
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(-  قرب نوح)ع(- موسسه عمران ساحل.
موضوع مناقصه: بارگیری و حمل خاک از معدن میانی در کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: تضمین شــرکت در مناقصه معادل: مبلغ 

تضمین 2/100/000/000 ریال می باشد.
-تضمین مذکور به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی به نام قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 

گروه تخصصی نوح)ع( موسسه عمران ساحل و مورد تایید مناقصه گزار می باشد.
- این مؤسســه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط 

در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج یک نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت دریافت اسناد مناقصه:
استان هرمزگان- شهرســتان پارسیان- شهر کوشــکنار- مؤسسه عمران ساحل- 

کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان واحد امور قراردادها.
تلفن تماس: 07644627047- امور قراردادها- فاکس: 07644627051

)نوبت دوم(آگهی مناقصه عمومی

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/5/9 و مجوز شماره 962/15/170237 مورخ 1396/6/15 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - اعضاء هیئت مدیره بــه قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای ماشاءاله حقیقی به شماره ملی 0940551756 
و آقای عباس ابوالفضلی زرگر به شــماره ملی 0942195922 
و آقای رحیم حیدری به شــماره ملی 3255200636 و آقای 
علی اصغر توحیدی تبار به شــماره ملی 0380793032 و آقای 
رضا الوندی به شماره ملی 3978271907 و آقای غالمحسین 
بذرافکن به شماره ملی 0651681839 و آقای رضا نعیمی به 
شماره ملی 0046694692 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره 
و آقای طالب قطبی زاده به شماره ملی 1751623270 و آقای 

فرامرز خدادادیان به شماره ملی 3253533085 و آقای مرتضی 
منصوری به شــماره ملی 0034981391 بــه عنوان اعضاء 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 ســال انتخاب گردیدند. 
- آقای محمدحســین افروز به شماره ملی 4171739810 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای خدامراد خداویسی به شماره ملی 
3319861311 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند. - صورت های مالی مشتمل بر 
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 1395 به تصویب 
رســید. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان و همشهری جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی مصباح پیام نور
 به شماره ثبت 142208 و شناسه ملی 10101851988 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

منتهی به 1396/12/29 به تصویب رسید. -علی یوسفی سهزابی با 

کد ملی 1650120311 به نمایندگی از شــرکت تعاونی پیشگامان 

رسانه پارس به شناسه ملی 10103761822 به عنوان رئیس هیئت 

مدیــره و وحیدرضا اخالص با کد ملی 4432472383 به نمایندگی 

از شــرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد به شناسه 

ملــی 10860183871 به عنوان نایــب رئیس هیئت مدیره و علی 

اشرف زاده با کد ملی 4432362391 به نمایندگی از شرکت تعاونی 

پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی 10840070153 به عنوان عضو 

هیئــت مدیره و حمید بابادی نیا با کد ملی 1971857459 به عنوان 

مدیرعامل)خارج از اعضا( برای مدت 2 ســال انتخاب شدند. -کلیه 

اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل 

و ریاست هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ریاست هیئت 

مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. -موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا 

به شناســه ملی 10260655399 به سمت بازرس اصلی و مرتضی 

رئیس زاده اردکانی بــا کد ملی 4432596821 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. -روزنامه های 

کثیراالنتشار کیهان و مطرح جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گیالس کامپیوتر سهامی خاص
 به شماره ثبت 93047 و شناسه ملی 10101371590

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید کنســانتره انواع میوه جات و 
مرکبــات و کیوی و همچنین تولید رب انار و گوجه فرنگی و کنســرو 
میوه جات و مرکبات و بهارنارنــج و صادرات و واردات و خرید و فروش 
و پخش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی بنا بر ضرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجــع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی، تهران شــهر تهران- پاســداران- کوچه شیرین- کوچه 
کبکان- پالک 6- طبقه اول- واحد شرقی- کد پستی 1958943454 
سرمایه شــخصیت حقوقی: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی می باشــد تعداد 100 ســهم آن با نام عادی می باشد که 
مبلغ 1000000 ریال بابت سرمایه شــرکت طی گواهی بانکی مورخه 
96/6/27 به شــماره 313/941 نزد بانک توســعه تعاون شعبه مستقل 
ارزی پرداخت گردیده و مبلغ 0 ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین 
مدیران: آقای سیدحسین ســلیمانیان به شماره ملی 2050471912 به 

ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر محمدی برنجستانکی به 
شــماره ملی 5779800650 به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق 
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید 
نورالدین اتقانی به شــماره ملی 2060274478 به سمت بازرس اصلی 
آقای محمدرضا مهدی پور به شماره ملی2062291310 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضــوع: ارائه خدمات 

انتظامی حفاظتی و مراقبتی از جمله حفاظت از اماکن و تاسیسات 

خصوصی و دولتی فاقد طبقه بنــدی حفاظتی از قبیل محالت و 

مجتمع های مســکونی تجاری صنعتی و شعب غیرمادر بانکهای 

خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه 

و اماکــن تفریحی و فرهنگی و آموزشــی و ورزشــی و درمانی، 

زمین ها و تاسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کاال و پروژه های 

عمرانــی. شــماره مجــوز 45/22/3/13971292 تاریــخ مجوز 

1397/1/29 مرجع صادرکننده مرکز انتظام پلیس پیشــگیری 

ناجــا مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان 

تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- تهران ویال- 

کوچه شــهید علی اصغر عنبرافشــان- خیابان ستارخان- پالک 

383- مجتمع تجاری چشم انداز- طبقه پنجم- واحد 3 کدپستی 

1444743168 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000ریال 

می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم ناهید فخر به 

شماره ملی 0036840157 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

آقای علی اکبر آل یمین به شــماره ملــی 0451986059 دارنده 

400/000 ریال سهم الشــرکه آقای شــعبانعلی امیرحسینی به 

شماره ملی 0603071201 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

آقای حســن نیک صفت اباتری به شــماره ملی 2677732661 

دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی ارکانی یامچی به 

شماره ملی 3979219641 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

اولین مدیــران: آقای علی اکبر آل یمین به ســمت رئیس هیئت 

مدیره، آقای مجتبی ارکانی یامچی به ســمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره، آقای شعبانعلی امیرحسینی به سمت عضو هیئت 

مدیره، آقای حسن نیک صفت اباتری به سمت عضو هیئت مدیره 

و خانم ناهید فخر به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور 

موسسه از قبیل چک، ســفته بروات، قراردادها، عقود اسالمی با 

امضاء آقای علی اکبر آل یمین همراه مهر موسسه معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری ناجی گستر قائم در تاریخ 1397/4/12
 به شماره ثبت 45033 به شناسه ملی 14007694568 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گــردد. موضوع: انجام کلیه خدمات 
حقوقی به استثنا دخالت در امور وکالت. در صورت ضرورت قانونی 
انجام موضوعات پــس از اخذ مجوزهای الزم مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان تهران- 
بخش مرکزی- شهر تهران- آیت اله طالقانی- خیابان شهید سپهبد 
قرنی- خیابان ســمیه- پالک 217- طبقــه چهارم- واحد 8- کد 
پستی 1599817419 ســرمایه شخصیت حقوقی 100/000/000 
ریال می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شــرکا: آقای فرشاد 
طاهرخانی به شماره ملی 0480375135 دارنده 50/000/000 ریال 
سهم الشرکه آقای محمد فالح دوستی به شماره ملی 0492756491 
دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای فرشاد 
طاهرخانی به شماره ملی 0480375135 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای محمد فالح دوســتی به شماره ملی 
0492756491 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا:  کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک 
و ســفته و برات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی با امضا 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر موسســه معتبر می باشــد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

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

تاسیس موسسه غیرتجاری آفتاب 
کهن اهورا در تاریخ 1397/5/3 

به شماره ثبت 45197 
به شناسه ملی 14007740378 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1397/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
1396 به تصویب رســید. آقای سید جالل خاکبازان 
فرد به شماره ملی 0385068603 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محســن میرزا ابوالحسن خان ایلچی، 
به شــماره ملی 0055518370 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 

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

آگهی تغییرات شرکت ساچریت 
سهامی خاص به شماره ثبت 37165 

و شناسه ملی 10100825847 
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گزارشکیهانازشباهتهایرفتاریداعشوآلسعود

خاشقجی را زنده زنده 
در کنسولگری عربستان قطعه قطعه کردند

* انتشار جزئیات قتل خاشقجی حکایت از فاجعه ای حتی 
بدتر از اقدامات داعش دارد.

* طبق گزارش  رســانه های ترکیه روی میز کار سرکنسول 
عربستان، خاشقجی را زنده زنده تکه تکه می کنند!

* روزنامه ینی شــفق: ســعودی ها هنگام شــکنجه ابتدا 
انگشــتان خاشــقجی را می برند ســپس ظــرف 7دقیقه 

تکه تکه اش می کنند.
* الجزیره: مامور سعودی هنگام مثله کردن خاشقجی روی 
گوشش هدفون قرار داده و موسیقی  گوش می داد! سرکنسول 
هنگام شکنجه خاشقجی از جالدان می خواهد او را بیرون از 
اتاقش برده و به کارشان ادامه دهند.               صفحهآخر

رهبرمعظمانقالبدردیدار۲هزارتنازنخبگانواستعدادهایبرترعلمیتأکیدفرمودند

اقتصاد نفتی را با نخبگان جوان
به اقتصاد مستقل و دانش پایه تبدیل کنید

*حضرتآیتاهللالعظمیخامنهایدردیداربیشاز۲هزارنفرازنخبگانجوانواستعدادهای
برترعلمی:تصویرســازیغلطومنفیوناامیدکنندهازاوضاعایران،مهمتریندســتورکار
امروزدشمناســتامابهفضلالهیتصویرواقعیکشوردرمجموع،نقطهمقابلتصویرسازی

نظامسلطهاست.
*ازنظراتنخبگانجوان،فعال،دلسوزوبانشاطوپایکاردربخشهایمختلفازجملهنفت،
استفادهوبرایتبدیلاقتصادنفتیبهاقتصادمستقلودانشپایهواقتصادمقاومتی،برنامهریزی

شود.
*بهرهگیریصحیحومناســبازدانشوتواناییهاینخبگانموجبپیشرفتعلمدرکشور

ودرنتیجهرسیدنبهموضععزتواقتداروکاهشآسیبپذیریهاخواهدشد.

*درحالیکهجمعیتایرانحدودیکدرصدجمعیتجهاناســت،سهممادرتولیدعلمدر
دورانپهلوی،یکدهمدرصدبودامااکنونسهمایراندرتولیدعلمدردنیابهحدوددودرصد

رسیدهاستکهبهاینحدنیزنبایدقانعبود.
*باکشورهاییکهدرمسیررشدجهشیقراردارندبایدارتباطداشتهباشیم،اینگونهکشورها
عمدتاًدرآسیاهستند،بنابراینبایدنگاهمانبهشرقباشدنهبهغرب،ضمناینکهنگاهبهغرب

واروپاجزمعطلماندن،منتکشیدنوکوچکشدنفایدهایندارد.
*علتعمدهعقبماندگِیعلمیواخالقیوسیاسیکشوردرآندورانتاریک،وجودحکمرانان
بیکفایت،دنیاطلب،وابستهوبیعرضهبودکهدرمقابلملتتکبرمیفروختندوبهفکرمصالح
آناننبودندامادرمقابلبیگانهتاکمرخممیشدند.صفحه۳

برادرشهیدموسویگردیزیدرگفتوگوباکیهان:

شیعهوسنیدرافغانستان
بهشهدایمدافعحرمافتخارمیکنند

رژیم های جنایتکار اسرائیل، عربستان، امارات و آمریکا 
نشست  ضد افراطی برگزار کردند!

 *  عربســتان سالی 6 میلیون دالر فقط به وکال 

و رسانه ها در آمریکا رشوه می دهد.

 * افزایش100درصدی جرم و جنایت در ولز و انگلیس؛

 بیشتر قربانیان مسلمان هستند.

* در پی انتقام موشکی حماس، نتانیاهو جلسه 

کابینه را تعطیل کرد.

 * چند قبیله دیگر یمنی برای نبرد با آل  سعود

 به انصاراهلل پیوستند.                              صفحهآخر

هالکت
 فرمانده داعش 
و طراح اصلی 
جنایت اهواز

۱۱

ضوابط سفر با خودروی شخصی به عتبات عالیات 
اعالم شد

* پیشنهاد جدید اقتصاددانان به رئیس جمهور؛ احیای 

سهمیه بندی سوخت و انعقاد پیمان های پولی دوجانبه.

* بانک ها اگر بنگاه داری نکنند بورس منطقی می شود.

* بازگشت داروگر، روغن جهان و تولی پرس به مدار تولید.

* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: دیدگاه های 

بخش خصوصی در تصمیمات دولتی لحاظ نمی شود.

* یک مسئول خبر داد؛ تامین سیب درختی کشور با 

وجود کاهش 40 درصدی تولید.               صفحه۴

* همه در افغانســتان از شیعه و سنی به شهدای  
مدافع حرم افتخار می کنند و شــایعاتی که وجود 

دارد کوچک ترین خریداری بین مردم ندارد.
* الحمدهلل نهضت مجاهدین افغانی امروز در قالب 

نهضت مدافعین حرم ادامه دارد.
* از خانواده های شهدای مدافع حرم در افغانستان 

کوچک ترین حمایتی نمی شود.

* مدارس و مساجدی که به اسم مبارک امام زمان)عج( 
نامگذاری شده اند بیشتر هدف حمالت گروه تروریستی 

داعش هستند.
* دکتر موسوی بین جبهه ایران و جبهه افغانستان 
به طــور مرتب در حال تردد بود و در جبهه گردیز 

استان پکتیا به »بچه خمینی« مشهور شده بود.
صفحه۸

یادداشتمیهمان

 FATF
در مجاری قانونی !

۲

خبرویژه

بزک و توجیه 
FATF الحاق به
نشانه

 بی کفایتی 
وکیل الدوله هاست

۲

درهمایش»تضمیننمیدهیم«
مطرحشد

یکی از دالیل 
التهابات بازار ارز
 اجرای

 FATF الزامات 
بود

۲

عکس:محمدعلیشیخزاده


