
شرکت مخابرات ایران 
)سهامی عام( منطقه فارس

آگهی تجدید مناقصه 
شماره 97/4 )یک مرحله ای(

شرکت مخابرات ایران- منطقه فارس در نظر دارد، نسبت به 
خرید دو قلم کابل فیبر نوری و شــش قلم کابــل ژله فیلد خاکی، بر 
اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از 
طریق مناقصه عمومی بصورت صددرصد ریالی اقدام نماید. لذا از کلیه 
تولیدکنندگان حقوقی داخلی واجد شــرایط، جهت شرکت در مناقصه 

دعوت بعمل می آید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به پرتال این منطقه به آدرس 

fars.tci.ir مراجعه نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی قویم
 )در حال تصفیه( سهامی خاص به شماره ثبت 26016 

و شناسه ملی 10100714790 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مورخ  1396/8/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای خلیل سلیمی 

ترکمانی با کد ملی 5459697328 و سیدمحمد حسن جمال الدین 

میراســکندری با کد ملی 0038335603 به سمت مدیران تصفیه 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت فن آرا پیشه آریا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 466564 

و شناسه ملی 14004673289

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/4/9 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - 
شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله اندیشه - بلوار 
رســول زاده فرســاد غربی - بلوار تعاون - پالک 8 - ساختمان کوروش 
- طبقه چهارم - واحد 32 کد پســتی 1486793531 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهــی می گردد. موضوع: تولید 
کنســانتره انواع میوه جــات و مرکبات و کیــوی و همچنین 
تولیــد رب انار و گوجه فرنگی و کنســرو میوه جات و مرکبات 
و بهارنارنــج و صــادرات و واردات و خریــد و فروش و پخش 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی بنا بر ضرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی، تهران شــهر تهران- پاســداران- کوچه 
شــیرین- کوچه کبکان- پالک 6- طبقه اول- واحد شرقی- 
کد پستی 1958943454 سرمایه شــخصیت 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 بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانکی مورخه 96/6/27 
به شــماره 313/941 نزد بانک توســعه تعاون شعبه مستقل 
ارزی پرداخــت گردیده و مبلغ 0 ریال در تعهد ســهامداران 
می باشد. اولین مدیران: آقای سیدحسین سلیمانیان به شماره 
ملی 2050471912 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی 

اکبر محمدی برنجســتانکی به شماره ملی 5779800650 به 
سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال 
انتخاب گردیدنــد. دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اســالمی با امضاء رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید نورالدین اتقانی به شماره 
ملی 2060274478 به ســمت بازرس اصلی آقای محمدرضا 
مهدی پور به شــماره ملی2062291310 به ســمت بازرس 
علی البدل به مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین 
گردیــد. ثبت موضوع فعالیت مذکور، بــه منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص افشره بابل نگین پارسیان 
در تاریخ 1396/7/12 به شماره ثبت 516342 به شناسه ملی 14007105304 

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: خرید و فروش 
و تولید و عرضه و واردات بذر، پیاز، قلمه، پیوند،  ریشه و میوه، نهال 
و تخــم نباتات و انواع درختها و گلها و گیاهان زینتی و باغچه ای و 
آپارتمانی و انواع محصوالت کشــاورزی- اداره و نظارت و احداث 
باغ و میدان گل و گیاه- طراحی و نظارت و اجرای فضاهای ســبز 
عمومــی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجــع ذیربط مدت فعالیت: از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- میرداماد- خیابان شهید بهزاد حصاری- خیابان دوم- پالک 
16- ساختمان عقیق- طبقه اول- واحد C کد پستی 1547914719 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10000000 ریال 
نقدی منقســم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با 
نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 1044/47 مورخ 1397/3/19 نزد بانک سرمایه شعبه میدان 
هروی با کد 1044 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان 
سهام می باشــد اعضا هیئت مدیره آقای امیر حاجی محمد علی به 
شماره ملی 0062317148 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 

2 ســال آقای آرمین آتش زران به شماره ملی 0068213352 و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای حسن حسینی به 
شــماره ملی 1063437199و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 ســال آقای حمیدرضا بهمنی به شماره ملی 4132559416 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین خوئینی 
به شماره ملی 4390192485 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک- ســفته- بروات- قراردادها و عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت 
مدیــره به صورت انفرادی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای غالمحسین نوری 
به شــماره ملی 0040902773 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی آقای سیدفراز مجتبائی به شماره ملی 0079780751 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعییــن گردید. ثبت موضوع 

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

تاسیس شرکت سهامی خاص باغستان سبزینه ماندگار یکتا در تاریخ 1397/6/5
 به شماره ثبت 530666 به شناسه ملی 14007803949 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/4/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانم خدیجه کریمی به کد ملی 6229919265 به 
نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملی 10100355357 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مریم ابرام به کد ملی 
6229919516 به نمایندگی از شــرکت ماندگاران توسعه و سرمایه 
کوثر به شناسه ملی 10103694573 به عنوان نایب رئیس و آقای 
امین کریمی کاکه ســیاه به کد ملــی 1270190660 نمایندگی از 
شرکت واگن سازی کوثر به شناسه ملی 10102889089 به عنوان 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و 
مهر شــرکت و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده 
35 اساســنامه قسمتی از اختیارات و شــرح وظایف خود را به شرح 
زیر به مدیرعامل تفویض نمود: 1- انجام امور اداری و تشــریفات 
قانونی 2- رسیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه 
سالیانه 3- اســتخدام و عزل کارمندان و کارگران و متخصصین و 
مهندسین و کارشناسان و غیره و تعیین حقوق و پاداش  آنها خدیجه 
کریمی به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه رئیس هیئت مدیره  امین 

کریمی کاکه ســیاه به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر عضو 
هیئت مدیره مریم ابرام به نمایندگی از شــرکت ماندگاران توسعه و 
ســرمایه کوثر عضو هیئت مدیره 4- حفظ اموال و تنظیم فهرست 
دارایی شــرکت 5- تهیه آیین نامه های داخلی 6- اجرای تصمیمات 
مجامع عمومــی 7- ادای دیون و وصول مطالبات 8- عقد هرگونه 
قرارداد با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص و اخذ وام های الزم 
و انعقاد عقود اسالمی 9- خرید و فروش اموال منقول و ماشین آالت 
و کارخانجات و بطور کلی وســایل مورد نیاز شرکت 10- مشارکت 
با سایر شرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی 11- استقراض 
با رهن یــا بدون رهن و تحصیل هر نوع اعتبار 12- افتتاح هر نوع 
حســاب در بانک ها اعم از جاری و ثابت 13- صدور و ظهرنویسی 
و پرداخت بروات و اســناد و ســفته و هزینه آنها 14- مدافعات چه 
شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات 
از رجــوع به محاکم صالحه ابتدایی و اســتینافی و غیره و انتخاب 
وکیل و وکیل در توکیل غیر حتی کرارا. مدیرعامل می تواند قسمتی 
از اختیــارات فوق را به غیر واگذار نماید. ایــن تفویض اختیار مانع 

مسئولیت مدیرعامل نخواهد شد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز سهامی خاص به شماره ثبت 132302 
و شناسه ملی 10260267119

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/03/16 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مهــرداد مومنی روچی به 

شماره ملی 0039398730 به ســمت رئیس هیئت مدیره، 

آقای بهرام نجفی اردبیلی به شــماره ملــی 0051684225 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد محمدزاده 

به شــماره ملی 4321945518 به سمت مدیرعامل انتخاب 

گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل 

چک، ســفته، بــروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضای 

 هریــک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.
حجت اله قلی تبار - سرپرست اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 642 و شناسه ملی 10101169723

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

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

صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح سنگی از معادن به کارگاه 

مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/07/01 لغایت 1397/07/09 )نه روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/07/11 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/07/14

مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 6/160/000/000 ریال )شش میلیارد 

و یکصد و شصت میلیون ریال(
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط 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:
بوشهر - شهرستان کنگان روبروی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسسه 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

سال هفتادو هفتم   شماره 22007   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه اول مهر 1397   13 محرم 1440    23 سپتامبر 2018

در حمله تروریستی دیروز 25 نفر شهید و 60 تن مجروح شدند
* رئیس جمهور: تاثیرگذارترین سالح ما موشک های ماست و با حرف دشمنان، ما امروز قدر موشک هایمان 

را بیش از گذشته می دانیم.
 * آمریکا خود مســتقیم در برابر ملت ایران ایستاده اســت و پیمان شکنی و از عهد و پیمان خارج شدن را 

او آغاز کرده است.
* عین این ماجرا برای ترامپ اتفاق خواهد افتاد و آنچه بر ســر صدام آمده اســت بر سر آمریکا خواهد آمد، 
ما همانطور که در سال 59 استقامت کردیم و دشمن را منهدم کردیم امروز هم ما آغازگر نبودیم. صفحه۲

انتظار مردم از مسئوالن

سیلی سخت به ریاض
انتقام خون شهدای اهواز

* 193 شــهید و 20 هــزار زخمی حاصل 

سرکوب 26 تظاهرات بازگشت در غزه.

* سازمان ملل: میلیون ها یمنی از گرسنگی 

در حال مرگ هستند ما شکست خورده ایم.

* حمــاس: هر کس به غــرب امید ببندد 

خواهد باخت.

* اعتراف صریح آمریکا به دست داشتن در 

ناآرامی های ونزوئال.                    صفحه آخر

 گزارش خواندنی یونایتدپرس
 از جایگاه ممتاز ایران و متحدانش در غرب آسیا

* نایــب رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک: رشــد 

50 درصدی قیمت مسکن ظرف 6 ماه بی سابقه است.

* دالالن بــا هــدف افزایــش قیمت هــا انبار 

شرکت های پتروشیمی را قرق کرده اند.

 * نگرانــی از افزایــش واردات بــه دلیل فاصله 

بین نرخ های ارز.

* احتکار زعفران قیمت آن را طی 10 روزکیلویی 

4 میلیون تومان افزایش داد.              صفحه۴

بانک های خصوصی به طور غیرقانونی
مسابقه افزایش سود گذاشته اند

رئیس جمهور در مراسم رژه نیروهای مسلح:

حاال قدر موشک هایمان را 
بیشتر از گذشته می دانیم

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: جنایت این ها ادامه توطئه  دولت های دست نشــانده  آمریکا در منطقه 
است که هدف خود را ایجاد ناامنی در کشور عزیز ما قرار داده اند.

* این مزدوران قسی القلب که به روی زن و کودک و مردم بیگناه آتش می گشایند وابسته به همان مدعیان 
دروغگو و ریاکارند که پیوسته دم از حقوق بشر می زنند. دل های پرکینه آنان نمی تواند تجلّی اقتدار ملی در 

نمایش نیروهای مسلح را تحمل کند. 
 * به کوری چشــم آنان ملت ایران راه شــرافتمندانه و افتخارآمیز خود را ادامه خواهد داد و مانند گذشــته 

بر همه  دشمنی ها فائق خواهد آمد.
* دستگاه های مسئول اطالعاتی موظفند با سرعت و دقت دنباله های این جنایتکاران را تعقیب کنند و آنان را 
به سرپنجه  مقتدر قضائی کشور بسپارند.                                                                                 صفحه۳

صفحه۲

يادداشت روز
خبر ويژه

کشور بدون اقتدار نظامی 
یعنی سرباز بی گلوله...! تیر خالص گروهک تروریستی مقیم اروپا

FATF به
صفحه۲

سرپرست وزارت اقتصاد:

بانک ها باید
 شعب مازاد
و زیان ده را 
تعطیل کنند

۴

صفحه۳

با حضور یک  میلیون
 و ۴۳۶ هزار کالس اولی

مدارس کشور 
شکوفه باران 
شد

۱۰

پیام رهبر معظم انقالب در پی حادثه تروریستی اهواز:

جنایت تروریستی در اهواز 
توطئه دولت های دست نشانده آمریکا در منطقه است

نکته

 از سایه خود هم 
بترسید!

۲

مروری بر روزهای
 آغاز دفاع مقدس

آمریکا چگونه 
صدام را 
در شروع جنگ 
حمایت کرد؟

۸

یادداشت  روحانی در واشنگتن پست:

امتیازدهی ایران 
با احیای تحریم ها 
توهم آمریکایی 
است

۲


