت  مدیره و 
آقای فاضل حســن زاده به شماره ملی 2658862156 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه 
مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی با 2 امضاء 1- مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت 2- آقای علیرضا حبیبی به 
کد ملی 0759147531 رئیس هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار می باشد و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره امضای آقای داود شــیرزاد به کد ملی 0450956271 نایب ئیس هیئت مدیره معتبر 

است. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی و پشتیبانی بعثت نیرو تهران
 به شماره ثبت 333276 و شناسه ملی 10103709379 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/4/20 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتــی تهران به 
آدرس: تهران- بلوار کشــاورز- خیابان شهید شوریده- پالک5- طبقه 
7 کدپستی 1415965171 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شــرح فوق اصالح گردید. هیئت مدیره مجاز است مرکز اصلی شرکت و 
شــعب آن را در هر نقطه از داخل کشور تغییر دهد. سال مالی شرکت 
از روز اول بهمن ماه هر ســال آغاز می شود و در روز آخر دی ماه سال 

بعد به پایان می رسد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و سرمایه 
پایدار امداد سهامی خاص به شماره ثبت 476710 

و شناسه ملی14005128683

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/5/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حمیــد حامدی زاده با کد ملی 
0078520576 به ســمت رئیس هیئت مدیره اسری پور صفوی با کد 
ملی 0011264926 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدحسن 
مقدادی با کد ملی 0938855786 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی 
و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت نقش ازل آفرینان سهامی خاص
 به شماره ثبت 359465 و شناسه ملی 10104073703 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1395/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 1394 
تصویب شد. خانم لیال عابدی قره بالغ به شماره ملی 0067577806 به سمت 
بازرس اصلی و آقای باقر اســمعیلی به شماره ملی 4490124554 به سمت 
بازرس علی البدل برای ســال مالی 1395 به مدت یکســال انتخاب گردیدند. 
اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب شــدند. آقای 
توکل نظری به شــماره ملی 5889592300 خانم الهام جوانی به شماره ملی 
0060622601 شرکت صنایع همراه رسا به شناسه ملی 10100949715 به 
نمایندگی آقای سیدعباس میرشفیعی لنگری به شماره ملی -5769682132 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت پرسیت همکاران
 سهامی خاص به شماره ثبت 304071 

و شناسه ملی 10760241142

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

در  شمالی  خراسان  شهرداری های  همیاری  سازمان 
نظر دارد نســبت به احداث 800 متر روشنایی و 100 متر 
شبکه فشــار متوسط هوایی، از طریق مناقصه اقدام نماید؛ 
لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت شــرکت برق دعوت 
می شــود جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به 

مدت ده روز به دبیرخانه این سازمان مراجعه فرمایند.
مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: پایان وقت اداری مورخه 
95/11/17 دبیرخانه ســازمان به آدرس: خراسان شمالی، 
بجنورد، بلوار اســتقالل، اســتقالل 8، پالک 34 می باشد. 
بازگشــایی پاکات روز 95/11/18 در محل سازمان خواهد 
بود. واریز مبلغ شــصت میلیون ریال به حســاب شــماره 
0200266876005 بنام ســازمان همیاری شــهرداری ها 
نزد بانک ملی ایران بعنوان مبلغ تضمین الزامیســت. کلیه 
هزینه های مناقصه به عهده برنده خواهد بود. سازمان در رد 
و یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد. سایر 
اطالعــات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج 
می باشد. تلفن تماس 32262610-058 داخلی 5 و 6

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

روابط عمومی سازمان همیاری

آگهی ابالغ رای

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل

در اجــرای مــاده 73 قانون آیین دادرســی 
مدنی بدینوسیله به خانم شیرین مشهدی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 18262 
صادره از زابل ابــالغ می گردد نظر به اینکه 
پرونده اتهامی شما در هیئت بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان این دانشگاه مورد 
بررســی قرار گرفت و طی رای قابل پژوهش 
شماره 33 مورخ 95/7/27 محکوم به بازخرید 
خدمت بــا پرداخــت 45 روزه حقوق مبنای 
مربوط در قبال هر ســال شده اید. الزم است. 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی 
به نشانی زابل - میدان جهاد - خیابان شهید 
باقری - ســتاد مرکزی دانشــگاه دفتر هیئت 
بدوی رســیدگی به تخلفات اداری کارمندان 
دانشــگاه جهت رویت رای مذکــور مراجعه 
نمایید. بدیهی اســت پس از انقضا مدت مقرر 

رای مذکور قطعی الزم االجرا خواهد بود.

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱5۴5   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه ۶ بهمن ۱395   ۲۶ ربیع الثانی ۱۴38   ۲5 ژانویه ۲0۱۷

يادداشت میهمان

صفحه2

خبر ويژه

پیامدها 
و دستاوردهای 

نشست آستانه

ریچارد هاس: 
ترامپ 

با حفظ برجام
تحریم ها

 علیه ایران را 
تشدید کند

* پیکر پاک 20 شهید دوران دفاع مقدس از مرز باشماق مریوان وارد خاک ایران شد.
* پیکر شهیدان عصر دیروز از جلوی پادگان سنندج تا مسجد جامع این شهر تشییع و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

* پیکر مطهر 20 تن از شهدای دفاع مقدس برای تشخیص هویت و آزمایشات الزم به تهران منتقل می شوند.
* تدفین پیکر 3 شهید گمنام به استان کردستان واگذار شده که 2 پیکر در دانشگاه آزاد اسالمی شهر قروه و یک 
پیکر هم در ستاد لشکر 22 سپاه بیت المقدس کردستان تدفین خواهند شد.                                  صفحه3

* العهد: حزب اهلل با ورود به جنگ ســوریه نقشه 
غرب برای تمام منطقه را خنثی کرد.

* 16000 دانش آموز در شــرق موصل به مدرسه 
بازگشتند.

* نــاوگان جنگی چین در واکنــش به تهدیدات 
واشنگتن عازم خلیج فارس شد.

*یورش گسترده نظامیان آل خلیفه به شهرک العکر؛
بحرین پادگان نظامی شد.                صفحه آخر

یادداشت اریک والبرگ برای کیهان

آغاز عصر بی اعتباری آمریکا
رهبران واشنگتن سردرگم شده اند

اذعان جهانگیری و صالحی به ناکامی های برجام

معاونان رئیس جمهور هم 
باید عینک بزنند؟!

ورود پیکر مطهر20 شهید گمنام دفاع مقدس به میهن اسالمی

* خریدار پاالیشــگاه کرمانشاه ســال گذشته شرکت
 »شیر پاستوریزه بیستون« را خریده بود که فقط قسط 

اول آن را پرداخت کرده است.
* تفاهم برای خرید 20 هواپیمای کوچک از فرانســه با 

وجود تولید مشابه داخلی.

* معاون بانک مرکــزی در دولت اصالحات: بازار ارز را 
برای انتخاب مجدد روحانی آماده می کنند.

* افتتاح 3200 طرح گاز رسانی به شهرها و روستاهای 
کشور در دهه فجر امسال.

صفحه۴

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با کیهان:

دولت پاالیشگاه 1100 میلیارد تومانی را 
180 میلیارد فروخته است!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آمریکا علیه آمریکا
اروپا نگران پدرخوانده

»دونالد  ساختارشکنانه  اقدامات   *
ترامپ« در داخــل آمریکا، فضای 
تیره و تاری را در این کشــور ایجاد 
کرد و بسیاری را به وحشت انداخت.

* مقامــات و کارشناســان غربی 
می گویند آمریکا با ترامپ، در حال 

ورود به دوره ای جدید است.
* اروپایی ها نســبت بــه غیرقابل 
کنترل شدن اوضاع جهانی و برهم 
خوردن نظــم موجود، به شــدت 

نگران هستند.

* ریچارد هاوس، رئیس شورای روابط خارجی در دولت قبل، نسبت به ورود آمریکا به دوره ای سخت، ابراز نگرانی کرد.
* کارشناسان غربی می گویند، ترامپ با نادانی خود، آمریکا را برباد می دهد.

* سران اتحادیه اروپا هم که سرنوشت خود را به پدرخوانده )آمریکا( گره زده اند، نسبت به آینده نگران هستند.
* پاپ رهبر کاتولیک های جهان از روی کار آمدن فاشیسم در آمریکا سخن گفت.

* »فرانک والتراشتاین« وزیر خارجه 
آلمان گفت: امروز چیزهای زیادی 
در معــرض خطر قرار گرفته اند و با 
پیروزی ترامپ، دوران پرتالطمی را 

پیش رو داریم.
* »جرج ســوروس« کــه تاکنون 
کشــورهای  در  دخالــت  کارش 
دیگر بوده اســت، حاال برای اجرای 
»انقالب رنگی« علیه ترامپ، بودجه 

در نظر گرفته است.
صفحه آخر

پایان مذاکرات آستانه 
تأکید بر ادامه آتش بس و مذاکرات سوری-سوری
صفحه3

* صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی در مصاحبه با الجزیره: تنها بعدی که از نگاه ما مهم است به 
تحریم ها و بعد سیاسی توافق ارتباط دارد زیرا در این بخش مشکالتی دیده می شود و طرف مقابل) آمریکا( به تعهداتش

[در برجام] عمل نمی کند.
* آمریکا تاکنون کار خاصی انجام نداده یا آنگونه که باید عمل می کرد عمل نکرده است، به ویژه در چراغ سبز نشان دادن 

به بانک های بزرگ، کوتاهی کرده است.
*»اســحاق جهانگیری« معاون اول رئیس جمهور  در مراسم اعطای نشــان امین الضرب: فاینانس کنندگان می گویند اگر 
تحریم ها برگشت چه باید بشود و این جذب فاینانس را در پسابرجام مشکل کرده اکنون بعد از گذشت یک سال از اجرای 

برجام هنوز برای جذب فاینانس موفق نشده ایم.

* اظهارات جهانگیری و صالحی در کنار دیگر اظهارات مقامات ارشــد دولت یازدهم درباره عهدشکنی آمریکا و دستاورد 
تقریبا هیچ برجام در حالی است که روحانی در نشست خبری اخیر گفت:»به آنهایی که می گویند در کشور رکود وجود دارد 

و می گویند ما چیزی در راستای رونق اقتصادی نمی بینیم می گویم که عینکی برای خود تهیه کنید!«
* در حال حاضر سیاســت انفعالی »حفظ برجام به هر قیمت« توسط دولت یازدهم در مقابل »نقض مکرر برجام« از سوی 

طرف مقابل موجب شده است تا فشار علیه ایران و افزایش تحریم ها و تهدید منافع ملی وارد فاز جدیدی شود.
* قرار بر این بود که برجام 2 دســتاورد عمده داشته باشد؛ اول لغو تمامی تحریم ها و دوم گشایش اقتصادی، اما در حال 
حاضر با توجه به خسارت محض برجام و دستاورد تقریبا هیچ توافق هسته ای، برخی دولتمردان و رسانه های به ظاهر حامی 
دولت به تقلیل مطالبات مردم و دستاوردسازی و در نهایت به تغییر صورت مسئله روی آورده اند.                           صفحه2

* برکناری رئیس دانشگاه شهید 
بهشتی در تماس یک دقیقه ای

صفحه2


