
آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(- قرب نوح)ع(- موسسه عمران ساحل

موضوع مناقصــه: عملیات حفاری با دریل واگن شــامل 2 دســتگاه دریل واگن 
هیدرولیکی و 6 دســتگاه دریل واگن پنوماتیکی در معادن وابســته به موسسه عمران 

ساحل- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: تضمین شــرکت در مناقصــه معادل: مبلغ 
1/100/000/000ریال )یک میلیارد و صد میلیون ریال(

تضمین مذکور به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشد.
این موسســه در رد یا قبول پیشنهاد مختار اســت. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در 

اسناد مناقصه درج شده است.
- این موسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: اســتان هرمزگان- شهرستان پارسیان- شهر 
کوشکنار- موسسه عمران ساحل- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد امور قراردادها

تلفن تماس: 07644627046- امور قراردادها
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/30      تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/2

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( -قرب نوح)ع( مؤسسه عمران ساحل

موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح ســنگی فیلتر و مغزه از معدن غورزه- کارگاه 
احداث فاز اول بندر پارسیان

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: تضمین شــرکت در مناقصــه معادل مبلغ 
1/000/000/000 ریال )یــک میلیارد ریال( تعیین می گردد. تضمین مذکور به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشد. این مؤسسه در رد یا قبول 
پیشنهاد مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- این موسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: استان هرمزگان- شهرستان پارسیان- شهر 
کوشــکنار- مؤسسه عمران ســاحل- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد امور 

قراردادها 
تلفن تماس: 07644627046- امور قراردادها

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/30      تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/2

اداره کل راه و شهرسازی اســتان قزوین در نظــر دارد مورد مشروحه ذیل را 
براساس فهرســت بهای راه، باند فرودگاه و زیرســازی راه آهن 96 و از طریق سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت بــه پیمانکاران واجد شــرایط و تعیین صالحیت شــده 
واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران تا بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صــورت عدم عضویت قبلی،  مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  مناقصه محقق سازند. 
*  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1396/11/30 می باشد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1396/12/5 
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1396/12/15

* زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 
* آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( به صورت حضوری ســاعت 14 روز سه شنبه 

مورخ 1396/12/15 به آدرس ذیل می باشد.
* متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر به نشانی قزوین- انتهای 
بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی 

مراجعه و یا با شماره تلفن 33659474-028 تماس حاصل نمایند.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

 )www.setadiran.ir(اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استان ها، در سایت سامانه *
بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

1- عملیات اجرایی تکمیل آبنمای رجائی دشت با مبلغ برآورد 
9/419/714/783 ریال و مبلغ تضمین 471/000/000 ریال.

آگهی تجدید مناقصه شماره 96/7
یک مرحله ای )نوبت دوم(

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(- قرب نوح)ع(- مؤسسه عمران ساحل

موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح ســنگی فیلتر و مغزه از معدن حراء- کارگاه 
احداث فاز اول بندر پارسیان

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: تضمین شــرکت در مناقصــه معادل مبلغ 

2/200/000/000 ریال )دو میلیارد و دویست میلیون ریال( تعیین می گردد.
تضمین مذکور به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تأیید مناقصه گزار می باشد.

این مؤسســه در رد یا قبول پیشنهاد مختار اســت، سایر اطالعات و جزئیات مربوط در 
اسناد مناقصه درج شده است.

- این مؤسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:  اســتان هرمــزگان- شهرستان پارسیان- 
شــهر کوشکنار- مؤسسه عمران ســاحل- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد 

امور قراردادها
تلفن تماس: 07644627046 - امور قراردادها

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/30    تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/2

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(- قرب نوح)ع(- مؤسسه عمران ساحل

موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح ســنگی فیلتر و مغزه از معادن میانی- کارگاه 
احداث فاز اول بندر پارسیان

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: تضمین شــرکت در مناقصــه معادل مبلغ 

1/300/000/000 ریال )یک میلیارد و سیصد میلیون ریال( تعیین می گردد.
تضمین مذکور به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تأیید مناقصه گزار می باشد.

این مؤسســه در رد یا قبول پیشنهاد مختار اســت، سایر اطالعات و جزئیات مربوط در 
اسناد مناقصه درج شده است.

- این مؤسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: استان هرمزگان- شهرستان پارسیان- شهر 
کوشــکنار- مؤسسه عمران ســاحل- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد امور 

قراردادها
تلفن تماس: 07644627046 - امور قراردادها

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/30    تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/2

سه

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های 

بازرگانی و تجــاری مجاز داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع 

کاال و خدمات مجاز، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با 

کلیه سازمانها، نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی 

و نیز اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای 

نمایندگــی کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخــل و خارج از 

کشــور و ایجاد شــعبه در داخل و یا خارج از کشــور و مشارکت با 

کلیه مؤسسات و شرکتهای مجاز تولیدی، بازرگانی، خدماتی، فنی و 

مهندسی، آموزشی و دانش بنیان، انجام خدمات مشاوره ای، مدیریت 

پیمان، خدمات مهندســی و نرم افزاری، طرح ریزی و ســازماندهی 

بنگاه ها، اســتفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات 

اعتباری، اخذ وام و تســهیالت از بانک ها و مؤسسات و مراکز مالی 

و اعتباری دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی، گشــایش اســناد 

اعتباری برای کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت. در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت 

به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- شهرســتان تهران- بخش 

مرکزی- شــهر تهران- سعادت آباد- خیابان شــکوفان 2- بلوار 

دریا- پالک 225 - طبقه اول- کد پســتی 1998915314 سرمایه 

شــخصیت حقوقی: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 1000 سهم 

10000 ریالی می باشد تعداد 1000 سهم آن با نام عادی می باشد و 

مبلغ 3500000 ریال طی گواهی بانکی شماره 96/894 ص / 202 

مورخ 1396/10/10 بانک پاسارگاد شعبه بلوار خوردین واریز گردیده 

و الباقی در تعهد ســهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محمد 

حیدری به شماره ملی 0047541350 و به سمت مدیرعامل به مدت 

2 سال آقای کسری صادقی زاده به شماره ملی 0451624807 و به 

سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید هادی آهوئی به 

شماره ملی 5139756463 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 

مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 

از قبیل چک، ســفته، برات، قراردادها و عقود اســالمی با امضای 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق 

عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره 

منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید احمدی به 

شماره ملی 0052754073 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی حسابرسی فاطر به شماره ملی 10100188574 به سمت 

بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص اندیشه سازان نگین مهر در تاریخ 1396/10/30 
به شماره ثبت 521813 به شناسه ملی 14007363866

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1396/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حســاب 

سود و زیان  ســال مالی منتهی به 95/12/30 به تصویب رسید. 

فرخ هاشــم زاده فالح 2753325987 - روبت بدلیانس آواکم پور 

1378596102 - فریدون ثْقهًْ االسالمی 1377692671 به مدت 

2 سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. -محمدباقر 

اصفهانــی 3873178664 بــه ســمت بازرس اصلــی و مجید 

رضائی تبار 0941172041 به سمت بازرس علی البدل شرکت به 

مدت یک سال انتخاب گردیدند - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 

 کثیراالنتشار شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی شالوده سهامی خاص 
به شماره ثبت 8696 و شناسه ملی 10100371008 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/8/2 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد اســمعیل موســایی داریان به کد 
ملی1728631191 به ســمت رئیس هیئــت مدیره، آقای حجت 
شعبانی ناش به کد ملی 0074095080 به سمت مدیرعامل خارج 
از اعضــا و آقای وحید اکبری داریــان به کد ملی 0054797780 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهــادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از 
اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء 2 نفر از اعضاء 
با مهر شرکت و اوراق، مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
و در غیاب ایشــان یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت 
نوشینه سهامی خاص به شماره ثبت 133164 

و شناسه ملی 10101764347

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مورخ 1396/5/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای علی اله مرادی به شــماره ملی 5609939844 به 

سمت بازرس اصلی آقای ولی اهلل قاسمی به شماره ملی 

3992466701 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های 

شرکت انتخاب شــد. اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای علی صادقی 

دعوتی به شماره ملی 0059952717 آقای ناصر افشین 

به شــماره ملی 0070257949 خانم سعیده اوالئی به 

شماره ملی 0064496473 

آگهی تغییرات شرکت 
سامانه صنعت طاها سهامی خاص

 به شماره ثبت 399622 
و شناسه ملی 10320495120 

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

 آگهی مزایده الکترونیکی 207 
اموال منقول از طریق سامانه 

مزایده الکترونیک دولت
 از جمله 27/1درصد 
سهام فوالد خوزستان

جمهوری اسالمی ایران 
وزارت امور اقتصادی و دارایی 

سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی
شرح در صفحه 5مالف3953
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يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

تحلیل 
احمقانه!

جنایت
ازدراویشداعشی

مالهکشی
ازاصالحطلبان!

گزارشخبریتحلیلیکیهانازغائلهخیابانپاسدارانتهران

جنایت تفاله  های وحشی داعش
در پوشش دراویش

الشه هواپیمای تهران- یاسوج پیدا شد
تالش برای انتقال پیکر جان باختگان

سردارمحمدرضانقدیدرگفتوگویاختصاصیباکیهان:

پیشرفت ژاپن و کره جنوبی به خاطر رفاقت با آمریکا نیست
تولید ملی ناموس آنهاست

*  بیانیه مهم سوریه درباره ورود به عفرین و نبرد با 

ارتش ترکیه.

*  تحصن دانش آموزان مقابل کاخ سفید در اعتراض 

به نداشتن امنیت جانی.

 * فرســتاده ویــژه ســابق ســازمان ملل بــه میانمار: 

آنگ سان سوچی جنایتکار جنگی است باید محاکمه شود.

*  اختالف پادشــاه عربســتان با بن  سلمان بر سر 

مسائل منطقه ای باال گرفت.                صفحهآخر

اذعان رسانه های صهیونیستی به حمایت اسرائیل 
از تکفیری ها برای مقابله با ایران

* تولید یک میلیــون و 100 هزار تن محصوالت آبزی 
در سال جاری.

* بلومبرگ گزارش داد؛ ناکامی دولت روحانی در اجرای 
سیاست درهای باز اقتصاد.

* انتقاد وزیر اسبق اقتصاد از توقف فعالیت مرکز مبادله ارزی.

* عضو انجمن نساجی خبر داد؛ واردات 2/5 میلیارد دالری 
پوشاک از ترکیه.

* رئیس کل اسبق بانک مرکزی: تصمیمات ناپخته دولت 
نقدینگی کشور را افزایش داد.

صفحه۴

آغاز به کار سامانه »کاشف«
 برای رصد رخدادهای امنیتی بانکی

صفحه2نشست مشترک مصطفی آزمایش از رهبران درویش های گنابادی با دیان عالیی نماینده جامعه بهایی حیفای اسرائیل و نشستی جداگانه با رضا پهلوی

واشنگتن پست: برجام برای ایران
فاجعه بارترین توافق است

* سرهنگ خلبان علی عفیف، فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان: هم اینک کلیه بالگردهای هوانیروز ارتش، هوافضای 
سپاه و هالل احمر در منطقه حاضر هستند و به خوبی انتقال امدادگران و جست وجوگران را به منطقه دنبال می کنند.
* یکی از کوهنوردان اعزامی به منطقه: پیکرهای 30 تن از سرنشینان قابل مشاهده است.                 صفحه۱۱

* ســردار نقدی: طرح هایی که ما برای مبارزه با 
قاچاق تهیه کردیم و به تایید همه کارشناســان 
اقتصادی هم رسیده در صورت اجرا بخش بزرگی 
از ایــن معضل را حل خواهد کرد اما دولت آن را 

نمی پذیرد.
* در حالی که بــا نرم افزارهــای موجود امکان 
رهگیــری هر کاالی قاچاقی در بــازار و مغازه ها 
وجــود دارد امــا طرح هایی در زمینه شــفافیت 
گردش پول و کاال با مخالفت دولت مواجه است 
و حتی به طرفداری از قاچاق کاال طرح شبنم را 

هم حذف کردند.

* ما قطب های اقتصادی در 350 شــهر را شناسایی کرده ایم و در قالب  اشتغالزا ترین طرح ها با کمترین 
هزینــه به دولت توصیه کرده ایم. دولتی که برای تولید هر شــغل 5 میلیارد تومان هزینه می کند، این 

طرح ها را که با هر 5 میلیون تومان شغل ایجاد می کند اجابت نکرد.
* ما وقتی در بســیج مســتضعفین بودیم و رهبر فرزانه انقالب چارچوب های کلی اقتصاد مقاومتی را 
طرح ریزی و ابالغ فرمودند، جلسات متعددی با کارشناسان مختلف تشکیل دادیم و به راهکارهایی هم 
دست پیدا کردیم. دولت قبلی طرح های ما را بررسی و تایید کرد اما در مرحله اجرا کاری صورت نداد. 
دولت یازدهم که اعتنایی نکردند و حتی نامه ما را نخواندند.                                          صفحه3

*بهدنبالآشوبگریوحملهتفالههایداعشدرپوششدراویشبهبهانهآزادکردنفردیکهبهاتهامسرقتوباشاکی
خصوصیدستگیرشدهاست5تنازنیروهایانتظامیوبسیجیبهشهادترسیدهوبیشاز30مامورپلیسنیزمجروح

شدند.
*دوشــنبهشبعدهایازاراذلواوباشبااسماینکهدرویشهستندبامراجعهبهیکیازکالنتریهایخیابانپاسداران

خواستارآزادییکیازهممسلکانخودمیشوندکهباشاکیخصوصیبهدلیلسرقتبازداشتشدهبود.
*اینکهبرخیبالباسوادعایدرویشیهمانندداعشبهخیابانهاریختهومردمبیگناهراموردضربوشتمقراردادهوبا
اتوبوسازرویفرزنداناینملتردشدهوآنانرابهشهادتبرساننددرهیچجایدنیاپذیرفتهنیستوتحملنمیشود.

*اینقدرتدرنیروهایانتظامیوفرزنداناینملتوجودداردکهقاطعانهبابرهمزنندگانامنیتملیبرخوردکنندولی
برخیمســئولینکهبایستیبهنیرویانتظامیمجوزدهندبرایاینکهدرمحافلبینالمللیبهعنوانبازیگرنقشمثبت

ماجراتلقیشوندخودرابهسوییکشیدهوسکوتپیشهکردهاند!
*درآشــوبهایایجادشده،یکیازهوادارانمدعیدرویشیبهناممحمدثالثبایکدستگاهاتوبوسبهصفماموران

نیرویانتظامیدرمقابلکالنتریحملهورشدوسهمامورپلیسرابهشهادترساند.
*اینکهدستگاههایامنیتیبااینافرادتاآنحدمماشاتکنندکهاینافراداقداماتخالفامنیترادرکشورانجامدهند
وبرخوردیباآنهاصورتنگیردجایتأملدارد.صفحه۱0

* شــما باید توضیح بدهید که 
چرا هواپیماهای برجامی نیامد

* بی تفاوتــی عجیــب در قبال 
هتاکی به مرحوم حاج سیداحمد 
خمینی)ره(              صفحه2


