
نوح)ع(-  قرب  خاتم االنبیــا)ص(-  قرارگاه ســازندگی  مناقصه گزار: 
موسسه عمران ساحل

موضوع مناقصه: اجاره ماشین آالت سنگین- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه معادل:

1- اجــاره لــودر 470 کوماتســو یا معــادل آن جهت معــادن میانی و کوشــکنار: 
338/000/000 ریال تعیین می گردد. 

2- اجاره بیل مکانیکی 230-200 یا معادل آن، 330-300 عادی و ســنگچین جهت 
معدن عمران: 800/000/000 ریال تعیین می گردد.

3- اجــاره بلــدوزر D8N و D155 یا معادل آن جهت معادن میانی و کوشــکنار 
203/000/000 ریال تعیین می گردد.

4- اجاره بلدوزر D8N و D155 یا معادل آن جهت معدن عمران سینه کار شماره 1:  
730/000/000 ریال تعیین می گردد.

5- اجاره بلدوزر D8N و D155 یا معادل آن جهت معدن عمران سینه کار شماره 2:  
730/000/000 ریال تعیین می گردد.

6- اجــاره بیل مکانیکی 230-200 یــا معادل آن جهت معدن میانی و کوشــکنار: 
730/000/000 ریال تعیین می گردد. 

- تضمین مذکور به صورت ضمانت نامه معتبر و مورد تایید مناقصه گزار می باشد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در 

اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج  آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: 
استان هرمزگان- شهرستان پارسیان- شهر کوشکنار- موسسه عمران ساحل- کارگاه 

احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد امور قراردادها
تلفن تماس: 07644627046- امور قراردادها

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گــردد. موضوع: طراحی و 
ســاخت و تولید ابزارآالت و وسایل جدید و سپس تولید آن و 
خریدوفروش کلیه کاالها مشاوره و نظارت و اجرای طرح های 
انفورماتیکی شــبکه داده هــا )ارائه اجرا و پشــتیبانی( انجام 
خدمــات آماری در زمینه های مختلــف اقتصادی و اجتماعی 
و علمی )تحلیــل  پایان نامه های علمی( درصورت لزوم پس از 
اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربــط - مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود - مرکز اصلی: تهران شــهر تهران - چهارراه 
مختــاری - کوچه شــهید امیر حیــدری آرام - کوچه دکتر 
محمدابراهیم ابویســانی - پالک 10 - طبقه اول - کد پستی 
1196714413 سرمایه شــخصیت حقوقی: 100/000/000 
ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد 
رفائیان به شماره ملی 0013569902 دارنده 50/000/000 

ریــال سهم الشــرکه و آقای قربانعلی رفائیان به شــماره ملی 
0074449729 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران: آقای محمد رفائیان به شماره ملی 0013569902 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای قربانعلی رفائیان به شماره 
ملی 0074449729 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
و بهادار شــرکت ازقبیل سفته، برات، چک. قراردادها با امضاء 
آقای قربانعلی رفائیان همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی با 

امضاء محمد رفائیان 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 بین المللی فناور راهبرد راه شیری
 در تاریخ 1396/06/21 به شماره ثبت 515082 به شناسه ملی 14007057642 

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

در پیام رسان های

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.
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای 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

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

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

افتتاح حســاب های سپرده قرض الحســنه پس انداز ریالی مطابق 

ضوابط اعالمی از ســوی بانک مرکزی- افتتاح حساب های سپرده 

قرض الحســنه ویژه ریالی )وجوه اداره شده( مطابق ضوابط اعالمی 

از سوی بانک مرکزی- نگهداری حداکثر 5 درصد کل سپرده های 

دریافتی به صورت »اوراق مشارکت با تضمین  بانک ها، بانک  مرکزی 

یا دولت«، »سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانک ها«، »سپرده 

قرض الحســنه جاری نــزد بانک ها« و یا ترکیبــی ازآنها- اعطای 

وام قرض الحســنه برای رفع نیازهای ضروی مانند ایجاد اشتغال،  

هزینه هــای ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، ســاخت، تامین  

و تعمیرات مســکن و کمک هزینه هــای تحصیلی، از محل مانده 

منابع صندوق- اخذ کمک و هدایــای نقدی و غیرنقدی از دولت، 

اشخاص حقیقی و یا حقوقی. )به استناد مجوز شماره 96/386124 

مورخ 1396/11/29 اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری 

اســالمی ایرانی( )ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشــد( مدت فعالیت موسســه: از تاریخ ثبت به مدت 

نامحدود مرکز اصلی موسســه: رباط کریم- شهرستان بهارستان- 

بخش بوستان- شــهر نسیم شــهر- خیرآباد- بلوار امام خمینی- 

خیابان شهید صیاد شیرازی- پالک یک- طبقه همکف- کدپستی 

3767337478 دارایی موسسه: 500000000 ریال می باشد. اولین 

مدیران موسســه: 1.آقای نصرت اله غنی بخشــایش به شماره ملی 

1739015916 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2.آقای 

جعفر عمومی بخشایش به شماره ملی 1719777241 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره 3. خانم صغری مرحمت جوبخشایش به شماره 

ملی 1738997928 به سمت خزانه دار 4. خانم سمیه نوربخشایش 

به شماره ملی 1730063421 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره 

5. آقای جواد غنی بخشایشی به شماره ملی 1719944301 به سمت 

عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسسه با 

امضای حداقل یک نفر از اعضای اصلی هئیت مدیره و مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل:  طبق 

اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی غنی بخشایش به 

شــماره ملی 1730071376 به عنوان بــازرس اصلی و آقای امیر 

غنی بخشــایش به شــماره ملی 0021262195 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق  قرض الحسنه اعتماد گستر سبز بهارستان
 در تاریخ 1397/03/01 به شماره ثبت 481 به شناسه ملی 14007606856 

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

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/1/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمود نجفی اصل 

به شــماره ملــی 0033843465 به ســمت رئیس 

هیئت مدیره، آقای حسین نجفی اصل به شماره ملی 

0042485266 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای قاسم نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 

به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مجید کاشانی وحید 

به شــماره ملی 0044425554 به سمت مدیرعامل 

)خارج از سهامداران( انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و 

اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها 

و عقود اســالمی با امضای هر یــک از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراسالت 

بــا امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب
 سهامی خاص به شماره ثبت 131711 

و شناسه ملی 10101750070 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1396/4/28 و مجوز شماره 962/15/352682 مورخ 1396/12/2 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: ابوالحسن شفیع زاده به شماره ملی 0048890170 

ابوطالب بیژن داعی به شماره ملی 2218993856 علی بغدادی 

بــه شــماره ملــی 4910375503 فاطمه صانعی به شــماره 

ملــی 0558919200 رافیــق آحادی اردبیلی به شــماره ملی 

1460658795 بــه عنوان اعضای اصلــی هیئت مدیره و اصغر 

قاضی سعیدی به شماره ملی 1229222952 و محمد یداللهی 

بصیر به شماره ملی 3874406016 و نادر تکتاز به شماره ملی 

3731927195 بــه عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای 

مدت سه سال انتخاب گردیدند. ساسان محسنی به شماره ملی 

5779723370 بــه عنوان بازرس اصلی و حســین کاظمی به 

شماره ملی 0045698430 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید و توزیع کارکنان 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 به شماره ثبت 155616 و شناسه ملی 10101983635 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/4/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 1- آقای میثم جمشیدیان به شماره ملی 6229984458 

به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدرضا 

جمشیدیان به شماره ملی 6229828154 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره و آقای محسن جمشیدیان به شماره 

ملی 6229911541 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند. -کلیه اســناد و اوراق تعهدآور شرکت از 

قبیل چک، ســفته، برات و قراردادها و همچنین مکاتبات 

عادی نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ژرف اندیش
 نیروگاه پارسیان)سهامی خاص( به شماره ثبت 309 

و شناسه ملی 14003821262 

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

سال هفتادو هفتم   شماره 21955   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 27 تیر 1397   4 ذی القعده 1439    18 جوالی 2018

يادداشت روز

آیا به روسیه 
می توان اعتماد کرد؟

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تغییر رویه و ترمیم کابینه
اولین انتظار از دولت برای حل مشکالت

تحقیر آمریکا در نشست هلسینکی 
جمهوری خواه و دموکرات ترامپ را محکوم کردند

صفحه2

خبر ويژه

دولت در 3ماه گذشته
چه قدر از کاالی ایرانی حمایت کرد؟

صفحه2

* وال اســتریت ژورنــال: انگلیس و 
آلمان طرح هایــی را با طرف ایرانی 
در مذاکرات اوایل ماه جاری در وین 
مطرح کردند با این حال آنها گفته 
بودند که روی جزئیات آن باید هنوز 
کار کنند. ایران هم نیاز دارد قوانین 
مربوط به پولشــویی که از ســوی 
FATF ارائه شــده است را تصویب 
کند و استانداردهای آن را پاس کند.

FATF اروپا با تحمیل
اقتدار و نفوذ منطقه ای ایران را نشانه رفته است

 * معارض سعودی: اقدامات بن سلمان مخالفان آل سعود را 

مسلح خواهد کرد.

* در حمله انقالبیون یمن به تجمع مزدوران ســعودی 

12 نظامی ائتالف کشته و 18 تن زخمی شدند.

* حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاه، شرط طالبان 

برای مذاکره مستقیم با آمریکا.

* جنون صهیونیستی؛ اسرائیل تمام گذرگاه های غزه را 

بست!                                               صفحه آخر

دبیرکل اسبق ناتو:

اعتراف می کنم از وقوع کودتای ترکیه اطالع داشتیم
اما به اردوغان کمک نکردیم

* اکنون FATF  شرط گشایش روابط بانکی عنوان شده اما پیش از این هم در 
سه سال قبل اروپا و آمریکا مدعی شده بودند اگر ایران توافق هسته ای را امضا 
کند و تعهداتش را انجام دهد تحریم ها برداشــته خواهد شد اما آنها پس از آن 

به تعهداتشان عمل نکردند.
* برجام اگر توانســت با حیله و نیرنگ آمریکا و اروپا در مســیر صلح آمیز 
هســته ای کشــورمان خلل ایجاد کند اما برای آنکه اهداف سلطه جویان را 
محقق کند به مکملی نیاز دارد تا عمق اســتراتژیک کشورمان را در منطقه 

هدف بگیرد.
* اروپا مدعی اســت که موافق حفظ برجام است و در این باره با آمریکا مخالف 
است. همه چیز گویای این است که اروپا می خواهد با تحمیل یک کنوانسیون 
مالی- بانکی به ایران پروژه ای را که با برجام آغاز شده را تکمیل کند.   صفحه3

شما روزنامه نگارید
یا سخنگوی ترامپ و نتانیاهو؟!

* یک مســئول: سد گتوند نقشی در شوری آب کارون 

ندارد.

* براســاس گزارش های دریافتی پیشــنهاد نفتی اروپا 

همان روغن ریخته نذر امامزاده است!

* رئیس اتاق بازرگانی تهران: سیاستگذاری ارزی دولت 

درست نبود.

* برداشــت ســاالنه 370 تن انگور در کاشمر با کمک 

بسیج سازندگی.                                     صفحه۴

وزیر نیرو:

نیاز به همکاری مردم داریم
تا آب و برق قطع نشود

صفحه۱۰

پیکر مطهر۶۰ شهید دوران دفاع مقدس به تهران رسید

دیدار مردم با شهیدان تازه تفحص شده در معراج شهدا
* »ترامپ« بعد از دیدار با »پوتین« در هلسینکی از سوی دموکرات ها و جمهوری خواهان به دلیل »ضعف شدید صفحه3

و رسوایی در مقابل رئیس جمهور روسیه«، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
* برخی از چهره های سیاســی در واشــنگتن لحظات دیــدار این 2 را برای آمریکا، »پســت ترین لحظات تاریخ 

ریاست جمهوری آمریکا« نامیده اند.
 * انتقاد ها چنان باال گرفته که به نوشته دیلی میل، برخی رسانه های آمریکایی از ترامپ به عنوان »سگ پوتین«
یاد کردند.                                                                                                                    صفحه آخر

* وقتی در شرایطی هســتیم که تمام تالش دشمنان جمهوری 
اســالمی برای ضربه زدن به مردم و کشــور از کانال اقتصادی 
اســت، باید افرادی کار  را به دست بگیرند که بتوانند در مقابل 
اقتصادی« علیه کشور طرح و برنامه جدیدی ارائه دهند و  »جنگ 

با قدرت مقابل آن بایستند.
* در شرایط کنونی نه تنها منتقدان دولت خواهان تغییر در تیم 
اقتصادی دولت هستند، بلکه حامیان دولت هم به صراحت اعالم 

کرده اند که از تغییر در ترکیب کابینه حمایت می کنند.
* صرفا ایجاد تغییر و تحول در کابینه موثر نیست و باید تغییر 
رویه نیز در دســتور کار دولت باشد، چرا که اگر قرار باشد تفکر 
همان تفکر اقتصادی قبلی باشد هیچ فایده ای ندارد و مشکلی 

هم حل نمی شود.
* سرعت در تصمیم گیری و انجام تغییرات، از مهم ترین عواملی 
است که می تواند به بهبود اوضاع از نظر ذهنی و روانی کمک کند. 
با این وجود، عجیب است که هنوز هیچ خبری از تغییرات نیست 

و همچنان افکار عمومی منتظر اقدامات دولت هستند.
* باید دولت شرایطی را فراهم کند که بتواند از همه افراد توانمند 
از هر جناح و گروهی به منظور بهبود شرایط مردم و کشور بهره 
بگیرد. این موضوع عالوه بر ایجاد اتحاد و انسجام حتما به رفع 
مشــکالت، بهره گیری از تمام ظرفیت هــا و ایجاد تفکرات نو و 
جدید برای مقابله با فشارها خواهد انجامید.                       صفحه2


