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

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 

و صــادرات کلیه کاالهای بازرگانــی، ترخیص کاال از گمرکات 

داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 

و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، 

مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 

غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی و 

ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 

اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 

قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 

بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 

پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شــود در صورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان 

تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله شــهرآرا- بزرگراه 

شهیددکتر چمران- کوچه الدن- پالک 5- طبقه پنجم- واحد 

10 کد پستی 1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

اســت از مبلغ 100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 

هر یک از شــرکا خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 

0021060721 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

امیر کیانی به شماره ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 

ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اسکندری قرنین 

به شــماره ملی 0021060721 و به سمت مدیرعامل به مدت 

نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 

امیر کیانی به شــماره ملی 0323690386 و به ســمت عضو 

هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 

و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیــه نامه های عادی و 

اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

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

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

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ 1397/8/23 به شماره ثبت 533888 به شناسه ملی 14007945721

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1397/7/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســیدمحمد شــهاب 
خانیــان دارای کد ملی 0055312047، آقــای مجید مرافق دارای 
کد ملی 0034989455 و آقای هوشــنگ دلشــاد  دارای کد ملی 
2296416421 برای مدت دو ســال به عنوان اعضای هیئت مدیره 
با ســمت: آقای سیدمحمد شهاب خانیان رئیس هیئت مدیره، آقای 
مجید مرافــق نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشــنگ دلشــاد 
مدیرعامل شــرکت انتخــاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت با امضای مشــترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره 
مذکور در بند ب 1 همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سایر 
مکتوبــات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معمول خواهد 
شــد. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا 
شناســه ملی 10980002869 به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم 
طایفی دارای کد ملــی 0044123817 به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت های مالی و 
سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 96/12/29 به تصویب رسید. 
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات شرکت پخش گاز مایع 
فرگاز سهامی خاص به شماره ثبت 14096 

و شناسه ملی 10100530360 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت موسسه: تاسیس مدارس و 
مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از پیش دبستانی تا پایان دبیرستان. 
)به استناد مجوز شماره 1281/17156/109 مورخ 1397/08/15 اداره 
آموزش و پرورش شهرستان دماوند( )ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.( مدت فعالیت موسسه: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی موسســه: دماوند - بخش مرکزی - شهر 
دماوند - محله گیالوند - بلوار شــهید بهشــتی - کوچه زنبق2 - پالک 
152 - طبقه زیرزمین - کد پســتی 3971948375 ســرمایه موسسه: 
مبلغ 20/000/000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: 1. خانم سیده 
محدثه میربابا به شــماره ملی 0439970083 دارنده 6000/000 ریال 
سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره. 2. آقای محمدمهدی امانی به 
شماره ملی 0073236251 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. 3. آقای محمدعلی امانی به شماره 
ملی 0076211010 دارنده 4000000 ریال سهم الشــرکه به ســمت 
قائم مقــام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت پنج ســال انتخاب 
گردیدنــد. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 
موسسه ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با دو امضا 
از ســه امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
حجتالهقلیتبارسرپرستثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

تاسیس موسسه غیرتجاری حریم آفتاب موعود 
در تاریخ 1397/09/18 به شماره ثبت 309 

به شناسه ملی 14007992259 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/5/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان 
تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله 
ســعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان هیجدهم شرقی - پالک - 
47- طبقه همکف - واحد 1 - کدپستی 1997857977 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه بامداد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 434709 

و شناسه ملی 10320848577

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدمحسن 

احســن اصفهانی به شــماره ملــی 1282646036 آقــای فضل اله 

نیک نژاد به شماره ملی 1287734091 آقای مجتبی نیک نژادی به 

شــماره ملی 1282232975 آقای صفر آقایی پور ماچیانی به شماره 

ملی 2690701431 به ســمت بازرس اصلی و آقای علی دافعیان به 

شــماره ملی 1282688510 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 96 تصویب شد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز 
سهامی خاص به شماره ثبت 266045 

و شناسه ملی 10103832470

فراخوانمناقصهعمومی
یکمرحلهای

سازمانثبتاسنادوامالککشور
بقیهدرصفحه3مالف4235

این شرکت در نظر دارد نســبت به برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای 
خرید دوربین و تجهیزات مانیتورینگ نیروگاه ایسین اقدام نماید.

لذا از شــرکت های واجد شــرایط در این مناقصه دعــوت به عمل می آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 1،090،000 ریال 
)یک میلیون و نود هزار ریال( به صورت الکترونیکی از تاریخ 1397/11/23 
لغایت 1397/11/30 اقدام و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
بــا توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارایه 
پیشــنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد الزم 
است در صورت عدم عضویت قبلی شرکت ها در سامانه فوق مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام 
نمایند. ضمنا شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره

 33669855-076 داخلی 826 و 834 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات:

1- مدت زمان اجرای کار: 12 ماه شمسی
2- مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار 472/617/500 )چهارصد و 
هفتاد و دو میلیون و ششصد و هفده هزار و پانصد ریال( که باید به صورت 
ضمانتنامــه معتبر بانکی یا فیش واریزی بــه نفع کارفرما در روز برگزاری 

مناقصه تسلیم گردد.
3- دســتگاه نظــارت دفتر فنی تولید می باشــد و شــرکت های متقاضی 
می توانند در خصوص سؤاالت فنی خود با داخلی 816 آقای بهرامی تماس 

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

 www.iets.mporg.ir 5- آگهی ما در ســایت های پایگاه ملی مناقصات
و ســامانه تدارکات الکترونیکــی www.setadiran.ir دولت بخش 

»ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« قابل مشاهده می باشد.

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

 شماره 23/م/97

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

نوبتاول

شرکتآبوفاضالباهواز با اخذ مجوز شماره 1705687 مورخ 96/11/29 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور و رعایت بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات 
مصوب 1383 مجلس شورای اسالمی و آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح 
ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره 
69454/ت50913همــورخ 93/06/20، در نظر دارد تامینمالی،تامین
کاالواجرایبخشیازکلکتورهایاصلیفاضالباهوازوشهرستان
کارون را به متقاضیان واجد شــرایط واگذار نماید. مناقصه گران ابتدا از نظر توانایی 
فنــی و مالی مورد ارزیابی قرار می گیرند و شــرکت کنندگان واجد صالحیت پس از 

دریافت اسناد مناقصه، نسبت به ارائه پیشنهادات اقدام خواهند نمود.
1-نامونشانیدستگاهمناقصهگزار: شرکت آب و فاضالب اهواز- اهواز 
کیانپارس، خیابان پنجم، نبش خرداد کدپستی: 6163653118، تلفن: 33330975 

)9861+( و فاکس: 33386687 )9861+(
2-شرحمختصریازمشــخصاتومقادیرکار: اجرای خطوط اصلی 
فاضالب به طول حدود 21 کیلومتر به روش ترانشــه باز و به اقطار 500 تا 1200 
میلیمتــر و اجرای حدود 8 کیلومتر خطوط اصلــی فاضالب، به روش میکروتونل 
و بــه اقطار 1000، 1200، 1400 میلیمتــر، که جنس کلیه لوله ها مخصوص لوله 

رانی می باشد.
3-مشاورطرح: مهندسین مشاور ری آب

4-محلاجرا: شهر اهواز و شهرستان کارون
5-مدتاجرایکار: 24 ماه

6-مبلغبرآورداجرایکار: 1/756/185/779/122 ریال
7-شرایطمتقاضیانشرکتدرارزیابیکیفی:

الف: شرکت های دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه یک )1( رشته آب در 
زیر رشــته خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضالب، مشروط به تامین منابع 

مالی مورد نیاز

ب: مشارکت شرکت های دارای صالحیت فوق الذکر و تامین کننده مالی
8-شــرایطکلی: بازپرداخت اصل و سود تسهیالت توسط سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور تضمین خواهد شد. شروع بازپرداخت تسهیالت یکسال پس از 
تحویل موقت پروژه و مدت بازپرداخت ســود و اصل تسهیالت به مدت پنج سال 
با اقساط شش ماهه می باشــد. محاسبه سود و بازپرداخت تسهیالت در چارچوب 
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با رعایت عقود اسالمی مندرج در آن 
و حداکثر نرخ سود مورد پذیرش تا نرخ سود اوراق مشارکت در سال جاری خواهد 
بود. نرخ ســود مورد انتظار و مبلغ هر قســط بازپرداخت، توسط تامین کننده منابع 
مالی پیشنهاد می شود و تامین کننده می بایست اسنادی دال بر توانایی تامین مالی 

تسهیالت تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی باشد، ارائه نماید.
9-تاریــخ،مهلتومحلدریافتاســنادارزیابی: واجدین شــرایط 
می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 97/11/27 جهت دریافت 
اسناد، از مهندسین مشاور ری آب به نشانی: تهران- خیابان آفریقا- کوچه فرزان 
غربــی پالک 30، اقدام نمایند. دریافت  اســناد ارزیابی تنها با به همراه داشــتن 
معرفی نامــه کتبی و در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ 300/000 ریال واریزی به 
حساب شــماره 0105155272002 نزد بانک ملی بنام مهندسین مشاور ری آب 

امکان پذیر خواهد بود.
10-تاریخ،مهلتومحلتحویلاســنادارزیابی:مناقصه گران پس از 
دریافت و مطالعه اسناد ارزیابی، حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 97/12/11 اسناد 
مربوط را تکمیل و در پاکت الک و مهر شده به نشانی اهواز- کیانپارس- خیابان 
5 غربــی نبش خرداد شــرکت آب و فاضالب اهواز- طبقه ســوم دفتر قراردادها 
)تلفن 06133737214( تحویل و رسید دریافت دارند. مناقصه گران می  توانند برای 
کسب اطالعات بیشــتر و بیان سواالت احتمالی خود با مهندسین مشاور ری آب 
به نشــانی ذکر شــده در باال مکاتبه و یا با شماره تلفن 8309 داخلی 309 تماس 

حاصل نمایند.

شرکت آب و فاضالب اهواز فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران 
و تامین کنندگان مالی اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی

 فاضالب اهواز و شهرستان کارون
تجدید آگهی 

110/97/48

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز

شرکت آب و فاضالب اهواز

ویژه نامه کیهان در۲۰۰ صفحه به مناسبت 
چهلمین سال انقالب اسالمی ایران 

ضمیمه روزنامه امروز

سال هفتادو هفتم   شماره 22122   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 23 بهمن 1397   6 جمادی الثانی 1440    12 فوریه 2019

رهبرمعظمانقالباسالمی
دردیدارفرماندهانوکارکنان
نیرویهواییوپدافندهواییارتش:

مسئوالن از اول باید 
برمبنای بی اعتمادی

 به آمریکا 
حرکت می کردند
امروز هم به اروپا
 اعتماد نکنند

۳

 * بانــک جهانــی: صــادرات و تولید ملــی ایران 

در 40 سال اخیر 8 برابر شده است.

* جزئیات پرداخت عیدی کارگران و کارمندان.

* سیب و پرتقال با کیفیت برای عید نوروز آماده است.

* 17 هزار تن گوشــت اظهار نشده در گمرک دپو 

شده است.

* سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛ رشد 70 درصدی 

درآمد ریالی حاصل از نفت کشور.              صفحه۴

یکمسئول:

صادرات ایران به عراق
از ترکیه پیشی گرفت

* وهابیون ســعودی زکریای 6 ساله را جلوی چشم 
ما در سر بریدند.

* سرکوب سیزدهمین تظاهرات هفتگی در فرانسه؛ 
دست یک معترض قطع شد.

* مغرب هم از ائتالف سعودی در یمن خارج شد.

ونزوئــال  ارتــش  قــدرت  نمایــش  بزرگتریــن   * 
علیه کودتاچیان و آمریکا.

* دســتگیری ده ها داعشــی در االنبار طی عملیات 
بزرگ نیروهای اطالعاتی عراق.

صفحهآخر

سیدحسننصراهلل:

پیشرفت های ایران در سایه ولی فقیه
اندیشمندان دنیا را شگفت زده کرده است

عکس:محمدعلیشیخزاده

خبرویژه

اردشیر زاهدی: 
اپوزیسیون 
جمهوری اسالمی
خائن و فاسد هستند

۲

تماشایی تر از همیشه
چهلمین سیلی سهم ترامپ شد
صفحه۳

بهمن  ۲۲ تماشایی  تظاهرات  بازتاب    
در رسانه های جهان؛ 

خود میلیونی  حضــور  با   ایرانی ها 
در خیابان ها به آمریکا سیلی زدند.

نتایجنظرسنجیجدید
موسسهایرانپلنشانداد

حمایت تمام قد 
ایرانی ها از برنامه 
موشکی و هسته ای 

۱۱

یادداشتروز

مهم ترین پیام
راهپیمایی دیروز 

۲

صفحه۱۱


