
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 

به اســتناد صورتجلســه  هیئت امنا مــورخ 1396/05/16  مجوز 

شــماره 593 مورخ 1396/07/24 ســازمان اقتصاد اسالمی ایران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

95 به تصویب رسید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 

جهت درج آگهی هــا انتخاب گردید. اعضای علی البدل هیئت مدیره 

به شــرح ذیل برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. سیداحمد ابن 

الرضا به شــماره ملی 093833321 احمد جواهریان به شماره ملی 

0038072866 اعضــای اصلی هیئت مدیره به شــرح ذیل برای 

مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. سیدمنصور ابن الرضا به شماره ملی 

0938309307 محمدحســین سرخه به شماره ملی 0039674266 

محمودرضا غفوری سرشت به شــماره ملی 0043757804 حسن 

شریفی مرام به شماره ملی 0043547222  محمدحسین میرهادی 

به شــماره ملی 0043725058 محسن لبانی مطلق به شماره ملی 

0034409874عزت اله ســلطانی به شــماره ملی 1140962086 

حسن ناصحی فر به شــماره ملی 0038337185 قاسم پارساپور به 

شماره ملی 0038930676 سیدمحمدرضا ابن الرضا به شماره ملی 

0040210278 رضا سلطانی شیرازی به شماره ملی 0380613921 

آقای مجتبــی گودرزی مقدم به شــماره ملــی 0042296031 به 

ســمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین اصفهانیها به شماره ملی 

0059472340 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 

مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات  موسسه صندوق قرض الحسنه کوثر به شماره ثبت 2262 
و شناسه ملی 10100184226

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: طراحی، ساخت، 
تولید و توزیع کاالها و محصوالت مربوط به حوزه بیوالکترونیک، 
سیســتم های عصبی و مغز، ســایبورگ، سیســتم های پیچیده 
زیســتی، برهمکنش و تعامل مغز و ماشــین، طراحی و توسعه 
بازی های رایانه ای و ســرگرمی باالخــص با رویکرد تعامل مغز 
و ماشــین، ارائه خدمات و مشــاوره به صنایع و کارخانجات در 
حوزه های مهندســی و علوم باالحض در حوزه های مهندســی 
الکترونیک و مخابرات، مهندســی مکانیک، مهندسی زیستی و 
فیزیک با رویکرد فناوری های نوظهور در این حوزه ها، فعالیت در 
حوزه علــوم و تکنولوژی درمرزهای دانش با هدف رفع نیازهای 
داخلی با استفاده از متخصصین باالخص در حوزه های علوم پایه 
و بین رشته ای مرتبط با نگرشی درحوزه های سیستم های پیچیده 
و علوم شــناختی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذی ربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
تهران شــهر تهران- غفاری- کوچه شــهید حسنعلی کریمی- 
بن بســت ششــم- پالک 3- طبقه ســوم- واحد 6- کدپستی 
1333714667 سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 1000000 ریال 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن 
با نام عادی می باشد که مبلغ 1000000 ریال طی گواهی بانکی 
شــماره الف 96/10/26 مورخه 96/10/26 بانک قرض الحسنه 

مهر ایران شــعبه معیری کد 3017 پرداخت گردیده است. اولین 
مدیران: آقای یوسف جمالی به شماره ملی 1170644201 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقای محمد جمالی به شــماره ملی 1171261624 و به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم طاهره جمالی 
به شــماره ملی 2571792938  و به ســمت عضو هئیت مدیره 
به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت به امضای آقای یوسف جمالی به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
اداری به امضای محمد جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و یا طاهره جمالی به سمت عضو هیئت مدیره و یا یوسف جمالی 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی 
و علی البدل: آقای امیرحســین خدادادی ریزی به شــماره ملی 
1160209431 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
آقای ســعید مرتضی زاده به شماره ملی 1292009934 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال 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 شرکت سهامی خاص پژوهش و فناوری سیستم های پیچیده نو آیند 
در تاریخ 1396/12/9 به شماره ثبت 523704 به شناسه ملی 14007453718 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/11/19 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا آژیده بسمت مدیر عامل و عضو هیئت 

مدیره به شــماره ملی 0071183647 خانم مرمر سالمی به سمت 

رئیس هیئت مدیره به شــماره ملــی 0054596009 آقای رحیم 

اصغری به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره ش م 4390579861 

امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از جمله، چک، سفته، 

بروات، قراردادها، تعهدنامه ها، ضمانت  نامه ها و ســایر اوراق و اسناد 

بهادار با امضــاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس 

هیئت مدیره با امضــاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و در 

غیــاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر و نافذ خواهد بود. اوراق عادی و 

اداری بــا امضاء مدیرعامل و یا هر یــک 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 هیئت مدیره مورخ 1396/10/17 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شــرکت در واحد 

ثبتی تهران به آدرس تهران، شهرســتان تهران، بخش 

مرکزی، شــهر تهران، ونک، کوچه لیلی، خیابان شهید 

محمدباقــر خدامی، پــالک 14، طبقــه دوم، واحد 3 

کدپستی 1994634161 تغییر یافت.

آگهی تغییرات
 شرکت اندرکنش زمین پی سازه شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 514509 
و شناسه ملی 14007031726

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

سازمان بنیاد شــهید و امورایثارگران در نظــر دارد مناقصه عمومی 
)خدمــات پشــتیبانی اعــم از انجام امور خدمــات نظافتی، ســرویس دهی 
آبدارخانه های ساختمان های تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان( 
به شــماره 200974071000001 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در 
مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/2/2 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 97/2/10 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ 97/2/20 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9/30 روز شنبه تاریخ 97/2/22 

جهت تماس با دستگاه مناقصه گذار در خصوص دریافت اطالعات بیشتر و اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف، ب و ج به آدرس: یزد- بلوار شهید بهشتی- اداره 

کل بنیاد شهید و امورایثارگران و تلفن 03536249111 مراجعه نمائید.
ضمنا هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تامین نیرو جهت انجام امور خدمات نظافت 

و سرویس دهی خدمات پذیرایی

سال هفتادو ششم   شماره 21889   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 4 اردیبهشت 1397   7 شعبان 1439    24 آوریل 2018

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

این پنج سال 
جبران ناشدنی!

یک بام و دو هوای 
پدرخوانده ها

با عارف
 و محسن هاشمی

سعودی ها روی داعش را سفید کردند

مرگ دلخراش 33 یمنی در بمباران مراسم عروسی استان حجه

برگزاری اجالس فرماندهان دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند
با حضور 35 کشور جهان در تهران

*ضرب االجل یک ماهه انگلیس به شبکه های اجتماعی 

برای حل معضل ناامنی های سایبری.

* ســامانه پیشرفته اس-300 به طور رایگان در اختیار 

سوریه قرار می گیرد.

* قدردانی ویژه پادشاه سعودی از وزیر کشور به خاطر 

مدیریت بحران ریاض.

* نابودی تســلیحات هسته ای اولین شرط ترامپ برای 

مذاکره با کیم جونگ اون.                        صفحه آخر

2 هفته پس از حمله به تی-4

اسرائیل از ترس ایران
جنگنده هایش را به رزمایش خارجی نمی فرستد

* آل ســعود به عنوان حامی اصلی داعش بار دیگر 
مردم بی گناه یمن را قتل عام کرد.

* در حمله به یک مراسم عروسی 33 یمنی شهید و 
55 تن دیگر زخمی شدند.

* جنگنده های سعودی 2 ســاعت تمام با بمباران 
مسیر حرکت آمبوالنس ها و گروه های درمانی مانع از 

رسیدن آنها به محل حادثه شدند.
صفحه آخر

کودک یمنی حاضر به جدا شدن از جسد پدرش نیست

 * زنگنــه: بایــد صبــر کنیــم ببینیــم ترامــپ چه 

می کند!

  * ســود تســهیالت بانکــی بــرای تولیدکننده عمال 

25 درصد تمام می شود.

* قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران: برخورد 

با مشترکان پرمصرف، راه عبور از کم آبی است.

* سود سهام عدالت جامانده ها تا پایان همین ماه واریز 

می شود.                                                 صفحه4

آمارهای گمرک نشان داد

ورود 2 میلیارد تومان منجوق
در سال اقتصاد مقاومتی!

در صورت خروج آمریکا از برجام

ظریف:ازانپیتیخارجمیشویم
غنیسازیپیشرفتهراآغازمیکنیم

* ظریف در واکنش به احتمال خــروج آمریکا از برجام گزینه های مختلف 
ایران را مطرح کرد و احتمال ادامه کار با اروپایی ها را تقریباً مردود دانست.

* از سر گیری فعالیت های هسته ای با ســرعت بیشتر یکی از واکنش های 
احتمالی خواهد بود.

* خروج ایران از معاهده ان پی تی دیگر گزینه ای است که ظریف مطرح کرده است.

* ظریــف: آمریکا نه تنها از پس عمل به تعهدات خود برنیامد بلکه مطالبات 
بیشــتری را هم طلب کرده است که پیام بسیار خطرناکی را به مردم ایران و 

جهان ارسال می کند مبنی بر اینکه هرگز نباید با آمریکا وارد توافق شد.
* طی سال گذشته افکار عمومی تغییر کرده و بی اعتمادی به آمریکا بیشتر 

شده است.

* رسانه های آمریکایی از تهیه 4پیش نویس توسط دیپلمات های اروپایی و آمریکایی 
خبر داده اند که در آنها سعی شده به باج خواهی های تازه ترامپ پاسخ داده شود.

* در این 4 سند ضمن ایجاد محدودیت های بیشتر برای فعالیت های هسته ای 
ایران و اعمال نظارت های شدیدتر، وعده تحریم های بیشتر درباره فعالیت های 
موشکی کشورمان داده شده است.                                                       صفحه2

صفحه3

داستان تمام نشدنی دوتابعیتی ها

علوی،سال95:مدیردوتابعیتینداریم
نوبخت،دیروز:تقریبادیگرمدیردوتابعیتینداریم!

*سخنگوی دولت روز گذشته در حالی درباره وجود یا عدم وجود مدیران دو تابعیتی در دولت به 
حدس و گمانه زنی روی آورد که پیشــتر وزیر اطالعات وجود هرگونه مدیر دو تابعیتی در دولت 

را از اساس انکار کرده بود . 
* نوبخت: اطالع دقیقی درباره دو تابعیتی بودن کاوه مدنی معاون مستعفی سازمان محیط زیست 
)از متهمان پرونده جاسوسی از توانمندی های موشکی در پوشش محیط زیست( ندارم که آیا وی 

تابعیت دیگر داشته یا خیر. از وزارت اطالعات در این باره سؤال می کنم و پاسخ می دهم.
*سخنان نوبخت در حالی است که مجلس اعالم کرده است لیستی200نفری از مدیران دوتابعیتی 
در دست دارد که تعداد کامل آنها بیش از این رقم است و برخی وزارتخانه ها از ارائه اطالعات در 

این مورد خودداری می کنند.
* سازمان امور اســتخدامی – اداری کار سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران را انجام داده و  
این ســامانه آماده است و من فکر می کنم به زودی راه اندازی شود . زمان راه اندازی این سامانه را 

در جلسه آینده خواهم گفت .

* ما تا زمانی که ســایر طرف ها به برجام پایبند باشند به آن پایبند هستیم. آمریکا می خواهد از 
این مسئله به عنوان یک اهرم استفاده و آن را به مباحث دفاعی ما مرتبط کند . ما صریح و شفاف 
گفته ایم که به هیچ وجه در عرصه های دیگر آمادگی رایزنی و مذاکره با هیچ کشوری را نداریم. 

* ما در آســتانه 40 سالگی هستیم و در همه این 40 ســال مقابل بدخواهی ها ایستاده ایم و ما 
همه برنامه هایمان آماده است . ما منتظر نمی مانیم تا در 22 اردیبهشت چه اتفاقی می افتد بلکه 
برنامه های خودمان را داریم.                                                                          صفحه3

صفحه ۱۱

از دید مجرمان و خائنین، پلیس خوب، پلیس فحش خور و دست بسته است

واکنشکاربرانفضایمجازیبههجمههایاخیر
علیهنیرویانتظامیوگشتارشاد

* حاصل ناکارآمدی ارزی دولت، 
انداختن سوزن در انبار کاه

* شــغل ایجــاد کردیــد یــا 
می خواهید سر کار بگذارید؟

صفحه2


