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کانال

در پیام رسان های

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور 
مربوط به احداث )طراحی، تامین تجهیــزات، نصب و راه اندازی( و 
بهره برداری نیروگاه خورشیدی 30 مگاوات ایوانکی امداد، انجام کلیه 
امور بازرگانی، واردات کاال و تجهیزات مربوط به احداث و بهره برداری 
نیروگاه خورشــیدی 30 مگاوات ایوانکی امداد، تولید و فروش برق 
تولیدی نیروگاه 30 مگاوات ایوانکی امداد، انجام امور بانکی داخلی 
در جهت خدمات مربوط به فعالیت  های شرکت در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: ازتاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان تهران- بخش 
مرکزی- شــهر تهران- کشاورز- خیابان رســتاک- خیابان شهید 
حســین شوریده- پالک 5- ســاختمان نسیم- طبقه ششم- واحد 
61 کدپســتی 1415965311 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت 
اســت از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقســم به 1000 ســهم 
10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 
ریال توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 115/102 مورخ 
1397/03/13 نزد بانک سینا شعبه بلوار کشاورز باکد 115 پرداخت 
گردیده است اعضای هیئت مدیره معدن فرآور امداد به شناسه ملی 
10320172100و به نمایندگی حامد گلشاهی چمندانی به شماره 
ملی 2710082969 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 

2 ســال توسعه برق و انرژی امداد به شناسه ملی 14005169800 
و به نمایندگی محمد نورمحمدپور به شــماره ملی 0386741549 
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال توسعه و تجهیز 
معادن امداد به شناســه ملی 14005180436 و به نمایندگی امید 
صادقی به شماره ملی 4199638571 و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال آقای امید صادقی به شماره ملی 4199638571 
و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت 
مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر شــرکت و نامه هــای اداری با امضای مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساسنامه بازرسان آقای مهرداد دالوری خورهه به شماره ملی 
0057096139 به سمت بازرس علی  البدال به مدت یک سال مالی 
خانم راحیل عنقائی به شماره ملی 0082942854 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص تولید برق خورشیدی ایوانکی امداد 
در تاریخ 1397/04/13 به شماره ثبت 528153 به شناسه ملی 14007695326 

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: انجام کلیه امور 
مربوط به احداث )طراحی، تامین تجهیــزات، نصب و راه اندازی( و 
بهره برداری نیروگاه خورشــیدی 7 مگاوات بوئین زهرا قزوین، انجام 
کلیه امــور بازرگانی، واردات کاال و تجهیــزات مربوط به احداث و 
بهره برداری نیروگاه خورشــیدی 7 مگاوات بوئین زهرا قزوین، تولید 
و فــروش برق تولیدی نیروگاه 7 مــگاوات بوئین زهرا قزوین، انجام 
امور بانکی داخلی در جهت خدمات مربوط به فعالیت های شــرکت 
درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران -  
شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - کشاورز - خیابان 
رســتاک - خیابان شهید حسین شــوریده - پالک 5 - ساختمان 
نسیم - طبقه ششم - واحد 61 کد پستی 1415965311 سرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10000000 ریال نقدی 
منقســم به 1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 10000000 ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی 
شــماره 115/103 مورخ 1397/03/13 نزد بانک سینا شعبه بلوار 
کشــاورز با کد 115 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
محمد نورمحمدپور به شــماره ملی 0386741549 و به ســمت 
مدیرعامــل به مدت 2 ســال معــدن فرآور امداد به شناســه ملی 

10320172100 و به نمایندگی حامد گلشاهی چمندانی به شماره 
ملی 2710082969 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
ســال توسعه برق و انرژی امداد به شناسه ملی 14005169800 و 
به نمایندگی محمد نورمحمدپور به شــماره ملی 0386741549 و 
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال توسعه و تجهیز معادن 
امداد به شناسه ملی 14005180436 و به نمایندگی امید صادقی به 
شماره ملی 4199638571 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 ســال دارندگان حق امضا:  کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای 
مدیرعامــل و یکی از اعضای هیئت مدیــره و در غیاب مدیرعامل با 
امضــای دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت 
و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای 
مهرداد دالوری خورهه به شــماره ملی 0057096139 به ســمت 
بازرس علی البدال به مدت یک ســال مالی خانم راحیل عنقائی به 
شــماره ملی 0082942854 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعییــن گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص تولید برق خورشیدی بوئین زهرا امداد
 در تاریخ 1397/04/13 به شماره ثبت 528152 به شناسه ملی 14007695307 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1396/8/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. ساسان 

نقیبی صابر به شــماره ملی 2161330561 به عنوان نایب 

رئیــس هیئت مدیره و آرش درچه طالبی به شــماره ملی 

1756135290 بــه عنــوان رئیس هیئت مدیــره و آرزو 

نظری به شــماره ملی 0054639451 به عنوان مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره و علی اصغر رضایی شــاد به شماره ملی 

0051565641 بــه عنوان عضو هیئــت مدیره برای مدت 

دو ســال انتخاب گردیدند. شــهرزاد جلی به شــماره ملی 

0071076931 به ســمت بازرس اصلی و آزاده یحیی نژاد 

به شماره ملی 2063012598 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت تروند طب
 سهامی خاص به شماره ثبت 357306 

و شناسه ملی 10104028665

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/1/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سعید رادگوهر به شماره 

ملی 0052154114 به سمت مدیر عامل و حجت غالمی فخبی 

به شماره ملی 0068737998 به سمت رئیس هیئت مدیره و باقی 

اعضاء هیئت مدیره کما فی السابق در سمت های خود ابقا گردیدند.

- صبا احمدی به شــماره ملی 0795292295 به عنوان بازرس 

اصلی و محسن همتی فراهانی به شــماره ملی 0080068510 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند.- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 

چک، ســفته، عقود اســالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری 

همانند قبل با امضــاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معبتر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ابزار دقیق پارسیان 
کاال سهامی خاص به شماره ثبت 471285 

و شناسه ملی 14004862685

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/13 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت به استان تهران- شهرســتان تهران- بخش 

مرکزی- شــهر تهران- حشــمتیه- خیابان شــهید علی اصغر نوری- بن بست 

شهید حمید رشــیدی- پالک 1- طبقه همکف- کدپستی 1637714971 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید.- عبارت: مشاوره 

مدیریت، نظارت و اجرای انواع پروژه های طرح و ســاخت  ای پی سی )مهندسی، 

تدارکات و ســاخت( صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سازه های دریایی، ابنیه و راه و 

ساختمان، مهندسی معکوس، طراحی و نقشه کشی و تهیه مستندات جهت سازه ها، 

قطعات، تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی، تعمیر و نگهداری، بازسازی و نوسازی 

انواع تجهیزات و ماشــین آالت صنایع )شــیرهای صنعتی و کنترلی، ماشین های 

دوار، موتورهای احتراقی دیزلی و گاز ســوز صنعتی و دریایی. وسائل راه سازی و 

ساختمانی و انواع جرثقیل های ثابت و متحرک. طراحی و ساخت انواع پمپ های 

گریز از مرکز، آتش نشانی، آب دریا و فرآیندی )صنایع نفت و پتروشیمی(. طراحی 

و اجرای لوله کشی های صنعتی و رنگ و سند بالست لوله ها، تاسیسات، سازه ها، 

ظروف فرآیندی و سکوهای دریایی. ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و تامین نیروی 

انســانی فنی متخصص و خدماتی. تامین، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه 

تجهیزات، ماشــین آالت و قطعات مرتبط با آنها و مواداولیه صنایع. اخذ نمایندگی 

کلیه شرکت های داخلی و خارجی و شــرکت در مناقصات و مزایده های داخل و 

خارج از کشــور. مشارکت با ســازندگان تجهیزات و شرکت های فنی و خدماتی 

داخل و خارج از کشــور )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهای الزم( به موضوع شــرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساســنامه 

اصالح گردید. - اساســنامه شرکت مشــتمل 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

دارد خدمات  نظر  در  بنادر و دریانوردی استان هرمزگان  اداره کل 
به مشاور واجد شرایط   QCBS از طریق روش  را  با موضوع ذیل  مشاوره 

واگذار نماید.
1- کارفرما: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2- موضوع: مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی اسکله های 25 تا 
27 ترمینال شماره 2 کانتینری و دستور العمل PM اسکله های شماره 3 تا 7 

مجتمع بندری شهید رجایی
3- نوع گواهی نامه رشته، تخصص و پایه مورد نیاز: حداقل پایه 3 

گروه راه و ترابری با تخصص بندرسازی و سازه های دریایی
4- حجم کار: انجام مطالعات تعمیرات  اساسی 3 پست اسکله

5- مدت اجرای کار: 4 ماه
6- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی:

به  مراجعه  با  تعطیل(  روزهای  جز  )به  روز   7 مدت  به  آگهی  درج  تاریخ  از 
آدرس بندرعباس، مجتمع بندری شهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی 
ارائه  و  رسیدگی  و  پیمان  امور  عمران،  و  مهندسی  واحد  هرمزگان،  استان 
حساب  به  واریزی  فیش  اصل   -3 رتبه بندی  تصویر   -2 معرفی نامه.   -1
بندری  مجتمع  شعبه  صادرات  بانک  نزد   2196455408006 شماره 
ریال  هزار(  )سیصد   300000 مبلغ  به   4351 بانک  کد  رجایی  شهید 
ضمنا  بود،  نخواهد  استرداد  قابل  هیچ وجه  به  مذکور  وجه  است  امکان پذیر 
http://iets.mporg.ir و سایت های  طریق  از  اسناد  دریافت 

رایگان  و  امکان پذیر  نیز   www.shahid rajaee port.pmo.ir  
می باشد.

7- مکان و مهلت تسلیم اسناد ارزیابی:
1-7- مهلت تحویل پاکت اسناد ارزیابی: روز سه شنبه مورخ 97/5/20 ساعت 

14:30 می باشد.
ارزیابی: بندرعباس- مجتمع بندری شهید  2-7- محل تحویل پاکت اسناد 

رجایی- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- دبیرخانه مرکزی
3-7- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس، مجتمع بندری شهید رجایی، 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان واحد مهندسی و عمران، امور  اداره کل 

پیمان و رسیدگی، تلفن: 07632123606- 07632123608
8- مهلت بررسی استعالمها: دو هفته پس از آخرین روز تحویل پاکات

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی 
کیفی مشاور شماره: 7/ عمران/ 97

شناسه آگهی: 208863                  شناسه نوبت چاپ: 231499
روابط عمومی

 اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

سال هفتادو هفتم   شماره 21959   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( دوشنبه اول مرداد 1397   9 ذی القعده 1439    23 جوالی 2018

رویترز: 
واشنگتن با انتشار
 اطالعات تحریف شده 
دنبال ایجاد ناآرامی در ایران است

یادداشت  روز 

دولت معّطل نماند

خبر ویژه 
علوم دریایی را
به سفارت در اروپا
 چه کار؟!

سخنگوی سپاه: 
تشییع شکوهمند شهدای مریوان
پاسخ مردم کردستان
 به تروریست هاست

 مردم درگیر مشکالت اقتصادی
نمایندگان لیست امید
 دنبال تلگرام بازی!

زلزله 
الر و تازه آباد را
 لرزاند

واشنگتن پست: 
 عدم پیشرفت مذاکرات با کره شمالی
ترامپ را سرخورده، ناامید
 و عصبانی کرده است
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روحانی خطاب به ترامپ:

تنگه های زیادی داریم
تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست

صفحه۱۰

 * خــروج ســرمایه از امارات بــه روایــت رویترز؛ 
دوبی، شهر ارواح می شود.

* تحرکات ضدســعودی »عموزاده ها«؛ کابوس این 
شب های بن سلمان.

* سربازان صهیونیست دست معلول ذهنی را شکستند.

دوران  مونیــخ:  امنیتــی  کنفرانــس  رئیــس   *
 هژمونــی آمریــکا به ســر آمــده،  اروپا بــه دنبال 

جایگزین باشد.
* 2000 کــودک مهاجر هنوز جــدا از والدین و در 
قفس های آهنین ترامپ هستند.           صفحه آخر

همزمان با پیشروی های سریع ارتش سوریه

رژیم صهیونیستی 800 تروریست »کاله سفید« را 
با کمک اردن از سوریه فراری داد

* محصــوالت پتروشــیمی خریداری شــده با دالر 

رسمی را با ارز 8000 تومانی می فروشند.

* وزارت نیرو از برخورد با مشــترکان پرمصرف برق 

شانه خالی می کند.

*گرانی شدید میوه  با وجود کاهش تقاضای خرید!

* اجرای رایگان بیمه تکمیلی رانندگان کامیون از امروز.

* ضرب االجل 4 ماهه ســران ســه قوه برای پایان 

دست اندازی بانک ها به منابع بانک مرکزی.  صفحه۴

صمصامی:

95 درصد نقدینگی
در اختیار اقلیت 5 درصدی است

* کشور فراز و نشیب دارد و ما در این مسیر ۲ راه تسلیم یا مقاومت را پیش رو داریم، امروز سخن 
گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان دستاوردهای ملت ندارد.

* ما روســیه را نه به عنوان شــرق یا قدرتی بزرگ بلکه به عنوان یک همسایه می بینیم و ُحسن 
همجواری و گسترش روابط با مسکو را به نفع ۲ کشور می دانیم.

* آقای ترامپ! ما مرد شــرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی 
نکن، پشیمان کننده است.

* شــما که امروز دم از حقوق بشر می زنید در منطقه و کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان و حتی 
عربستان کاری جز تاراج اموال مردم نداشته اید و به جای آن تا توانستید سالح وارد منطقه کرده اید.

* هرگز برای مبارزه با تروریسم از شــما اجازه نخواهیم گرفت و افتخار ما این است که ملت ها را 
نجات دادیم. این شما بودید که وحشــی های تروریست را بوجود آوردید و از اینکه به آنها سالح 

ضدزره و تجهیزات و تسلیحات دادید، خجالت نکشیدید.
* ما به کار خود در سوریه، عراق و لبنان، افتخار کرده و تا آخر به آن افتخار خواهیم کرد.  صفحه۳

علی رغم توضیحات کافی اعضای مجمع تشخیص صورت گرفت

عقده گشایی هماهنگ زنجیره ای ها علیه آیت اهلل جنتی
با تحریف موضوع واقعی یک عکس

معطل اروپا نمانید
پادزهر تحریم هاجمع کردن بساط رانت خواران است

رئیس FATF مأمور اعمال تحریم های آمریکا 
علیه ایران شد

صفحه۱۰

* در وسط یک جنگ تمام عیار اقتصادی ظرفیت های 
عظیم اقتصادی و سرمایه های ارزی کشور رها شده تا 
طعمه زالوصفتان رانت خوار شود و از سوی دیگر هر 
اظهار نظری از طرف مقامات اروپایی با ذوق زدگی به 

تیتر رسانه های حامی دولت تبدیل می شود.
* متاســفانه این روزها دولتمردان ما نه تنها معطل 
اروپا مانده اند که فرصت های اقتصادی و منابع کشور 
را هم به پای این معطلی تلف می کنند. اتالف منابع 
و فرصت هایی که تنها بــا مدیریت و نظارت صحیح 
بخش قابل توجهی از مشکالت اقتصادی موجود در 

کشور را بدون نیاز به کمک بیگانه حل می کند.
* اعــالم دالر 4200 تومانــی توســط دولــت در 
اردیبهشــت 97، یکی از بدترین سیاست های ارزی 
اتخاذ شده  دولت بود که بعد از گذشت سه ماه شاهد 
اثــرات مخرب و فاجعه بار این سیاســت ارزی یعنی 
ایجاد فســاد و رانت عظیم ارزی در کنار اتالف منابع 

ارزی هستیم.

* نکتــه ای کــه در ایــن میان قابل توجه اســت اینکه ســهم هــر ایرانــی از 120 هزار میلیــارد ارزی که 
بــا یارانه دولتی توزیع شــد چقدر اســت؟ با این میزان پــول بدون نگاه به  نتیجه مذاکره بــا اروپایی ها چند 
 صــد هزار شــغل قابــل ایجاد بــود؟ چه تعــداد کارخانه و شــرکت های تولیــدی تعطیل و نیمــه تعطیل

 احیا می شد؟ 
* ظاهرا سرنوشــت نامه روحانی درباره شناسایی و برخورد با رانت خواران واردات خودرو  به سرنوشت دستور 
دو سال قبل خطاب به جهانگیری درباره برخورد سخت با دریافت کنندگان حقوق های »نامتعارف« )نام دولتی 

حقوق های نجومی!( دچار شده که برخی از همان متخلفان، جاهای دیگر پست گرفتند.
* مسئوالن دولتی به جای پاسخگویی و برخورد با متخلفان و رانت خواران و نیز سامان دادن به اقتصاد کشور ، 
چشم به بسته پیشنهادی اروپایی ها دوخته و یا با همراهی شبکه رسانه ای زنجیره ای حامی خود روز ها و هفته ها 

افکار عمومی را با دستمایه قرار دادن سوژه بازی ها و حاشیه سازی پر می کنند.
صفحه۲

* پیکرهای مطهر 3 شــهید حمله تروریستی اشرار به پایگاه نظامی »دری« مریوان دیروز با حضور مردم و 
مسئوالن در شهرستان قروه و پیکر مطهر یک شهید دیگر در سنندج تشییع شد.

* همچنین پیکرهای مطهر 7 شهید دیگر این عملیات تروریستی که بومی شهرستان مریوان بودند نیز روز 
شنبه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن لشکری و کشوری در مریوان تشییع شد.                        صفحه۳

تشییع با شکوه شهدای عملیات تروریستی مریوان 
بر شانه های مردم کردستان


