
این شرکت در نظر دارد نســبت به تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای 
خرید سروموتورهای سیستم کنترل توربین های بخار نیروگاه بندرعباس 

اقدام نماید.
لذا از شــرکت های واجد شــرایط در این مناقصه دعوت به عمل می آید 
جهت دریافت اســناد مناقصه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 500/000 
ریال )پانصد هــزار ریال( به صورت الکترونیکــی از تاریخ 1396/7/29 
لغایت 1396/8/6 اقدام و یک نســخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارایه 
پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد، الزم 
است درصورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام 
نمایند. ضمنا شــرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره: 6-07633613774 داخلی 829 تماس حاصل فرمایند.

توضیحات: 
1- مدت زمان اجرای کار: 8 ماه شمسی

 2- مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجــاع کار 3/850/000/000 ریال
)ســه میلیارد و هشــتصد و پنجاه میلیــون ریال( که بایــد به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به نفع کارفرما در روز برگزاری 

مناقصه تسلیم گردد.
3- دســتگاه نظارت دفتر فنی تولید می باشــد و شــرکت های متقاضی 
می توانند در خصوص ســؤاالت فنی خود بــا داخلی 826 آقای مهندس 

کمالی تماس حاصل فرمایند.
4- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

مناقصــات ملــی  پایــگاه  ســایت های  در  مــا  آگهــی   -5
الکترونیکــی تــدارکات  ســامانه  و   www.iets.mporg.ir

تامین کننده/  www.setadiran.ir دولت بخش »ثبت نام/ پروفایل 
مناقصه گر« قابل مشاهده می باشد.

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای

 شماره 14/م/96 )نوبت دوم(

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

شرکت تولید نیروی برق
بندر عباس

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

https://telegram.me/kayhan_news

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/3/24 و مجوز شماره 
962/110/74142 مورخ 96/4/24 اداره تعاون اســتان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: حامد باقری به شماره ملی 2939494045 به عنوان هیئت 
مدیره و مدیرعامل و خداکرم ســلگی به شــماره ملی 0450534911 به 
عنوان ریاست هیئت مدیره و رضا خاکباز به شماره ملی 0381513440 به 
عنوان نایب رئیس و عبداله خزائی به شماره ملی 0057645280 به عنوان 
منشی هیئت مدیره و محمدباقر موالیاری به شماره ملی 3781683362 
به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. در ضمن مقرر گردید کلیه 
اسناد و اوراق مالی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت آقای حامد 

باقری)مدیرعامل( و یکی از دو امضاء آقایان خداکرم سلگی)رئیس هیئت 
مدیره( و یا رضا خاکباز)نایب رئیس هیئت مدیره( با مهر شــرکت دارای 
اعتبار قانونی می باشد. جهت امضاء چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت 
مقرر شــد با دو امضاء باشــد که یک امضاء ثابت با مدیرعامل آقای حامد 
باقری و امضاء متغیر با یکی از دو امضاء آقای خداکرم سلگی یا آقای رضا 
خاکباز همراه با مهر شــرکت باشــد. حتما امضاء مکاتبات عادی با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسافربری شماره سیزده آسیا سفر 
به شماره ثبت 38725 و شناسه ملی 10100841365

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1395/4/1 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: مســعود اورعی به شــماره ملــی 0049780131 به 

نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه ســبز جهان سهامی خاص با شناسه 

ملی 10102853650 به ســمت رئیس هیئت مدیره محســن رحمانی 

به شــماره ملی 6209879586 به نمایندگی از شرکت مهندسی آماد 

بهینه ساز ســهامی خاص به شناســه ملی 10102251738 به سمت 

عضو هیئت مدیره حســن کاشفی به شــماره ملی 0053209176 به 

نمایندگی از شــرکت خدماتی ساتر ســبز سهامی خاص به شناسه ملی 

10102262391 بــه ســمت عضــو هیئت مدیره بهمن خوشــمهری 

آزاد به شــماره ملی 1551912937 به نمایندگی از آموزشــی آماد و 

پشتیبانی دســتواره به شناســه ملی 10100467987 به سمت نائب 

رئیس هیئت مدیره مســعود نوراحمدی به شماره ملی 1930608071 

به نمایندگی از شــرکت حمل و نقل آزادگان ســهامی خاص به شناسه 

ملی 10101259330 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 

برات قراردادها و عقــود با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت 
سنجش گستر دانا سهامی خاص به شماره ثبت 196566 

و شناسه ملی 10102384287

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/09/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
موسســه جامعه االمام الصادق)ع( به شناســه ملی 10100185873 به شماره ثبت 
2306 با نمایندگی آقای عالء میرمحمدصادقی به شــماره ملی 1280767391 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا ظهره وند به شــمار ملی 0054596327 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ســیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی 
0038748347 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سیدخلیل طباطبائی 
یگانه به شــماره ملی 0039016171 )خارج از شرکا( به سمت عضو هیئت مدیره و 
قائم مقام مدیرعامل. آقای سیدهوشنگ قادریان به شماره ملی 1286417511 )خارج 
از شــرکا( به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد فطانت فردحقیقی به شماره ملی 
2298866279 )خارج از شرکا( به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا مصلحی 
به شــماره ملی 0420971610 )خارج از شرکا( به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهاءدار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات 
و عقود اســالمی و غیره با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و یک نفر از اعضاء 

هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی
 و پوشاک جامعه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 

و شناسه ملی 10102185247

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

 ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات تخصصی شهرسازی 
و معماری در صورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت: از تاریــخ ثبت  به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شــهرتهران-
ونک-کوچه لیلی- بن بست رشیدغربی- پالک8-طبقه اول- واحد غربی-
کدپستی 1994615716 سرمایه شــخصیت حقوقی: 120/000/000 
ریال می باشــد. اســامی و میزان سهم الشرکه شــرکا: آقای محمدعلی 
گلپایگانی به شــماره ملی 4590993457 دارنــده 20/000/000 ریال 
سهم الشــرکه آقای فراز گلپایگانی به شماره ملی 5410015193 دارنده 

100/000/000 ریــال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقــای محمدعلی 
گلپایگانی به شــماره ملی 4590993457 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای فراز گلپایگانی به شــماره ملی 5410015193 
به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور و بهادار شــرکت از قبیل سفته، برات، چک، قراردادها با 
امضاء  آقای فراز گلپایگانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ساتراپ هیرکان شارستان
 در تاریخ 1396/07/02 به شماره ثبت 515866 به شناسه ملی 14007087710

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مــورخ 1396/6/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای جــواد خلیل ارجمنــدی با شــماره ملی 

0081665237 به ســمت نایــب رئیس و عضو هیئت 

مدیره- آقای عبــاس خلیل ارجمندی با شــماره ملی 

0070434913 به ســمت رئیس هیئــت مدیره آقای 

یونس علی پور با شماره ملی 0076359141 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره- برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت به امضاء عباس خلیل ارجمندی همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آبراه صنعت ارجمند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 491960 

و شناسه ملی 14005847593

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/3/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت 
مدیره جدید برای دو ســال به این شرح انتخاب شدند: 
آقای مســعود مانی فر با کد ملی 0032284470،  آقای 
علــی مانی فر با کد ملــی 0079292097، خانم فاطمه 
مانی فر با کد ملــی 0079534295، آقای محمد میرزا 

عبداهلل با کد ملی 0075087073 به سمت بازرس اصلی 
و آقای حمیدرضا نظری بــا کد ملی 0045864152 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب 
شــدند. روزنامه کیهان جهت نشــر آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت سنگ بیستون 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42806 

 و شناسه ملی 10100881743 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 
مــورخ 1395/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 
هیات مدیــره عبارتند از آقای مصطفی صادقی به شــماره 
ملــی 0380752263 و آقای رضا ناظری به شــماره ملی 
0380844958 برای مدت دوســال انتخاب شدند موسسه 
حسابرســی و خدمات مالــی آریا به روش به شناســه ملی 
10100621378 به ســمت بازرس اصلی و خانم نســرین 
توانایان فرد به شماره ملی 0044294077 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 

ترازنامه و حساب  سود و زیان سال مالی 94 تصویب شد. 

آگهی تغییرات شرکت پارس مرمر سهامی خاص
 به شماره ثبت 70404 

و شناسه ملی 10101153358

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/28 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 95 به 

تصویب رســید. جهانشاه ناظمیان به کد ملی 0039582434 به سمت 

رئیس هیئت مدیره و نینا ناظمیان به کد ملی 0070760561 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیــره و پریناز پناهی به کد ملی 0039166368 به 

ســمت عضو هیئت مدیره و لیال ناظمیان به کــد ملی 4710315027 

خارج از شــرکا و سهامداران به ســمت مدیرعامل برای مدت دو سال 

انتخاب شدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور ازقبیل چک، سفته، برات، 

عقود اســالمی کال با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشــد. غالمرضا ســلیمانزاده فرد به کد ملی 0320228223 

به سمت بازرس اصلی و ورنیکا ملک داودی به کد ملی 1815328576 

به ســمت بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند. مدیرعامل شرکت بدینوســیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای 

سوءپیشــینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون 

اساســی و ماده 146 قانون تجارت نمی باشــیم و بــا امضای ذیل این 

صورتجلســه ضمن تائید مفاد قبولی ســمت خود را نیز اعالم می دارم. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت ورنکو سهامی خاص
 به شماره ثبت 20380 

و شناسه ملی 10100659286 

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

سال هفتادو ششم   شماره 21753   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( دوشنبه اول آبان 1396  3 صفر 1439   23 اکتبر 2017
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درگفتوگویکیهانباهنریجیروکسبررسیشد

پشتپردهدیوانهبازیهایترامپ

صفحه2 صفحه2

* روســیه اعالم کرد: تصرف رقه از ســوی آمریکا به 

قیمت نابودی کامل شهر و قتل عام هزاران غیرنظامی.

* ترامپ: پشــت پرده ترور جان اف کندی را برمال 

می کنم.

* نشست مشترک مقامات ارشد نظامی اسرائیل و 

کشورهای مرتجع عرب در واشنگتن.

* حماس: ایران بزرگ ترین حامی مقاومت اســت، 

کمر اسرائیل را می شکنیم.                  صفحهآخر

رهبران اقلیم عزم خود را
برای حذف بارزانی جزم کردند

* 12 هزار دستگاه اتوبوس آماده جابه جایی زائران 

اربعین.

* بیکاری کارگر ایرانی در ســایه تبدیل قاچاق به 

واردات رسمی.

* رئیس کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی خطاب به وزیر صنعت: 

درباره خروج از رکود زیاد صحبت می شود اما عمال چیزی نمی بینیم.

 * وزیــر ارتباطات: مــردم برای تنظیم بــازار فعال 

گوشی نخرند.                                      صفحه۴

شرایط اقتصادی کشور
آمار اشتغال جهانگیری را تایید نمی کند

رهبرانقالبدردیداردستاندرکارانکنگرهبزرگداشتآیتاهللسیدمصطفیخمینی:

مرحوممصطفیخمینیبااینکهفرزندمرجعبزرگیهمچونامامخمینی)ره(بود
اماذرهایازنشانههایآقازادگیدروینبود

صفحهآخر

صفحه۳

* آسوشیتدپرس: در طرح جدید 
نماینــدگان آمریکا در صورتی که 
پرتاب،  آزمایش،  به هرگونه  ایران 
موشــک های  اســتقرار  یا  تولید 
بالستیک با قابلیت حمل کالهک 
جنگی اقدام کند، تحریم های لغو 

شده دوباره فعال خواهند شد.
* در این طــرح هرگونه مخالفت 
ایــران بــا درخواســت آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی برای بازدید 
از هر پایگاهی، حتی مراکز نظامی 
این کشور، می تواند به نقض آشکار 

پایبندی ایران تعبیر شود.

آسوشیتدپرسگزارشداد

؛ طرحنمایندگانآمریکا
دائمیکردنبرجامومحدودیتموشکیایران
* ســناتورهای آمریکایی خواســتار لغو تمام محدودیت های زمانی برجام 

شده اند.
* علی رغم جنجال رســانه ای برخی از دولتمردان و نشــریات زنجیره ای، 
مقامات آمریکا- کاخ ســفید و کنگره- در کنار اروپا و رژیم صهیونیســتی 
به دنبال دائمی کردن »اقدامات نقد ایران در مقابل وعده های نســیه طرف 
 مقابل« و تعمیم خســارت محض برجام به دیگــر مولفه های قدرت ایران
هستند.                                                                          صفحه۳

*همزمانبااظهاراتشــرورانهترامپدرجمعهشبگذشته،
اجرایقانونکاتسا2017آغازشد.

*وزارتخزانهداریاعالمکردبراساسقانونکاتساتا۳1اکتبر
)9آبان(فرصتداردتادفاتر،نهادهاوافرادوابســتهبهسپاهرا

ذیلدستوراجرایی1۳22۴شناساییکند.
*طراحی،اعمالوحفظتحریمهایاقتصادییکیاز2بالاصلی
سیاستخارجیآمریکادرمقابلهباایرانبودهاست.آنهاهمیشه
تاکیدکردهاندکهاعمالتحریمهابرایپیشبردبهترتالشهای

دیپلماتیکبودهاست.
*تحریمهایمهموکلیدیآمریکارانمایندگانکنگرهوســنا
طراحیکردهاند،امادرایرانچهخبراســت!؟اوجهمتبرخی
نمایندگان،پیگیریرفعحصرســرانفتنهوبراندازان،تصویب
تعطیالتبیشتر،عکسسلفیگرفتنو...است!آنهااصالتحریمها

رانمیشناسند!
*هیئتنظارتبراجرایبرجــام،هیچتحرکدرخوریندارد
وکمتریناثریدرمناســباتسیاســیواقتصادیازآندیده

نمیشود!
*دولتبدونتنبهوعبرتگیریازماجرای۴ســالهبرجامو
مذاکرات،دنبالبازیباکارتســوختهاروپاستوالبتهعوامل
میدانی،کماکاندنبالحاشیهبازیوحاشیهسازی!صفحه2


