
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 ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیرجهــت اطالع عموم آگهی می گردد. موضــوع: انجام کلیه امور 

مشــاوره حقوقی و وکالت از طریق وکیل یــا وکالی دارای پروانه 

معتبــر در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 

مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران 

- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهرتهران- سازمان آب- 

خیابان هفتم شــرقی- خیابان دریا- پالک 6 - مجتمع نور- بلوک 

A - طبقه پنجم- واحد 154 کدپســتی 1487644656 ســرمایه 

شخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم 

الشرکه شرکا: آقای عبدالحسن نیسی به شماره ملی 1753438764 

دارنده 200/000 ریال سهم الشــرکه خانم شهناز افراش به شماره 

ملــی 18278 79629 دارنده 800/000 ریال سهم الشــرکه اولین 

مدیران: »آقای عبدالحسن نیسی به شماره ملی 1753438764 و 

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شهناز افراش به 

شماره ملی 1827879629 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به 

سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، 

عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری بــا امضاء منفرد مدیرعامل 

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

اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

تاسیس موسسه غیرتجاری صلح اندیش مبین رهام در تاریخ 1396/12/23
به شماره ثبت 44318 به شناسه ملی 14007491771 

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 شرح 
زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع: شناســایی 
بیماران پوستی خاص مانند ای بی و سایر- ثبت بیماری ای بی 
به عنوان بیماری خاص- افزایش فرهنگ مشاوره ژنتیک قبل از 
ازدواج- آموزشی امور مراقبتی خاص بیماران پوستی و اسکان 
موقــت- پیگیری دارو و درمان بیماران مدت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- ونک- خیابان 
شیخ بهایی- خیابان برزیل غربی- پالک 164- طبقه همکف- 
کدپســتی 1435814783 دارایی موسســه: 100000000 
ریال می باشــد. اولین مدیران: آقای سید حمیدرضا هاشمی 
به شــماره ملی 0054984238 به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم فرزانه مسلمی به شماره 
ملی 0082082286 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای رضا رضائی به شماره ملی 0569756707 به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم سعیده هاشمی به 
شــماره ملی 1219935727 به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای افشین نوری به شماره ملی 1818977958 

به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای 
محمدمهدی پرویزی به شماره ملی 2300731452 به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فهیمه عبداللهی مجد 
به شــماره ملی3051416517 به ســمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال  آقای حســین نظری کله جوب به شــماره 
ملــی 4180030470 به ســمت عضو هیئــت مدیره- عضو 
علی البدل به مدت 2 ســال آقای روزبه خلج به شــماره ملی 
0057898405 به ســمت خزانــه دار و عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با 
امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس: محمد خردمند به 
شماره ملی 0043379389 به عنوان بازرس اصلی برای مدت 
یکســال مالی انتخاب گردید. آگهی شماره ملی مجوز شماره 

111698 مورخ 1396/07/16 وزارت کشور صادر گردید. 

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص خانه ای بی
 در تاریخ 1396/08/16 به شماره ثبت 43205 به شناسه ملی 14007191373 

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

در پیام رسان های

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/5/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســهراب 
تقی پورآهنگر به شماره ملی 2060701163 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محمدرضا مافی ها به شماره ملی 0047192240 
به ســمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل 
انتخاب شــدند: شرکت ناصرین وحید )سهامی خاص( شناسه 
ملی 10102255011 موسســه آموزشــی آماد و پشتیبانی 
دســتواره شناســه ملی 10100467987 شرکت طلیعه سبز 
جهان )سهامی خاص( شناســه ملی 1010285365 شرکت 
بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستردانا )سهامی 
خاص( شناســه ملی 10102384287 شرکت مهندسی آماد 
بهینه ســاز )ســهامی خاص( شناســه ملی 10102251738 
ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان ســال مالــی منتهی به 

1395/12/30 به تصویب مجمع رسید.

آگهی تغییرات شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر 
سبز سهامی خاص به شماره ثبت 184102 

و شناسه ملی 10102262391 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1396/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: فرهود 

احمدزاده ایراندوســت به شــماره ملــی 1467083151 

به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامــل رضا باقریان به 

شماره ملی 00522916944 به سمت رئیس هیئت مدیره 

غالمرضا حیدری جوال به شــماره ملی 2002038430 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدنــد. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت 

ازقبیل: چک، ســفته و بروات و قراردادها و عقود اســالمی 

با امضاء رئیس  هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بی بی کیو ایرانیان نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 431753 

و شناسه ملی 10320835721 

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

مناقصه گزار: واحد اجرایی موسســه عمران ساحل )کارگاه بندر 
خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: اجرای عملیات کارهای متفرقه برق، مخابرات و ابزار دقیق 
ســاختمان  های کنترل روم ترمینال گوگرد، کنترل روم بندر، ســاختمان حراست 
ترمینال گوگرد، ســاختمان اداری ترمینال گوگرد، ایســتگاه برق بندر و ایستگاه 

برق ترمینال گوگرد
مهلت مناقصه: از تاریخ 97/3/28 لغایت 97/4/6 )ده روز(.

تاریخ تحویل پاکت: 1397/4/7 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/4/9.
مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 210/000/000 ریال )دویست و ده میلیون ریال(. 
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان روبه روی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور قراردادها- 

آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسســه عمران ساحل)کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: ساخت ساختمان اداری و برج کنترل بندر خدماتی و صادراتی تمبک

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/3/28 لغایت 97/4/6 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/4/7 و تاریخ بازگشایی پاکت: 1397/4/9

مدت قرارداد: هشت ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 800/000/000 ریال)هشتصد میلیون ریال(

بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار)ضمانت نامه های صادره 
توسط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبروی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران)اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی- 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع(- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای(

سال هفتادو هفتم   شماره 21930   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 28 خرداد 1397   4 شوال 1439    18 ژوئن 2018

مردم پابرهنه یمن در الحدیده
پوزه آمریکا، فرانسه، انگلیس و اسرائیل را به خاک مالیدند

دولت منتظر گل به خودی حریف نباشد!

حفظ شادی مردم 
در شکستن کمر بیکاری و تورم است

* وزیر راه و شهرسازی همچنان مشغول دفاع از برجام
و حذف یارانه هاست!

* قاضی پور: خودروســازها برای پرداخت وام هایشــان 
قیمت ها را باال بردند.

* بنزین با رونمایی از کارت های جدید سوخت گران نمی شود.

* مدیرعامل تامین اجتماعی: دارندگان مشاغل خانگی 
بیمه می شوند.

 FATF یــک کارشــناس اقتصادی: پیوســتن بــه *
تحریم های آمریکا را گزنده تر می کند.

صفحه۴

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه:

200سرورازمحلبیتالمالبهتلگرامدادهاند
تازندهبماند

* در گفت وگوی کیهان با کارشناس ارشد یمنی بررسی شد: 

ائتالف سعودی در الحدیده دقیقا به دنبال چیست؟

* وزیــر خارجه ژاپــن: آمریکا برای لغــو تحریم های 

کره شمالی 47 شرط گذاشت.

 * صدور احکام سنگین اعدام و حبس برای 11 روحانی 

شیعه در بحرین.

*  گزارش خبری تحلیلی کیهان از عیار مذاکرات طالبان 

با دولت افغانستان.                                صفحه آخر

طی یک روز 

بادبادکهایآتشزا
24منطقهدرفلسطیناشغالیرابهآتشکشیدند

* نبرد بزرگ الحدیده وارد روزهای حساس خود شده است.
* ائتالف پنج گانه سعودی با حمایت های غرب و رژیم صهیونیستی در برابر مردم 

فقیر یمن به بن بست خورده اند.
* انقالبیون یمنی در برخی محورها حتی موفق به محاصره شمار زیادی از نیروهای متجاوز 
شده اند و در برخی مناطق نیز صدها متجاوز به همراه سرکردگانشان به هالکت رسیده اند. 
* شــبکه خبری المیادین: ائتالف سعودی در تمام محورهای درگیری در ساحل 

غربی شهر الحدیده عقب نشینی کرده است. 
* نیروهای ائتالف سعودی در حالت سرخوردگی و یأس شدید قرار دارند چرا که 

نتوانسته اند کنترل شهر را در دست بگیرند.

* پس از انهدام یک ناوچه اماراتی در روزهای گذشــته توســط انصاراهلل، اکنون 
انقالبیون یمنی یک قایق فرانسوی را هم توقیف کردند.

* نیرو های امنیتی یمن همچنین، بزرگ ترین و خطرناک ترین گروه جاسوســی 
ائتالف متجاوزان به این کشور را در منطقه تهامه متالشی کردند. 

* محمــد البخیتی، عضو دفتر سیاســی جنبش انصاراهلل یمــن، در گفت وگویی 
تلویزیونی از داخل فرودگاه بین المللی الحدیده، ادعای ائتالف متجاوزان را درباره 

سقوط این فرودگاه تکذیب کرد.
* شبکه الجزیره ویدیویی را درباره الحدیده منتشر و تاکید کرد ادعای سعودی ها 
درباره سیطره بر فرودگاه این شهر صحت ندارد.                            صفحه آخر

اندیشکده کنگره آمریکا:

ایران بزرگ ترین زرادخانه موشکی منطقه را دارد

* ایران دارای بزرگ ترین زرادخانه موشــک های بالستیک در خاورمیانه است. جامعه اطالعاتی آمریکا نیز معتقد 
است که ایران می تواند اهدافی با فاصله 2000 کیلومتری از مرزهایش را هدف قرار دهد.

* اگر ایران تصمیم به ساخت موشک های بالستیک قاره پیما بگیرد، پیشرفت ها در برنامه فضایی این کشور می تواند 
راه تهران به سوی یک موشک بالستیک قاره پیما را کوتاه تر کند، چرا که پرتابگرهای فضایی نیز از فناوری مشابهی 

استفاده می کنند.
* ایرانی ها توانایی بالقوه آن را دارند که آسیب های چشم گیری به نیروهای آمریکایی وارد کنند. هم چنین به نظر 
می رسد ایران قادر به دفاع از خود مقابل هرگونه تجاوز قابل تصور از سوی همسایگانش است.               صفحه۳

* موفقیت و پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان با گل به خودی 
بازیکن مراکشی که شــادی زاید الوصف مردم کشورمان را به 
همراه داشــت در شرایطی اتفاق افتاد که  فشارهای اقتصادی و 

تلخی های اجتماعی به جامعه ایران شرایط خاصی بخشیده بود.
* بسیاری از کارشناسان معتقدند این پیروزی تیم ملی فوتبال تا 
حدودی نگاه ها  را از اقتصاد به سمت ورزش معطوف کرد و در واقع 
شادی مردم ایران در حد سرخوشی لحظه ای و زودگذر است که 

شاید بتوان به آن به عنوان ُمسکن نگاه کرد.

* از دولتمردانی که پیراهن تیم ملی را به تن کرده و سعی کردند به 
همراه مردم از  پیروزی تیم ملی فوتبال ابراز شادمانی کنند ، خود 
در رقابتی دیگر حدود 5سال است پیراهن تیم ملی کشورمان را 
بر تن کرده و به مصاف  دشــمن در جنگ اقتصادی رفته اند  باید 

پرسید که در این میدان چه برنامه و تاکتیکی دارند؟
* آیا اعضای تیم دولت در عرصه جنگ تمام عیار اقتصادی و در 
مصاف با دشمنان ملت ایران هم منتظرند تا با گل به خودی طرف 

مقابل پیروز این میدان باشند؟!

*آیا همچنان با معطل و بالتکلیف نگه داشتن مدیریت و اقتصاد 
کشور به دیوانه بازی های ترامپ و به امید واهی به اختالف میان 

اروپا و آمریکا ، می توان در این عرصه به پیروزی رسید ؟
*مدعیان اصالحات در اقدامی ســخیف کوشیدند از شادی اجتماعی 
میلیون ها ایرانی ماهی سیاســی خود را صید کننــد و تصویر برخی 
تماشاچیان ایرانی در روسیه و یا عده اندکی که با ظاهری متفاوت و به 
دور از فرهنگ رسمی و جامعه رسمی کشورمان برای شادی به خیابان 
آمده بودند، با تقلب نمایی به کل مردم ایران تعمیم دهند .          صفحه۲

روحانی: مگر کشورها دیوانه اند با آمریکا مذاکره کنند؟
»مذاکره مجدد با آمریکا«
تقاضای یک مشت
 دیوانه یا خائن؟!

یادداشت میهمان
)FATF(برجام مالی
خطرناک تر
 از برجام هسته ای

با حکم فرمانده معظم کل قوا
حجت االسالم ادیانی

 به ریاست سازمان عقیدتی 
سیاسی ناجا منصوب شد

بی دقتی در ایستگاه بهارستان
از گاف مجازی کواکبیان
 تا کاهوی چینی مافی!

نمایندگان مجلس:  
 FATF پذیرش
دست ایران را زیر گیوتین دشمن

 قرار می دهد 

قاضی سراج خبر داد
ثبت نام 380 هزار سکه

 توسط 50 نفر 
با سود یک میلیون تومانی!

امدادرسانی
 در منطقه سیل زده 
رودسر
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خبر ویژه

ناسپاسی شرکت های خودروسازی
که سر سفره مردم نشسته اند

این بیانیه
 از کجا دیکته شده است؟!

نکته

صفحه۲ صفحه۲


