
آگهی تجدید مناقصه عمومی
مناقصه گزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( -قرب نوح )ع( مؤسســه 

عمران ساحل
موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مغزه از معدن حراء- کارگاه احداث فاز 

اول بندر پارسیان- تجدید مناقصه- سری سوم.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه معادل مبلغ 3/200/000/000 
ریال )ســه میلیارد و 200 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 اســناد مناقصه: اســتان هرمزگان- شهرســتان پارسیان- شهر 
کوشکنار- مؤسسه عمران ســاحل- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد امور قراردادها 

تلفن تماس: 07644627046- امور قراردادها
تاریخ انتشار: نوبت اول: 97/2/2                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/3

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 

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

جهت اطالع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: تولید و بســته بندی 

انــواع محصوالت کشــاورزی و دامــی، تولید و بســته بندی انواع 

محصوالت غذایی، پرورش ماکیان، پرورش ماهی، سردخانه اخذ وام 

قرض الحسنه وسایر تسهیالت اعتباری از منابع بانک ها، و موسسات 

مالی و اعتباری و اشــخاص حقیقــی وحقوقی دیگر - اخذ کمک و 

هدایــای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشــخاص حقیقی و حقوقی - 

تودیع وجوه به حســاب ســپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک ها و 

یا موسســات مالی و اعتباری معتبر - مشارکت با اشخاص حقیقی 

و حقوقی با اولویت تعاونی ها - سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه 

تعاونی مربوطه و یا ســایر شــرکت ها و موسسات عمومی، تعاونی و 

یا خصوصی - مشــارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران تعاونی در 

دوره های آموزشــی - تخصصی برای ارتقاء ســطح تولید و خدمات 

به اســتناد مجوز شــماره 962/112/344921 مورخ 1396/11/24 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم. )ثبت موضوع 

فعالیت شرکت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( مدت: از 

تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان 

رباط کریم - بخش مرکزی - دهستان منجیل آباد - آبادی شهرآباد 

ایالت - شهرآباد ایالت - خیابان امام خمینی - کوچه یاس - پالک 

24 - طبقه همکف - کد پســتی 3763194431 سرمایه شخصیت 

حقوقی: 1/400/000 ریال می باشــد. اولیــن مدیران: آقای مرتضی 

بابالوئی به شــماره ملی 4911757061 به سمت مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیــره، خانم زهرا بابالوئی به شــماره ملی 4911759895 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهنام قربانی به شــماره ملی 

4911813563 به سمت منشی هیئت مدیره، آقای مرتضی عظیمیان 

به شماره ملی 3781978648 به سمت عضو علی البدل و آقای حسین 

بابالوئی به شماره ملی 4911315202 به سمت عضو علی البدل برای 

مدت 3 ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها 

و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک - سفته - بروات 

و اوراق بهاءدار بــا امضاء ثابت مرتضی بابالوئی )مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره( و امضاء زهرا بابالوئــی )نایب رئیس هیئت مدیره( و در 

غیاب ایشان با امضاء بهنام قربانی )منشی هیئت مدیره( همراه با مهر 

شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مرتضی بابالوئی )مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. بازرس 

اصلی و علی البدل: آقای رضا بابالوئی به شماره ملی 4910666753 

به سمت بازرس اصلی و رضا فرجیار به شماره ملی 4911404159 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

تاسیس  شرکت تعاونی کشت و  صنعت سها شهرآباد 
در تاریخ 1396/11/29 به شماره ثبت 2850 به شناسه ملی 14007427129 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 

فوق العاده  مورخ 1395/5/12 و مجوز شــماره 

ســازمان   1395/7/17 مورخه   342/233196

تصمیمات  ایــران  روســتایی  تعــاون  مرکزی 

ذیل اتخاذ شــد: شــرکت مذکور منحل اعالم 

و عبداله آقاخانی شــاهیوردی به شــماره ملی 

6219852443- مجید مهاجری به شماره ملی 

129709819- حســین نیک نســب به شماره 

ملی 4898518941 به عنــوان هیئت تصفیه 

انتخاب و حســین نیک نســب به شــماره ملی 

4898518941 به عنوان مدیر تصفیه انتخاب 

گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه فراگیر ملی تخصصی 
تولیدی کشاورزی سیب زمینی کاران به شماره ثبت 

385827 و شناسه ملی 10320361510 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/11/19 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا آژیده بســمت مدیر 

عامل و عضو هیئت مدیره به شــماره ملــی 0071183647 

خانم مرمر سالمی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 

0054596009 آقای رحیم اصغری به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیره ش م 4390579861 امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و 

تعهدآور از جمله، چک، ســفته، بروات، قراردادها، تعهدنامه ها، 

ضمانت  نامه ها و ســایر اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل 

و رئیــس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء 

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با 

امضاء رئیس هیئت مدیــره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شــرکت معتبر و نافذ خواهد بود. اوراق عادی و اداری با 

امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی 

با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و مهندسی نوآوران 
کیفیت پارس سهامی خاص به شماره ثبت 254538 

و شناسه ملی 10861831746 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/13 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت به اســتان تهران- 
شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- حشمتیه- خیابان 
شــهید علی اصغر نوری- بن بست شهید حمید رشیدی- پالک 1- 
طبقه همکف- کدپستی 1637714971 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.- عبارت: مشاوره مدیریت، 
نظارت و اجرای انواع پروژه های طرح و ساخت  ای پی سی )مهندسی، 
تدارکات و ساخت( صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سازه های دریایی، 
ابنیه و راه و ساختمان، مهندســی معکوس، طراحی و نقشه کشی 
و تهیه مستندات جهت ســازه ها، قطعات، تجهیزات و ماشین آالت 
صنعتی، تعمیر و نگهداری، بازســازی و نوســازی انواع تجهیزات و 
ماشین آالت صنایع )شیرهای صنعتی و کنترلی، ماشین های دوار، 
موتورهای احتراقی دیزلی و گاز ســوز صنعتی و دریایی. وســائل 
راه سازی و ساختمانی و انواع جرثقیل های ثابت و متحرک. طراحی 

و ســاخت انواع پمپ هــای گریز از مرکز، آتش نشــانی، آب دریا و 
فرآیندی )صنایع نفت و پتروشیمی(. طراحی و اجرای لوله کشی های 
صنعتی و رنگ و ســند بالســت لوله ها، تاسیسات، سازه ها، ظروف 
فرآیندی و سکوهای دریایی. ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و تامین 
نیروی انســانی فنی متخصص و خدماتی. تامیــن، خرید، فروش، 
واردات و صادرات کلیه تجهیزات، ماشــین آالت و قطعات مرتبط با 
آنها و مواداولیه صنایع. اخذ نمایندگی کلیه شــرکت های داخلی و 
خارجی و شرکت در مناقصات و مزایده های داخل و خارج از کشور. 
مشارکت با سازندگان تجهیزات و شرکت های فنی و خدماتی داخل 
و خارج از کشور )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از 
اخذ مجوزهای الزم( به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده 

و 12 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آذین دشتستان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 277381 و شناسه ملی 10320026406 

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

آگهی مزایده عمومی 
یک مرحله ای

شرح در صفحه3

واگذاری محل و مدیریت داروخانه های 
بیمارستان های بلوک 2 و 3 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سال هفتادو ششم   شماره 21888   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( دوشنبه 3 اردیبهشت 1397   6 شعبان 1439    23 آوریل 2018

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

شخصیت ایرانی 
این که گفتید »برجام بدون آمریکا« و چالش چند شخصیتی ها

دقیقا یعنی چی؟!

انفجار خونین در کابل
تکفیری ها شیعیان را قتل عام کردند

فرمانده معظم کل قوا تاکید کردند

سخنان فرمانده ارتش درباره اتحاد نیروهای مسلح 
نشانه عقل مدیریتی و صفای باطن ایشان است

صفحه2

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان نیروی زمینی: 
آقای سرلشــکر موسوی در عین دلبستگی سازمانی و پایبندی عاطفی به ارتش که حفظ و تأکید بر آن الزم است، سخنان 
بسیار خوبی درخصوص اتحاد نیروهای مسلح بیان کردند که این سخنان نشان دهنده عقل مدیریتی و صفای باطنی است و 

ارتش را در چشم مردم بیش از پیش ارزشمند می کند.
* از شما جوانان عزیز می خواهم همه ابتکارات، تالش ها و ظرفیت های انسانی خود را برای پیشبرد و اعتالء ارتش 

بکار اندازید.
* پیشرفت ها باید همچنان ادامه پیدا کند تا ارتِش فردا از ارتش امروز بهتر، قوی تر، کارآمدتر و انقالبی تر باشد.      صفحه۳

* تردید جدی کاخ سفید درباره واقعی بودن عقب نشینی 
کیم جونگ اون.

* جنگ افروزی ها در 25 سال گذشته جان12/5میلیون 
مسلمان را گرفته است.

* کشف 200 جسد در زمین فوتبال رقه!

 * وزیر کشــور مالــزی: پرونده ترور نخبه فلســطینی 
به اینترپل می رود.

* قدرت نمایــی چین علیــه آمریکا با نــاو هواپیمابر 
»لیائونینگ«.

صفحه آخر

گزارش کیهان از پشت پرده حوادث ریاض

حمله مسلحانه
 برای قتل بن سلمان

* برخالف وعده مسئوالن اتفاق افتاد؛ گرانی نهاده های 
دامی و لوازم خانگی به دلیل افزایش نرخ ارز.

 * ســقوط 1000 واحــدی بورس طــی دو روز نتیجه 
گره زدن اقتصاد به برجام.

* ارسال پرونده واردات غیرقانونی خودرو به دستگاه های امنیتی.

* مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران: صرفه جویی 
10 درصدی تهرانی ها برابر با آب پشت سد لتیان است.

* مشاور وزیر صنعت و تجارت: یک میلیارد دالر پوشاک قاچاق 
نمی تواند از مبادی غیررسمی وارد شده باشد.

صفحه۴

عضو اتاق بازرگانی ایران:

واردکنندگان هنوز نتوانسته اند
دالر 4200 تومانی بگیرند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

حمله هماهنگ به اقتدار پلیس
ادامه مأموریت ناکام اراذل و تروریست ها

عکس : محمد علی شیخ زاده

الجزیره: وقتی به ایران حمله شیمیایی می شد 
آمریکا کجا بود؟

* تکفیری های داعش مورد حمایت آمریکا، در شرایط ضعف نیروهای دولت افغانستان، با انفجار بمب در منطقه شیعه نشین 
کابل40 غیر نظامی را کشتند و 65 تن دیگر را مجروح کردند.  

* حضور نیروهای سپاه و مقاومت در عراق و سوریه، عرصه را برای داعشی های آمریکایی به شدت تنگ کرده است. به  همین خاطر، 
عناصر این گروه تروریستی طی یکی دو سال اخیر توسط آمریکا و متحدانش به افغانستان منتقل شده اند.              صفحه آخر

*پایگاه اینترنتی شــبکه تلویزیونی الجزیره: حمله ترامپ به سوریه برای کسانی که حمالت 
شیمیایی عراق به ایران و خطرات آن را تجربه کرده اند پوچ به نظر می رسد.         صفحه2

* ماجرای انجام وظیفه پلیس ناجــا در برخورد با دختر متظاهر به 
فســق، هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد و هرچه بیشــتر پیش 
می رویم، این گمانه بیشتر تقویت می شود که سناریویی در کار است 

و عده ای دانسته یا ندانسته)!( مشغول نقش آفرینی در آن هستند.
* برخــی عوامل دولتی به جای بررســی دقیــق موضوع و تقبیح 
قانون شکنی، به ناجا و مامور وظیفه شناس آن هجوم برده و صحنه های 

بدیعی در جفای به نظام آفریدند که حقیقتا بی سابقه بود. 
* همزمان با این رفتار دولتی ها، برخی رســانه های ضد انقالب در 
فضای مجازی خواستار شناســایی و آزار و اذیت زن پلیس شدند! 
گروهی در داخل تئوریزه کننده توحش و بی قانونی هستند و گروهی 

در خارج فرمان عملیات صادر می کنند!
* شــهدای چند روز قبل پلیس در میرجاوه نماد اقتدار این نهاد 
مقدس در برابر دشمنان امنیت ملی هستند و حاال به خوبی می توان 
فهمید آنها که در صدد تضعیف پلیس در داخل هســتند،تا چه حد 

اهدافشان با جنایتکاران میرجاوه یکی و همسو است.
* برخی نمایندگان که معموال چیزی از مشــکالت و گرفتاری های 
حقیقی مــردم نمی بینند و حتی با ۶ هزار تومان شــدن دالر هم 
 تکانی به خودشــان نداده بودند، ناگهان احساس تکلیف کردند که

 از وزیر کشور سؤال کنند!
* منطق حکم می کند زن وظیفه شناس پلیس از سوی شخص وزیر 
کشــور و فرمانده ناجا مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد تا ماموران 
دیگر هم  از عمل به وظیفه شان کوتاه نیایند.                      صفحه۱۰

طی جلسه غیرعلنی و با حضور نمایندگان بررسی شد

حل مشکل کم آبی، صندوق های بازنشستگی و بانک ها محور جلسه سران قوا در بهارستان
صفحه2


