
موسسهای در نظر دارد خودروها و موتورسیکلت های مازاد 

خود را به شــرح ذیل از طریق مزایــده حضوری به فروش 

برساند. متقاضیان می توانند جهت اخذ فرم و کارت شرکت در 

مزایده و کســب اطالعات بیشتر از ساعت 8 صبح الی 18 با 

تلفن شماره 33917078 تماس حاصل فرمایند.

)موسسه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است(

1- وانت مزدا بنزینی مدل 77                     یک دستگاه

2- سواری پراید دوگانه سوز مدل 85            یک دستگاه

3- وانت نیسان بنزینی مدل 86                 شش دستگاه

4- وانت نیسان دیزل مدل 91 و 92               دو دستگاه

5- موتورسیکلت دست دوم  125                   4 دستگاه

آگهی مزایده آگهی دعوت سرمایه گذار
شرکتآبوفاضالباســتانمرکزی )بعنوان دستگاه »مناقصه گزار« 
و »ســرمایه پذیر«( و در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی 
بند)ج( ماده 12 قانون، از »ســرمایه گذاران« واجد شــرایط برای مشارکت در 
احداث شبکه های جمع آوری و فروش و نصب انشعابات فاضالب شهر کمیجان 
و وصول درآمدهای حاصله، در قالب قراردادی فاینانس جاری و با مشــخصات 

ذیل دعوت بعمل می آورد:
1-موضوعمناقصــه: عملیات یکپارچه طرح تامین مالی، احداث شــبکه 
جمع آوری، نصب انشــعاب ها، فروش اشــتراک فاضالب و وصول درآمدهای 

حاصله در منطقه A شهر کمیجان در قالب قراردادی فاینانس جاری
2-مشــخصاتپروژه: اجرای احداث حــدود 13291 متر خطوط اصلی، 
شــبکه های جمع آوری و نصب 1226 ســیفون های دریافت فاضالب امالک 

مشترکین و فروش حدود 1384 اشتراک و وصول درآمدهای حاصله.
3-مبلغبرآورداولیه: 71/951/809/907 ریال بر اســاس فهرســت بها 

خاص؛
4-محلاجرایپروژه: استان مرکزی- منطقه A شهر کمیجان)از شمال 
محدود به بلوار شهید مصطفی خمینی، از غرب محدود به خیابان معلم، از جنوب 

محدود به خیابان شهید مطهری و از شرق محدود به میدان معلم(
5-مدتاجرایطرح)دورهســاخت(:دوره ساخت 12 ماه و دوره فروش 
انشعابات و وصول مطالبات 24 ماه )تقسیط از زمان شروع فروش انشعابات به مدت 
9 ماه صورت می پذیرد که حداکثر آن 24 ماه و حداقل آن 15 ماه تعیین می گردد(.

6-مهلتدریافتاسناد: از تاریخ 97/4/16 الی 97/4/19

7-مهلتتحویلپیشنهادات: از تاریخ 97/4/20 الی 97/5/7
8-تاریخبازگشاییپاکات: 97/5/8

9-نحوهومرجعدریافتاســناد: متقاضیان واجد شرایط برای دریافت 
اســناد ارزیابی توان اجرایی کار، از طریق مراجعه به آدرس ستاد شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی واقع در: اراک- کوی رضوی- میدان شهید نجفی)مادر(، 
دفتر امور قراردادها )2-32783100( نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند؛

10-مهلتونحوهتحویلپاکتها: متقاضیان می بایستی اسناد مربوطه 
تکمیل شــده را در پاکتهای الک و مهر شــده از طریق پست سفارشی)ص پ 
1184 و کــد پســتی 3813153111( و یا حضورا به دبیرخانه شــرکت آب و 

فاضالب تحویل و رسید دریافت نمایند.
-شرایطپیشنهاددهندگان:

1- امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی با اجرای پروژه های 
مشابه؛

2- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای سرمایه گذار اصلی، الزامی است.
3- گواهی نامه صالحیت پیمانکاری از ســازمان برنامه و بودجه پایه 5 در رشته 

آب که تاریخ آن به روز باشد.
4- گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

5- صورتهای مالی حسابرســی شده از موسسه مالی معتبر که صورتهای مالی 
حسابرسی شده بایستی دارای بند اظهارنظر مالی باشد.

6- از شرکت نمودن به صورت همکار یا عضو مشارکت)کنسرسیوم( خودداری 
گردد.

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل چک، سفته، 
حوالجــات و قراردادها و غیره با امضاء مشــترک حداقل دو نفر 
از مدیران زیر و با مهر شــرکت معتبر می باشد: 1( آقای علیرضا 
برجسته به شماره ملی 2296917224 مدیرعامل)2( آقای مهدی 
دارابی به شــماره ملی 0420050078 مدیــر امور مالی)3( آقای 
فرشــید صالح زاده به شــماره ملی 0061444537، مدیر فروش 
هیئت مدیره تصویب نمود که کلیه چک های شرکت باید توسط 
مدیرعامل به اتفاق مدیر امور مالی و با مهر شرکت امضاء  گردد. در 
صورت عدم حضور مدیر امور مالی چک های شرکت باید توسط 
مدیرعامل به اتفاق مدیر فروش با مهر شرکت امضاء خواهد شد. 
هیئت مدیره همچنان تصویب نمود در صورت غیبت مدیرعامل، 
آقای علیرضا برجسته، مدیر امور مالی، آقای مهدی دارابی و مدیر 

فروش، آقای فرشــید صالح زاده می توانند متفقا چک های شرکت 
را تا مبلغ حداکثر دو میلیارد ریال با مهر شرکت امضاء نمایند. در 
صورتی که شــرکت به صدور چک های باالتر از مبلغ دو میلیارد 
ریال احتیاج داشــته باشد کســب مجوز قبلی و کتبی مدیرعامل 
ضروری خواهد بود. هیئت مدیره مقرر نمود که مشخصات کلیه 
چک هایی که در غیاب مدیرعامل توســط مدیــران امور مالی و 
فروش امضاء می شــود باید توســط مدیر امور مالی با قید شماره 
چک، نام بانک، تاریخ و مبلــغ آن و نام دریافت کننده و موضوع 

پرداخت تنظیم و جهت تایید به مدیرعامل تسلیم شود.
حجتالهقلیتبارسرپرستادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

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)199776(
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کانال

در پیام رسان های

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای مسعود اورعی به شماره ملی 0049780131 به نمایندگی از شرکت 
گروه طلیعه سبز جهان سهامی خاص با شناسه ملی 10102853650 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی واعظ نیا به شماره ملی 1060266520 
به نمایندگی از شرکت مهندســی آماد بهینه ساز سهامی خاص به شناسه ملی 
10102251738 به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن کاشفی به شماره 
ملی 0053209176 به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساترسبز سهامی 
خاص به شناســه ملی 10102262391 به عضو هیئــت مدیره و آقای بهمن 
خوشمهری آزاد به شماره ملی 1551912937 به نمایندگی از آموزشی آماد و 
پشتیبانی دستواره به شناسه ملی 10100467987 به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای مســعود نوراحمدی به شماره ملی 1930608071 به نمایندگی شرکت 
حمل و نقل آزادگان ســهامی خاص به شناسه ملی 10101259330 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات 
قراردادهــا و عقود با امضاء ثابت مدیرعامــل و مدیر مالی آقای مهدی محمدی 
کشــیزکانی به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 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 )199775(

 موضــوع فعالیت: داللــی و حق العمــل کاری و نمایندگی تجاری 
برگــزاری نمایشــگاه در داخــل و خارج از کشــور، تفویض و اخذ 
نمایندگی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری با شخصیت های حقیقی 
و حقوقی، پیمانکاری و واگذاری خدمات ســایر شرکتها در رابطه با 
موضوع شرکت، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز، تهیه و تولید 
مواد اولیه در رابطه با موضوع شــرکت، ارائه طرح و اجرای مشاوره 
در زمینه غرفه سازی نمایشــگاهی، تقسیم بندی فضاهای داخلی و 
اجرای دکوراســیون اداری و نمایشگاهی، طراحی و ساخت و نصب 
سیســتم های صوتی و تصویری و مبلمان اداری و قفسه بندی های 
پیش ســاخته ارائــه خدمات راجع به آب رســانی و گازرســانی و یا 
برق رســانی واردات و صادرات انواع خودرو، ماشــین آالت و ادوات 
کشــاورزی، راهسازی و برقی کلیه امور و خدمات کیترینگ و تهیه 
غذا تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی عملیات بارگیری 
و تخلیه و یا ترخیص کاال عملیات ســاخت در امور عمرانی از قبیل 
احداث ســاختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی ارائه خدمات پس 
از فروش کاالها یا خدمات شــرکت خارجی اداره سالن های نمایش 
و برگزاری مراســم ها و جشــن ها و یا کنفرانس ها در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران- 
بخش مرکزی- شهر تهران- جماران- خیابان یاسر- خیابان شهید 
حمید حسنی کیا- پالک 86-  طبقه اول- کد پستی 1977673344 
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 ســهم 1000000 ریالی تعداد 100 سهم آن 

با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توســط موسســین طی گواهی 
بانکی شــماره 253359 مورخ 1396/11/17 نزد بانک ملی شعبه 
الله زار جنوبــی با کد 73 پرداخت گردیده اســت و الباقی در تعهد 
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیدمهدی موسوی 
ماکوئی به شماره ملی 0072432632 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال 
آقای سیدمحمد موســوی ماکوئی به شماره ملی 0080953182 و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای سیدمرتضی موسوی ماکوئی به 
شــماره ملی 3255153786 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 ســال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضای آقایان ســیدمرتضی موسوی ماکوئی یا سیدمهدی 
موسوی ماکوئی یا سیدمحمد موسوی ماکوئی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای 
مســعود محمودی اصل به شــماره ملی 1465682732 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ویدا محمودی اصل 
به شــماره ملی 1466066946 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 

تاسیس{0}{0} در تاریخ {0}به شماره ثبت {0}به شناسه ملی {0} ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )199777(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 

1396/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 

نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایمان ســراجی به شــماره ملی 

0074785273 به نمایندگی شــرکت تجــارت الکترونیک ویرابرید به 

شناســه ملی 10320743348 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

شبنم محمدی اشتهاردی به شماره ملی 0081246341 به سمت رئیس 

هیئت مدیره ماندانا ســادات مرتضوی به شــماره ملی 53335292 به 

سمت عضو هیئت مدیره حامد مسعودی به شماره ملی 0069667519 

به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکا( و حمیدرضا مسعودی به 

شماره ملی 0062677829 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( 

کلیــه اوراق و اســناد عادی و اداری و تعهدآور و بهادار و چک وســفته 

و بروات با امضــا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیــره متفقاً همراه با مهر 

شــرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضا ماندانا سادات مرتضوی 

و مدیرعامــل متفقاً و اوراق عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت گروه تجارت الکترونیک 
سالمت ورزشان با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 474717 و شناسه ملی 14005043230 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )199774(

ادارهکلبنادرودریانوردیاســتانهرمزگان درنظر 
دارد نســبت به شناســایی متقاضیان ســرمایه گذاری به منظور 
ســرمایه گذاری در زمینه احداث پایانه و اســکله LPG در بندر 

شهید رجایی اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
انتشار این آگهی درخواســت خود را به صورت مکتوب به اداره 
بازاریابی و ســرمایه گذاری واقع در منطقــه ویژه اقتصادی بندر 
شهید رجایی ارســال نمایند. ضمنا اطالعات تکمیلی در سایت 
اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان به آدرس 
اول/ صفحــه   http://shahidrajaeeport.pmo.ir

بخش مناقصات - مزایدات، ضمیمه می باشد.
متقاضیــان جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانند در ســاعت های 
 اداری )9 الــی14( بــا آقــای امیــد تومــاج بــه شــماره تلفن های
32123374-076 و  33514029 -076)تلفکس( تماس حاصل نمایند.

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

آگهی شناسایی سرمایه گذار
 LPG موضوع: احداث پایانه و اسکله

شناسهآگهی:199349شناسهنوبتچاپ:221239

روابط عمومی
 اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

سال هفتادو هفتم   شماره 21945   تکشماره 10000 ریال 12صفحهپنج شنبه 14 تیر 1397   21 شوال 1439    5 جوالی 2018

صفحه2

يادداشت میهمان

نفوذ اجتماعی 
در پسابرجام!

با تالش نیروی انتظامی صورت گرفت

دستگیری یکی از اخاللگران بزرگ بازار 
با 2 تن سکه!

قدردانی رهبر انقالب
 از روحیه و خدمات مردمی
 امام  جمعه خرمشهر

خبر ویژه 
پلیس بلژیک به کاهدان زد
فرد بازداشتی،
 عضو مرکزیت منافقین است

قاسمی: سفیر فرانسه 
به وزارت امور خارجه 
احضار شد

رئیس جمهور در اتریش:
مبارزه ایران با تروریسم 
امنیت آفرین و به نفع منطقه 
و جهان بوده است

حضور حجت االسالم رئیسی 
در بازار رضا)ع( مشهد

برای شنیدن مشکالت مردم 

جلیلی در همایش »خستگی ممنوع«:
کشوری که 15 همسایه دارد 
می تواند اثر بسیاری از تحریم ها را 
به حداقل ممکن برساند

درخواست پلیس از شهروندان
اغتشاشگران بازار تهران را 
شناسایی کنید

1۰

1۰

11

۳

۳

2

2

با تاکید بر حفظ مودت با ایران

پاسخ منفی چین به آمریکا 
برای قطع واردات نفت از ایران
صفحه2

* فرمانده نیروی قدس سپاه: آنچه از فرمایشات حضرتعالی در رسانه ها منعکس شد، مبنی بر اینکه اگر نفت 
جمهوری اسالمی ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت کل منطقه نمی باشد و بیانات بسیار ارزشمندی 

که در موضع جمهوری اسالمی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید، مایه مباهات و افتخار است.
* حقیر به عنوان سرباز والیت و این ملت سرفراز و با همه جان به حضور جنابعالی عرض می کنم: این همان 

دکتر روحانی است که ما شناخت داشتیم و داریم و می بایست باشد. 
* شما با سخنان حکیمانه ارزشمند و قدرتمندانه خودتان رهبر عزیز، ملت بزرگوار ایران اسالمی و مسلمانان 
جهان را سرافراز نمودید. دست شما را برای ایراد این سخنان به موقع، حکیمانه و صحیح می بوسم و برای هر 

سیاستی که مصلحت نظام اسالمی باشد در خدمت هستیم.
* پیام قدردانی سرلشــکر ســلیمانی به مواضع حســن روحانی علیه اظهارات ســلطه طلبانه و تهدیدات و 
زیاده خواهی های مقامات آمریکایی و صهیونیست ها در سفر به سوئیس  اشاره دارد.                       صفحه۳

قدردانی سرلشکر سلیمانی
از مواضع ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی روحانی

* ســردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران: »سلطان سکه« 
فردی که در مدت 10 ماه 2 تن سکه جمع کرده بود و  در بازار 
 قیمت سکه را باال و پایین می برد بعد از ۴  ماه کار اطالعاتی

 با تالش کارآگاهان پلیس دستگیر شد.
* این فرد 58 ســاله طی 10 ماه فعالیت خود، بر اساس 500 
ســند و مدرکی که در خصوص وی به دست آمده در بحث 
داللی ســکه نقش اصلی داشــته و هر وقت اراده می کرده 
افرادش برایش سکه های موجود بازار را می خریدند و او قیمت 
سکه را تغییر می داد. وی در این مدت حدود 2 تن سکه جمع 

کرده است.
* 2 اخاللگــر دیگر کــه بالغ بر 1۷0 میلیارد تومان ســکه 
خریداری کرده بودند هم دســتگیر شده اند. این افراد بعد از 
کالهبرداری از ده ها نفر متواری شده بودند که 2 هفته پیش 
در مخفیگاه شان در یکی از شــهرهای شمالی شناسایی و 
دســتگیر شدند که از آنها بیش از 20 کیلو سکه و طال کشف 

و ضبط شد. 
* از میان ۳5 شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی، هر ۳5 
شرکت مرتکب تخلف شــده اند، این شرکت ها یا ارز دولتی 
دریافت کرده را به طور کامل در بازار آزاد به فروش رسانده یا 
برای سندسازی بخشی از آن را در واردات موبایل هزینه کرده 

و مابقی را در بازار آزاد فروخته اند .
* عالوه بر گوشــی موبایل، مقادیر قابــل توجهی لپ تاپ و 
قطعات کامپیوتر با ارز دولتی وارد کشــور شده که متاسفانه 

همه آنها به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رفته اند.
* گرچه برخی از این شرکت ها به محض اطالع ورود پلیس به 
این پرونده سندسازی برای وارداتشان را آغاز کردند و حتی 
2شرکت نیز اقدام به جابجایی دفاتر خود کرد ولی پلیس به 
صورت ویژه رسیدگی به پرونده تخلف آنها را در دستور کار 
خود دارد.                                                                  صفحه11

پروژه عظیم آبرسانی خرمشهر و آبادان
صفحه۳به همت قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( سپاه به نتیجه رسید

 * وزیــر نیرو: برق دســتگاه های دولتــی پرمصرف 
قطع می شود.

* فرار دوباره طراحان سیاست های تعدیل اقتصادی 
از پاسخگویی به مردم.

* راشــاتودی: چین حذف دالر از معامالت بانکی را 
آغاز کرد.

* گمــرک گــزارش داد؛ واردات 192 میلیون دالر 
گوشی تلفن همراه در 3 ماه.                   صفحه۴

انتشار لیست جدید بانک مرکزی نشان داد

یارانه 600 میلیارد تومانی دولت 
به واردکنندگان خودرو

* درعا در آستانه آزادســازی؛ شورای امنیت جلسه 
اضطراری تشکیل داد!

 * نجیــب رزاق پــس از بازداشــت بــدون معطلی 
به دادگاه سپرده شد.

* آشــوب و هرج و مرج در فرانسه در پی قتل راننده 
جوان به دست پلیس.

* دیدار حیدر عبادی با اعضای کنگره آمریکا با محوریت 
خروج مستشاران نظامی این کشور.          صفحه آخر

سخنگوی ارتش اسرائیل در پارلمان فرانسه:

بادبادک های یک یورویی فلسطینی ها
میلیون ها یورو به ما خسارت زد

* مراسم وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم محمدابراهیم رشید در معراج شهدای تهران برگزار شد. این 
شهید واالمقام امروز صبح در قم تشییع و به خاک سپرده می شود.

* سرهنگ سفیدچیان فرمانده تیپ مکانیزه 20 رمضان در گفت و گو با خبرنگار کیهان: محمدابراهیم خود 
را یک نظامی محدود به پادگان نمی دانست و می گفت من پاسدار جهان اسالم هستم. رفتار، اخالق و سلوک 
او نشان می داد در این دنیا ماندنی نیست و الیق شهادت است.                                               صفحه۳

وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم

شهید محمدابراهیم رشید
 هم تخریبچی ماهر و هم استاد اخالق بود


