
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 دوم آگهی مناقصه عمومی
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کانال

در پیام رسان های

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1396/5/24 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسنعلی لطفعلی زاده به شماره 

ملی 2296643825 به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و 

کنترل کیفیت سنجش گستر دانا به شناسه ملی 10102384287 

به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن رحمانی به شماره 

ملــی 6209879586 بــه نمایندگی از شــرکت حمل و نقل 

آزادگان ســهامی خاص به شناســه ملی 10101259330 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین کریمی به شماره 

ملــی 1970562791 به نمایندگی از شــرکت ناصرین وحید 

سهامی خاص شناســه ملی 10102255011 به مدیرعامل و 

عضو هیئت مدیره آقای عباس شــریفی مالسرائی به شماره 

ملی 0051735253 به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی 

ساتر سبز به شناسه ملی 10102262391 به سمت عضو هیئت 

مدیره آقای کوروش مکوندی به شــماره ملی 1971343171 

به نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه سبز جهان سهامی خاص 

شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین 

شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 

سفته برات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل 

و مدیر مالی آقای محمد حکیمی به همراه 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 مهندسی آماد بهینه ساز سهامی خاص
 به شماره ثبت 183003 و شناسه ملی 10102251738

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: احداث کارخانه 
جهت تولید و فرآوری ســنگ و مصنوعات سنگی، استخراج، تولید 
انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی و صادرات و واردات انواع سنگ 
طبیعــی و مصنوعی و انواع ســرامیک و کاالهای مجــاز، واردات و 
صادرات مواد مصرفی کارخانه های ســنگبری و کاشی و سرامیک، 
واردات و صادرات ماشــین آالت ســنگبری و ابزارزنی و کاشــی و 
سرامیک، اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان ماشین آالت و تجهیزات 
سنگبری و تولید کاشی و سرامیک و تولید لوازم مصرفی و ابزارزنی، از 
کشورهای خارجی و داخلی اخذ وام های بانکی برای احداث کارخانه 
و خرید ماشــین آالت تولیدی و سرمایه ای، سرمایه در گردش برای 
خرید مواد اولیه برای تولید و صادرات، گشایش اعتباری برای واردات 
ماشین آالت و تجهیزات سنگبری و کاشی و سرامیک. درصورت لزوم 
پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران 
- بخش مرکزی - شــهر تهران - شهید مطهری - خیابان قائم مقام 
فراهانی - خیابان ماگنولیا - پالک 16 - ساختمان ماگنولیا - طبقه 
چهارم - واحد 6 کدپســتی 1588614818 ســرمایه شــخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1/000/000/000 ریال نقدی منقسم 
به 1000 ســهم 1/000/000 ریالی تعداد 1000 ســهم آن با نام 
عادی مبلغ 350/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 

شــماره 73/3616/4 مورخ 1397/01/20 نزد بانک صادرات شعبه 
شهید هادی پور با کد 3616 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد 
صاحبان سهام می باشــد. اعضاء هیئت مدیره آقای حسن قهاری به 
شــماره ملی 0439840562 و به سمت مدیرعامل به مدت 2سال 
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی نبی پور 
به شــماره ملی 3871072672 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای پوریا نبی پور به شماره ملی 3875505964 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا اصفهانی به 
شماره ملی 0051086476 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
ســال مالی خانم مژگان خدابنده لو به شماره ملی 3871194050 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

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

تاسیس شرکت سهامی خاص سنگ آوران زردیس در تاریخ 1397/02/25 
به شماره ثبت 526242 به شناسه ملی 14007587992 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/12 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل 

تفویض گردید: »هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر 

دعوای حقوقی و کیفری اقدام شــده در هــر یک از دادگاه ها و 

دادسراها و مراجع قضائی یا غیرقضائی، اختصاصی یا عمومی و 

دیوان عدالت اداری از طرف شــرکت،  دفاع از شرکت در مقابل 

هر دعوای اقامه شــده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در 

هریک از مراجع قضائــی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و 

دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی 

و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از 

جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر، 

فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد 

یا دادخواست یا دعوی ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند 

طرف و استرداد سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل ارجاع به 

داوری و تعیین داور و تعیین کارشناس، دعوی وارد ثالث و دفاع 

از دعــوی وارد ثالث و دعوی جلب ثالث، و دفاع از دعوی جلب 

ثالث، دعوی تقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، وکالت 

در ادعای اعسار، تامین خواسته، دستور موقت، تامین ضرر و زیان 

ناشی از جرائم، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات 

آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، انتخاب و عزل 

وکیل و نماینده با حق توکیل مکــرر. تبصره: در مورد صلح در 

دعاوی و تعیین داور با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود.« 

آگهی تغییرات شرکت بستاب بنا سهامی خاص به شماره ثبت 100605 
و شناسه ملی 10380236464 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1394/6/31 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: ســتاد 

اجرایــی فرمان حضرت امام)ره( اســتان گیالن به شناســه 

ملــی 14003127610 و آقایان جعفر اســحقی به کد ملی 

1376877600 و فریبــرز قوانلو به کد ملی 0050847521 

بســمت اعضاء هیئت مدیره شــرکت برای مدت دو ســال 

انتخاب کرده اســت. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

1393 تصویب شــد آقای کامبیز بهمن فرنــژاد به کد ملی 

0042045827 به سمت بازرس اصلی و آقای نادر موسوی به 

کد ملی 0058323058 به سمت بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 

آگهی تغییرات شرکت دهکده توریستی ویال سهامی خاص 
به شماره ثبت 24251 و شناسه ملی 10720017810

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/6/19 و مجوز شماره 
1389 مورخ 1396/10/24 سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای محمدباقر مشهدی آقائی به شماره ملی 0439444500 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی نصیری به شــماره ملی 
0439553407 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی نجاری 
به شــماره ملی 5059603083 به سمت منشــی هیئت مدیره،  آقای 
حســن محمد زالی به شماره ملی 0439553245 به سمت خزانه دار و 
آقای حســین حاجی اسدالهی به شماره ملی 0439543886 به سمت 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
موسسه با امضای دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل 
و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکتها
 و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه قائم 
شهرستان دماوند به شماره ثبت 36 

و شناسه ملی 10100008489

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره 6/گ/97
نوبت دوم

از کلیه متقاضیان واجد شــرایط الزم دعوت بعمل می آید جهت کســب 
اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد مناقصه به مــدت 14 روز از تاریخ 
 www.tcgolestan.ir 97/4/23 تا تاریخ 97/5/5 سایت اینترنتی

مراجعه نمایند. تلفن تماس 32230007-017 )کاویان(
زمان، محل تحویل و بازگشایی پاکات: پایان وقت اداری مورخه 
97/5/16 بوده که می بایســت به دبیرخانه مخابرات منطقه گلســتان به 
آدرس: گلســتان گرگان خیابان شــهید بهشــتی دبیرخانه شهید صلبی 
تحویل گردد. ضمنا زمان بازگشایی پاکات در تاریخ 97/5/17 
می باشــد. به کلیه پیشــنهادات فاقد امضا و یا مشــروط، 
مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از انقضــاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ســپرده شــرکت در مناقصــه بصــورت وجه نقد به حســاب شــماره 

1693939396 بانک ملت و به شماره شناسه واریزی 3800080652143 
و یا ضمانتنامه بانکی معتبر می باشد.

هزینه آگهی مناقصه به عهده شرکت برنده )یا برندگان( مناقصه می باشد.
- به کلیه پیشــنهادات فاقد امضا و یا مشروط و مخدوش 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- در صــورت عدم رعایت موارد فوق الذکر از بازگشــایی 
پاکات صرف نظر و پیمانکار از دور مناقصات خارج می گردد.

- ارســال آخرین تغییرات آگهی روزنامه اساسنامه شرکت 
در اسناد مناقصه الزامی می باشد.

- مخابرات منطقه گلســتان در رد یک یا کلیه پیشنهادات 
واصله برابر مقررات مختار است.

روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(برآورد )ریال(شرح خدماتردیف

طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه 1
روستای حیدرکالته مرکز القجر مینودشت

هزینه تامین ملزومات:
1/415/836/600

- اجرا: 590/761/500 ریال

7٪ ضمانت نامه:
تامین: 141/583/660 ریال
اجرا: 59/076/150 ریال

مخابرات منطقه گلستان در نظر دارد انجام عملیات ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت مخابرات ایران

سهامی عام)شماره ثبت 325081(
منطقه گلستان
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صفحه2

يادداشت میهمان
خبر ويژه

ناکامی آمریکا
به شرط اقدامات الزم

کشف دیرهنگام مکانیسم ماشه
و انصراف از شکایت به کمیسیون مشترک برجام

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دروغ 80 میلیارد دالری
طرح تازه فریب

صفحه2

بانک سرمایه گذاری اروپا: بانک های اروپایی نمی توانند  با ایران کار کنند

در مشهد مقدس انجام شد

تقدیر از 8 بانوی نمونه
در جشنواره جهانی گوهرشاد

* بادبادک هــای آتش زا صهیونیســت ها را به 
جان هم انداخت؛ اختیار اعالم جنگ از نتانیاهو 

گرفته شد.
* آل ســعود حذف دروس اسالمی از مدارس 

عربستان را کلید زد.

* میدل ایســت آی: چه بخواهیم چه نخواهیم 
ایران قوی ترین بازیگر در عراق است.

* آغاز خروج شیعیان از محاصره فوعه و کفریا 
با 120 اتوبوس.

صفحه آخر

واشنگتن پست: ترامپ چگونه 
آمریکا را به کشور احمق ها تبدیل کرد

* واردات بی رویه پوشاک از مناطق آزاد نتیجه ای 
جز تضعیف تولید داخلی ندارد.

* دادســتان انتظامی مالیاتی خبــر داد؛ آخرین 
 اخطار به بانک ها برای ارائه اطالعات حســاب های

بانکی.

 * مدیرعامل شــرکت مپنــا وعــده داد؛ افزایش
 160 مگاواتی تولید برق در مرداد ماه.

* رئیس بنیاد ملی گندم کاران: 53 درصد مطالبات 
گندم کاران پرداخت شد.

* 34 کانتینر گازوئیل قاچاق کشف شد.   صفحه۴

یارانه هزار و 250 میلیارد تومانی دولت
برای سفرهای خارجی!

واعظی تغییر کابینه
 با توجه به شرایط جنگ اقتصادی را تأیید کرد
صفحه2

* همزمان با دهه پربرکت کرامت برگزیدگان سومین دوره جایزه جهانی گوهرشاد در مشهد معرفی شدند.
* دبیر این جشنواره: هیئت داوران پس از بررسی آثار 120 بانوی نیکوکار 8 نفر را به عنوان برگزیدگان این 

دوره معرفی کردند.
* علی ســروری: 4 نفر از این بانوان ایرانی و 4 نفر خارجی و از کشورهای تایلند، انگلستان، نیجریه و تانزانیا 

هستند.
* حجت االسالم والمسلمین رئیسی: بانوان برگزیده این مراسم که هر یک در ترویج اسالم، انجام اقدامات خیرخواهانه، 
کمک به دیگران و در مسیر مبارزه اثرگذار بودند الگوی مناسبی در جهان اسالم محسوب می شوند.        صفحه3

بازگشت پیکرمطهر 75 شهید دوران دفاع مقدس
از مرز شلمچه به کشور

* رئیس کمیته جســت وجوی مفقودان ســتاد کل نیروهای مسلح: پیکر پاک 75 شهید دوران 8 سال دفاع 
مقدس دیروز در آیینی از مرز شلمچه در خوزستان به میهن بازگشت. 

* باقــرزاده: پیکر این شــهدا در مناطق عملیاتی محرم، رمضان، کربالی چهار و تک پشــتیبانی والفجر 8، 
مناطق زبیدات وکتیبان و جزیره بوارین توسط گروه های تفحص در خاک عراق پیدا شده است.   صفحه3 در

*  چندماه قبل اتحادیه اروپا نام ایران را در فهرست کشورهای مجاز 
برای معامله در بانک سرمایه گذاری اروپا قرار داد.

* این موضوع برای آنهایی که چندسال قبل ضرر 100میلیون دالری 
را به ازای هر روز دیرتر شدن توافق برجام عنوان کرده بودند بستری 
فراهم آورد تا به دروغ سرمایه 80میلیارد یورویی این بانک را به نام 

تسهیالت اختصاص داده شده به ایران جا بزنند!
* روزنامه دولت: از آنجا که ورود به این صندوق بعد از خروج آمریکا 
از برجام بوده است، نشــان می دهد که ایران می تواند حتی بدون 

آمریکا برجام را ادامه دهد!
* دیروز رئیس بانک ســرمایه گذاری اروپا گفــت بیم آن دارد که 
تحریم های آمریکا باعث نگرانی خریداران اوراق قرضه از این بانک 

شود، به خصوص خریداران اوراق این بانک در آمریکا.
* به نظر می رســد 3 کشــور اروپایی قدم به قدم در حال اجرای 
سناریویی هســتند که در نهایت به ایران بگویند ببینید ما تالش 
خویش را انجام دادیم اما نشــد و تنها چاره کار این است که ایران 

FATF را بپذیرد!
* اکنون ایــران و اروپا در حال مذاکره در مــورد اجرای تعهدات 
برجامی غرب هستند اما اروپا در این میان سعی دارد تا کنوانسیون 
مالی- بانکی دیگری را به کشورمان تحمیل کند.                   صفحه2


