
 موضــوع فعالیت: داللــی و حق العمــل کاری و نمایندگی تجاری 
برگــزاری نمایشــگاه در داخــل و خارج از کشــور، تفویض و اخذ 
نمایندگی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری با شخصیت های حقیقی 
و حقوقی، پیمانکاری و واگذاری خدمات ســایر شرکتها در رابطه با 
موضوع شرکت، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز، تهیه و تولید 
مواد اولیه در رابطه با موضوع شــرکت، ارائه طرح و اجرای مشاوره 
در زمینه غرفه سازی نمایشــگاهی، تقسیم بندی فضاهای داخلی و 
اجرای دکوراســیون اداری و نمایشگاهی، طراحی و ساخت و نصب 
سیســتم های صوتی و تصویری و مبلمان اداری و قفسه بندی های 
پیش ســاخته ارائــه خدمات راجع به آب رســانی و گازرســانی و یا 
برق رســانی واردات و صادرات انواع خودرو، ماشــین آالت و ادوات 
کشــاورزی، راهسازی و برقی کلیه امور و خدمات کیترینگ و تهیه 
غذا تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی عملیات بارگیری 
و تخلیه و یا ترخیص کاال عملیات ســاخت در امور عمرانی از قبیل 
احداث ســاختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی ارائه خدمات پس 
از فروش کاالها یا خدمات شــرکت خارجی اداره سالن های نمایش 
و برگزاری مراســم ها و جشــن ها و یا کنفرانس ها در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران- 
بخش مرکزی- شهر تهران- جماران- خیابان یاسر- خیابان شهید 
حمید حسنی کیا- پالک 86-  طبقه اول- کد پستی 1977673344 
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 ســهم 1000000 ریالی تعداد 100 سهم آن 

با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توســط موسســین طی گواهی 
بانکی شــماره 253359 مورخ 1396/11/17 نزد بانک ملی شعبه 
الله زار جنوبــی با کد 73 پرداخت گردیده اســت و الباقی در تعهد 
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیدمهدی موسوی 
ماکوئی به شماره ملی 0072432632 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال 
آقای سیدمحمد موســوی ماکوئی به شماره ملی 0080953182 و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای سیدمرتضی موسوی ماکوئی به 
شــماره ملی 3255153786 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 ســال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضای آقایان ســیدمرتضی موسوی ماکوئی یا سیدمهدی 
موسوی ماکوئی یا سیدمحمد موسوی ماکوئی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای 
مســعود محمودی اصل به شــماره ملی 1465682732 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ویدا محمودی اصل 
به شــماره ملی 1466066946 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال 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{0}{0} در تاریخ {0}به شماره ثبت {0}به شناسه ملی {0} ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد

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 

آگهی فراخوان مشاوره
)با ارزیابی کیفی و فنی(

نوبت دوم

1- نام و نشانی دستگاه اجرایی:
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی

به نشانی: استان آذربایجان شرقی- تبریز- دروازه تهران- میدان استاد 
شهریار تلفن: 33266140-041 نمابر: 041-33266490

2- موضوع خدمات مشاوره:
 انجام خدمات حدنگاری)کاداســتر( در سطح اســتان )برابر دستورالعمل 

ایجاد سامانه کاداستر اراضی ملی و دولتی(
1-2- حجم کار به میزان 193553 هکتار

2-2- برآورد اولیه کار به مبلغ 13/548/710/000 ریال
3- مدارک صالحیت و گواهی نامه الزم:

داشــتن صالحیت معتبر از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشــته 
نقشه برداری)پایه 1(

4- برنامه زمان بندی:
1-4- فروش اسناد از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی 97/5/25 لغایت 97/6/3

2-4- آخرین مهلت تکمیل و عودت اســناد توســط مشاور پایان وقت 

اداری مورخه 97/6/17
)به پیشــنهادهای ارائه شــده پس از پایان مهلت مقــرر ترتیب اثر داده 

نخواهد شد(
3-4- زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی و پیشنهادها 97/6/18

5- نحوه دریافت اسناد:
کلیه اشخاص واجد شــرایط متقاضی می توانند با واریز مبلغ 200/000 
ریال برای خرید اسناد ارزیابی به حساب جاری 2174210403003 
نزد بانک ملی ایران)قابل پرداخت در تمام شــعب( نسبت به خرید اسناد 

در مهلت تعیین شده اقدام نمایند.
6- محل دریافت اسناد:

 تبریز- دروازه تهران- میدان اســتاد شهریار- اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان آذربایجان شرقی- دبیرخانه کمیسیون معامالت

7- پیشــنهادهایی مورد قبول خواهد بود که اسناد مناقصه آنها مستقیما 
از اداره کل خریداری شده باشد)کپی( قابل قبول نیست.                   

 شناسه آگهی: 228411

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی

کیهان  هفتگــی  مجلــه 
ورزشــی حــاوی مطالب 
خواندنــی از ورزش ایران 
و جهان به ویژه بازی های 
جاکارتا،   2018 آســیایی 
امروز )شــنبه - 27 مرداد 
97( در سراســر کشــور 
منتشر شد. در این شماره 

می خوانیم: 
* بازی های آسیایی و عیار 
واقعی ورزش )ســرمقاله(، 
تراکتورســازی و فاصلــه 

زیاد تا »تیم شــدن«، داللیســم و بوقچی ســاالری را ریشه کن 
کنید!، طلسم 60 ســاله شکست: اولین مدال آسیایی جوانان در 
پینگ پنگ، پیش به ســوی افتخار )بازی های آسیایی جاکارتا(، 
ســونگون قهرمان فوتسال آســیا، پاورقی جدید کیهان ورزشی 

)یورگن کلوپ(، آخرین اخبار از ورزش ایران و جهان...
پوستر: بارسلونا، بایرن مونیخ و منچسترسیتی قهرمانان سوپرکاپ، 

استقالل تهران و فرشید اسماعیلی

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد نسبت به خرید 32 
دستگاه بوشینگ 72 کیلو ولت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی 1 مرحله ای 
اقدام نماید. لذا از شــرکت های واجد شــرایط در ایــن مناقصه دعوت به عمل 
می آید، جهت دریافت اســناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نســبت به واریز مبلغ 500/000 
ریال به صورت الکترونیکی به شــماره حساب 4001103104025187 تمرکز 
وجوه درآمد حق انشــعاب و سایر درآمدها شــرکت برق منطقه ای هرمزگان از 
تاریخ 97/05/28 لغایت 97/05/31 اقدام و یک نســخه از اســناد مناقصه را 
دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
تا ارائه پیشنهاد از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد، 
الزم اســت در صورت عدم عضویت قبلی شــرکت ها در ســامانه فوق مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور انجام و نســبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی 
اقدام نمایند. شــرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
4-33331700-076 داخلی 2045 )آقای عباسی( تماس حاصل فرمایند. ثبت 
شماره تلفن، فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد. 
ضمنا تاکید می گردد اســناد بایســتی به صورت فیزیکی نیــز در روز برگزاری 

مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.

توضیحات:
1- مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصه 180/000/000 ریال اســت که بایــد به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به نفع خریدار در روز برگزاری مناقصه تسلیم گردد.

2- دســتگاه نظارت: معاونت بهره برداری- امور تعمیرات و نگهداری پست ها و 
رولیاژ می باشد و شرکت های متقاضی می توانند در خصوص سواالت فنی خود 

با تلفن داخلی 2295 یا  2060)مهندس آذرمهر( تماس حاصل فرمایند.
3- حداکثر مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه این شرکت تا ساعت 9 صبح روز 
سه شنبه مورخ 97/06/13 و زمان بازگشایی پاکات راس ساعت 10 صبح همان 

روز در دفتر امور تدارکات و قراردادهای این شرکت می باشد.
4- به پیشــنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از 
موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- آگهی ما در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ 
پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« قابل مشاهده می باشد.

شناسه آگهی: 228344               شناسه نوبت چاپ: 250800

آگهی مناقصه عمومی
وزارت نیرو  1 مرحله ای شماره 97-13

شرکت سهامی برق  منطقه ای هرمزگان

روابط عمومی
 شرکت سهامی برق  منطقه ای هرمزگان

سال هفتادو هفتم   شماره 21981   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 27 مرداد 1397   6 ذی الحجه 1439    18 آگوست 2018

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تشکیل گروه اقدام علیه ایران
پاسخ آمریکا به پیام انفعال روحانی

* جنگنده های »اف-16« ارتش عراق 45 ســرکرده  

داعش در سوریه را به هالکت رساندند.

* ارتش امارات: برای مقابله با انصاراهلل، عناصر القاعده را 

به خدمت گرفتیم.

* روســیه و ترکیه: ترامپ بلــوف نزند، تحریم های 

آمریکا به کسی آسیب نمی رساند.

* کشــتار 30 غیرنظامی در حمله آمریکا به مناطق 

مسکونی غرب افغانستان.                        صفحه آخر

سازمان جهانی تحریم اسرائیل اعالم کرد

مردم تونس کشتی رژیم صهیونیستی را
به آب های این کشور راه ندادند

* کشــف انبارهای بزرگ احتکار لوازم  خانگی، برنج 

و کاغذ.

*  یک کارشناس اقتصادی: قیمت ارز در بازار ثانویه 

فقط روی کاغذ مشخص می شود.

* وزیر جهاد کشــاورزی: ارز مــورد نیاز مواد غذایی 

کشور تامین شده است.

*  رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران: خودروسازان با کاهش 

عرضه محصوالتشان موجب گرانی خودرو شدند.       صفحه۴

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

تیم فعلی وزارت نفت
 به درد شرایط تحریمی نمی خورد

رانت های کالنی که سیاست های دولت
 ایجاد کرد؛ از امتیاز 30 هزار 
میلیاردی فوالد تا پرداخت ارز دولتی

یادداشت  روز 

سوگواری
برای گردنه باج گیری!

خبر ویژه  

مؤمنی: سیاست های ارزی دولت
کشور را در باتالق می اندازد

بررسی سیمای مرفهین بی درد در قرآن
مترفین 
مفسدان اقتصادی
 در اجتماع

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
فشار مدعیان اصالحات به دولت

برای فرافکنی  
به جای مسئولیت پذیری

افزایش شکاف میان کاخ سفید و رسانه ها
350 روزنامه آمریکایی علیه ترامپ 
سرمقاله نوشتند

آمریکا به خاطر نبرد نمایشی خود 
علیه داعش، سعودی ها را 
100میلیون دالر دیگر دوشید!
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تجمع بزرگ طالب با موضوع عدالت اقتصادی
 در قم برگزار شد

پیکر شهیدی  مراسم تشییع و خاکسپاری 
از شهدای مدافع حرم لشکر زینبیون در قم 

برگزار شد. 
به گــزارش تســنیم از قم، مراســم تشــییع و 
خاکســپاری پیکر شهید جمال حســین عصر روز 

چهارشنبه در قم برگزار  شد.
جمال حســین از شــهدای مدافع حرم لشــکر 

زینبیون اســت که بــرای دفاع از حــرم حضرت 
زینب)س( به درجه رفیع شــهادت نائل آمده است، 
پیکر این شهید مدافع حرم عصر روز چهارشنبه از 
مسجد امام حسن عسکری)ع( به طرف حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( تشییع و پس از اقامه نماز در 
قطعه 31 شهدای مدافع حرم بهشت معصومه)س( 

به خاک سپرده شد.

تشییع پیکر شهید مدافع حرم لشکر زینبیون در قم

صفحه۳

مراسم افتتاحیه امروز در استادیوم مرکزی جاکارتا برگزار می شود

آغاز بازی های آسیایی
با حضور ۳79 ورزشکار ایرانی

فرد:  ابوترابی  حجت االسالم   *
رئیس کل محترم بانک مرکزی 
باید به طور شــفاف اســتقالل 
بانــک مرکــزی را از دولت و 
مجلس داشــته باشــد، بدون 
این مطالبــه قطعاً نمی توان بر 
مشــکالت جدی فراروی نظام 

بانکی غالب شد.

خطیب جمعه تهران:

سه قوه با استفاده از نخبگان علمی
نظام بانکی را اصالح کنند

* اگر همین تحریم باعث شود ما به سمت تبدیل نفت خام به فرآورده های 
با ارزش باالتر که امکان تحریم آنها برای دشمن بسیار سخت است، برویم، 

این یک موفقیت است و می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم.
* سعداهلل زارعی: انصاراهلل این قدرت را داشته است که امنیت دریای سرخ 
را از همه سلب کند اما این کار را نکرد. البته توان نظامی رو به افزایش آنها 
نشان می دهد اگر اراده کند، می تواند تنگه باب المندب را ببندد و اقیانوس 

هند را از حضور ناوهای نظامی تهی کند.
صفحه۳

صفحه9

* یک روز پــس از آنکه رئیس جمهــور در موضعی 
تاسف بار و با ادبیاتی عاطفی و حاکی از دل شکستگی  
از خرابی پل مذاکرات ! از آمریکا گله کرده بود ، پاســخ 
گستاخانه ای از طرف مقابل دریافت کرد، »تشکیل گروه 

اقدام علیه ایران«!
* رئیس جمهور کشــورمان در جلسه روز چهارشنبه 
۲۴مرداد هیئت دولت گفته که اگر روند خوبی داشتیم 
مذاکره می کردیم اما آمریکا خودش آن را تخریب کرده 
و پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و می گوید باید 
چگونه عبور کنم!؟ اگر راســت می گویید بیایید پل را 

دومرتبه درست کنید!
* آیا این ادبیات یک دولتمرد مقتدر و معترض به نقض 
عهد است؟ دشمن از این ســخنان، انزجار و اقتدار و 
بی اعتمادی و بی میلی به مذاکره را برداشــت می کند 
و مجبور به دادن امتیاز می شــود یا احساس می کند 
فشارش نتیجه داده و بنابراین مسیر بدعهدی و فشار 

کامال درست است؟!
* وزیر خارجه آمریکا در مراســم رونمایی از این گروه،  
راهبرد آمریکا را  افزایش فشــار بــر ایران تا حصول 
تغییرات زیاد در رفتــار ایران در داخل و خارج عنوان 
کــرد و هوک رئیس این گروه نیز از مذاکره با حدود ۲۰ 

کشور  برای اعمال فشار بیشتر بر ایران خبر داد.
*آنها بی پروا می گویند که در حال خصومت و افزایش 
فشار برای دیکته کردن خواســت های خود هستند؛ 
بی آنکه کمترین شرمندگی درباره نقض توافق موجود 
)برجام( داشته باشــند. اما این طرف آقای روحانی در 
موضعی انفعالی و تاسف آور و با دل شکستگی صرفا از  

آمریکا گله می کند!
* رسانه های غربی و ضد انقالب نیز خیلی سریع پیام انفعال 
رئیس جمهور را گرفتند و آن را »درخواســت ایران برای 
بازسازی پل مذاکرات با آمریکا« تفسیر کردند .         صفحه۲


