
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( -قرب نوح )ع( مؤسسه عمران ساحل
موضوع مناقصه: اجاره ماشــین آالت سنگین )بیل مکانیکی، بلدوزر، لودر(- کارگاه 

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

مبلــغ تضمین شــرکت در مناقصــه: تضمیــن شــرکت در مناقصه معــادل مبلغ 
1/620/000/000 ریال )یک میلیارد و ششصد و بیست میلیون 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: اســتان هرمــزگان- شهرستان پارسیان- 
 شــهر کوشــکنار- مؤسســه عمران ســاحل- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان-

واحد امور قراردادها تلفن تماس: 07644627046- امور قراردادها
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/17      تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/22

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

موضوع مناقصه: خرید مصالح شن و ماسه- 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 
2/020/000/000 ریال ) دو میلیارد و بیســت میلیون ریال( تعیین می گردد. تضمین 
مذکور به صــورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشــد. این 
موسسه 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: اســتان هرمــزگان- شهرستان پارسیان- 
شهر کوشکنار- موسسه عمران ســاحل- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد 

امور قراردادها تلفن تماس: 07644627046- امور قراردادها
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/8/17     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/8/22

آگهی مناقصه عمومی 

محل دریافت اسناد مزایده: کرج- عظیمیه- میدان طالقانی- 
بلوار تعاون- خ فرهنگ- اداره کل ورزش و جوانان اســتان البرز- 

اداره امور حقوقی- اتاق 111- تلفن 32550606- 026
مهلت دریافت اسناد مزایده: از روز دوشنبه مورخ 96/8/29 
تا پایان وقت اداری )ساعت 13:30( روز پنج شنبه مورخ 96/9/2

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری )ساعت 

14:30( روز سه شنبه مورخ 96/9/14
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 روز شنبه مورخ 96/9/18
نشــر آگهی جهت اطالع بوده و هیچ گونه تعهدی برای دســتگاه 

ایجاد نمی کند.
هزینه آگهی، حق الزحمه کارشناســان رسمی دادگستری و هزینه 
انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی برعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده عمومی
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز براساس ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)2( 

و مصوب هیئت وزیران مورخ 95/6/27 در نظر دارد یک قطعه زمین به متراژ 375/20 مترمربع واقع در چهارراه طالقانی با شرایط ذیل 
به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط در مزایده دعوت به عمل می آید.

نوع  متراژآدرس زمینردیف
کاربری

مبلغ پایه 
فروش

مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده

کرج- خ شهید بهشتی- نرسیده به چهارراه طالقانی- 1
جنب ساختمان ارم- پالک ثبتی 15/1079

 375/20
مترمربع

مجهز 
شهری

 65/500/000/000
ریال

 3/275/000/000
ریال

تدوم
نوب

اداره کل ورزش و جوانان استان البرز 96/253/د-مالف

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/8/18 تصمیمات 

ذیــل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیــره به مدت 6 مــاه از تاریخ 

95/8/18 بــه قــرار ذیل تعیین گردیدند: آقــای مصطفی نجفیان 

رضوی بشماره ملی 0044072813 به سمت رئیس هیئت مدیره 

خانم مونا مومنی بشماره ملی 0070628092 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره آقای محمد مومنی بشــماره ملی 0031738206 به 

ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مینو مومنی بشماره 

ملی 0450107620 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مانی نجفیان 

رضوی بشــماره ملی 0064338533 به سمت عضو هیئت مدیره 

خانم مریم نجفیان رضوی بشــماره ملی 0054761174 به سمت 

عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و 

اوراق عــادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز سهامی خاص به شماره ثبت 21577 
و شناسه ملی 10100671309

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

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1396/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: جهانشاه ناظمیان به کد 
ملی 0039582434 به سمت رئیس هیئت مدیره و نینا ناظمیان به 
کد ملی 0070760561 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پریناز 
پناهــی به کد ملی 0039166368 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
ورنیکا ملک داودی به کد ملی 1815328576 خارج از شــرکاء و 
ســهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
غالمرضا ســلیمان زاده فرد به کد ملی 0320228223 به ســمت 
بازرس اصلی و بهروز افرهی به کدملی 0039008551 به ســمت 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اســناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسالمی 
و اوراق عــادی کال با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با 
مهر شــرکت و یا با دو امضای نینا ناظمیان و پریناز پناهی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشــد. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 

به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت تهران ماگان سهامی خاص به شماره ثبت 167657 
و شناسه ملی 10102101836 

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. - موضوع موسســه: مطالعات مرتبط به حوزه اقتصاد و تجارت 
الکترونیــک طراحی مدل های تجارت و کســب و کار عارضه یابــی اقتصاد برگزاری 
نشست های تخصصی در حوزه علوم اقتصادی و تجارت مطالعات اقتصادی و بازرگانی 
و در مواردی پس از اخذ مجوزهای الزم انجام شود. )در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعــات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( - مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود - مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان استاد مطهری شماره 284 واحد اول کد 
پستی 1588645116 - سرمایه موسسه: مبلغ 10/000/000ریال می باشد. - اولین 
مدیران موسسه: مجیدرضا حریری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره 
ملی 0046365151 دارنده 2/000/000 ریال سهم الشــرکه- مجیدرضا حریری به 
سمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی 0046365151 دارنده 2/000/000 ریال 
سهم الشــرکه- اسداهلل عســگراوالدی به ســمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
0038321319 دارنــده 2/000/000ریال سهم الشــرکه- مصطفی مالکی تهرانی به 
ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی0068841116 دارنده 2/000/000ریال 
سهم الشــرکه- ابوالحسن خلیلی به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
0439591074 دارنده 2/000/000ریال سهم الشرکه- هرویک یاریجانیان نماگردی 
به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0068774389 دارنده 2/000/000ریال 
سهم الشــرکه بعنوان اعضاء هیئــت مدیره برای مدت نامحــدود انتخاب گردیدند.- 
دارندگان حق امضا:  امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر موسســه معتبر می باشــد. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( 

تاسیس موسسه غیرتجاری پیشگامان اقتصاد کیهان در تاریخ 
1395/8/8 به شماره ثبت 40035  به شناسه ملی 14006282045

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی می گــردد. موضوع: 
صندوق بازنشســتگی واجا که در این اساسنامه به اختصار 
»صندوق« نامیده می شــود. بر اســاس مــاده )87( قانون 
اســتخدامی واجا- مصوب 1374- که در این اساسنامه به 
اختصار »قانون« نامیده می شــود و تبصــره آن، به منظور 
پرداخت حقوق بازنشســتگی، وظیفه و مستمری کارکنان 
واجا کــه در این اساســنامه به اختصــار »وزارت« نامیده 
می شــود و عائله تحت تکفل آنان تشکیل می شود. شماره 
مجوز 10087 تاریخ مجوز 1378/11/9 مرجع صادرکننده 
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحــدود. مرکز اصلی: تهران 
شهر تهران- ظفر- خیابان شهید مرتضی فریدافشار- کوچه 
نور- پــالک 3- ســاختمان صبا- طبقه اول- کد پســتی 
1919867341 سرمایه: ندارد. اولین مدیران: آقای مرتضی 
محمدی به شــماره ملی 0089905997 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای عباس میرمحسنی به 
شماره ملی 4629996419 و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال. دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق تعهدآور صندوق 
با امضای مدیرعامل و مدیرمالی و یکی از اعضاء هیئت مدیره 
به همراه مهر صندوق معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساســنامه بموجب مصوبه هیئت وزیران و به استناد 
نامه شماره 477308/م/8734 مورخ 96/8/1 آگهی گردید.

تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق بازنشستگی 
 واجا در تاریخ 1396/8/3 به شماره ثبت 43096 

به شناسه ملی 14007165603

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/4/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - فرهاد بشــارت به شماره ملی 
0039510190 بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره و لوران 
کریستف ساچی به کد فراگیر 98086804 به نمایندگی از 
شرکت کمپانی ژروه دنون به کد فراگیر 3002590655 به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و شــهرام بشارت به شماره 
ملی 0452210240 به سمت عضو هیئت مدیره و لومه متیو 
توماس بنجامیــن به کد فراگیر 100570670 به نمایندگی 
از شــرکت پرودوئــی لتیه فره ســود اوروپ به کــد فراگیر 
03002597270 به سمت عضو هیئت مدیره و الیویه بوالی به 
کد فراگیر 100570829 به نمایندگی از شرکت فرمینوست 
به کد فراگیر 3002706368 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و علیرضا برجســته به شــماره  ملی 2296917224 )خارج 
از اعضا هیئت مدیره( به ســمت مدیرعامل برای بقیه مدت 
تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور از قبیل ســفته و چک و قراردادها و عقود 
اســالمی با امضا مشترک دو نفر از سه نفر مدیرعامل و فرید 
خدائی )مدیر مالی( و فرشید صالح زاده )مدیر فروش( همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر می باشد. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران.

آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی دماوند
 سهامی خاص به شماره ثبت 635 

و شناسه ملی 10100630031

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

آگهی مزایده ماشین آالت

شرکت تعاونی دهیاری های بخش رودبنه
شهرستان الهیجان

این شــرکت تعاونی در نظر دارد تعداد 7 هفت دســتگاه از ماشــین آالت 
 سبک و سنگین شامل )2 دستگاه بیل بکهو - دو دستگاه کمپرسی آمیکو
6 تن - 2 دســتگاه نیسان زامیاد و یک دســتگاه تراکتور سام ایتالیا( را از 

طریق مزایده عمومی بصورت یکجا بفروش برساند.
لــذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت بازدید از ماشــین آالت و اخذ 
فرم شــرایط ثبت نام در مزایده به آدرس: گیالن - شهرســتان الهیجان 
)بخش رودبنه( - روســتای ناصر کیاده باال - شرکت تعاونی دهیاری های 
روستاهای بخش رودبنه از تاریخ انتشار لغایت 96/9/6 مراجعه یا با شماره 

تلفن 01342447433 و همراه 09119460691 تماس حاصل فرمایند.

سال هفتادو ششم   شماره 21768   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 22 آبان 1396  24 صفر 1439    13 نوامبر 2017

زلزله۷/2ریشتریاستانسلیمانیهعراقرالرزاند.
کانــون زلزله در نزدیکی مرزهــای ایران بوده که به علت 
شدت زمین لرزه، تکانه های آن در استان  های همجوار احساس 
شده اســت. مرکز لرزه نگاری کشور اعالم کرد زمین لرزه ای به 
بزرگی 4/9 ریشتر ساعت 21:59 دیشب مرز کرمانشاه و عراق 
را لرزاند. همچنین ســاعت 22:04 زمین لرزه ای 4 ریشــتری 

دیگری این منطقه را لرزاند.

زمین لرزه عــالوه بر عراق و ایــران در کویت و لبنان نیز 
احساس شده است. این زمین لرزه در چند دهه گذشته در عراق 
بی سابقه بوده است. این زلزله در ایالم، کرمانشاه، قصر شیرین، 
سنندج، لرســتان، همدان، اصفهان، مناطقی از اطراف تهران 
احســاس شد. معاون ســازمان امداد و نجات هالل احمرگفت 
زمین لرزه در مرز ایران و عراق رخ داده اســت و به علت عمق 
کم زمین لرزه این زلزله در سایر استان ها احساس شده است.

 زلزله۷/۲ ریشتری در شمال عراق
و چند استان کشور

 * وقتــی بازتــاب تهدیــدات انصــاراهلل یمن را 

تهدید امنیت ملی جا می زنند!

* ترامپ: من می خواهم با »اون« دوست باشم

او نباید به من بگوید »پیرمرد«!

* رای الیوم: جنگ 3 تریلیون و 260 میلیارد دالری یمن 

برای متالشی کردن آل سعود کافی است.

* گزارش رویترز از پشت پرده استعفای حریری.

صفحهآخر

انقالبیون یمن: همه کشتی های نفتی عربستان را 
هدف قرار می دهیم

چراییتوقیف

انتقام کور
از روشنگری های کیهان
مدیر مسئول کیهان: دولت نشان داد که توان تشخیص مصالح ملی را ندارد 

صفحات۲و۳


