
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت موسسه: تاسیس مدارس و مراکز آموزشی 
و پرورشی غیردولتی از پیش دبستانی تا پایان دبیرستان. )به استناد مجوز شماره 
1281/17156/109 مــورخ 1397/08/15 اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
دماوند( )ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.( 
مــدت فعالیت موسســه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسســه: 
دماوند - بخش مرکزی - شــهر دماوند - محله گیالوند - بلوار شــهید بهشتی 
- کوچــه زنبق2 - پالک 152 - طبقه زیرزمین - کد پســتی 3971948375 
سرمایه موسســه: مبلغ 20/000/000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: 1. 
خانم سیده محدثه میربابا به شــماره ملی 0439970083 دارنده 6000/000 
ریال سهم الشــرکه به ســمت رئیس هیئت مدیره. 2. آقــای محمدمهدی امانی 
به شــماره ملــی 0073236251 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشــرکه به 

ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیــره. 3. آقای محمدعلی امانی به شــماره 
ملی 0076211010 دارنده 4000000 ریال سهم الشــرکه به سمت قائم مقام 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت پنج ســال انتخاب گردیدند. دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسســه ازقبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســالمی با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
حجتالهقلیتبارسرپرستثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

تاسیس موسسه غیرتجاری حریم آفتاب موعود در تاریخ 1397/09/18 به شماره ثبت 309 
به شناسه ملی 14007992259 

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

آگهی تغییرات شرکت امین صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 57514 و شناسه ملی 10101025894
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/5/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: مهدی ک.م 0045239479، محمد ک.م 
0075448637 و خانــم مینــا ک.م 0010869212 همگی ابوالحســنی 
دوالبی برای مدت دو ســال به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین شــدند. 
آقای روح اله ابوالحسنی دوالبی ک.م 0073072281 به سمت بازرس اصلی 
آقای سیدمهدی سیدعسگری دوالبی ک.م 0033371156 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/26 و 

مجوز 84225 مــورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غالم جوان دلوئی )عضو اصلی( 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( آقای 

مجیــد نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس هیئت 

مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشــندل کاهو 

)عضــو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 

علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار )کد 

ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی )عضو اصلی( 

)کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی فتاحی )عضو اصلی( 

)کــد ملــی: 0532854020( - آقای مصطفی قاســمی )عضو 

اصلــی( )کد ملی: 0066003377( - آقــای وحید ابراهیم زاده 

اردستانی )عضو علی البدل( )کد ملی: 1189312492( - آقای 

محمدعلی ریاحی )عضو علی البدل( )کد ملی: 3256140424( 

- آقــای محمدرضا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 

1502707756( - آقای محمدرضا بختیاری لفمجانی )بازرس 

علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب شدند. کلیه اسناد 

تعهدآور با امضای آقــای دکتر غالم جوان دلوئی )رئیس هیئت 

مدیره( و آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( 

همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غالم جوان 

دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی 

)نائب رئیس( معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک ایران به شماره ثبت 1767 
و شناسه ملی 10100161448

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

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 

و صــادرات کلیه کاالهای بازرگانــی، ترخیص کاال از گمرکات 

داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 

و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، 

مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 

غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی و 

ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 

اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 

قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 

بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 

پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شــود در صورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان 

تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله شــهرآرا- بزرگراه 

شهیددکتر چمران- کوچه الدن- پالک 5- طبقه پنجم- واحد 

10 کد پستی 1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

اســت از مبلغ 100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 

هر یک از شــرکا خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 

0021060721 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

امیر کیانی به شماره ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 

ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اسکندری قرنین 

به شــماره ملی 0021060721 و به سمت مدیرعامل به مدت 

نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 

امیر کیانی به شــماره ملی 0323690386 و به ســمت عضو 

هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 

و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیــه نامه های عادی و 

اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار 

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 مؤسسات غیرتجاری تهران 

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ 1397/8/23 به شماره ثبت 533888 به شناسه ملی 14007945721

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

موضوع مناقصه: اجرای عملیات کارهای متفرقه برق، مخابرات و ابزار دقیق ساختمان های 
اداری و برج کنترل

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/09/25 لغایت 97/10/05 )یازده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/10/06 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/10/10 

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 220/000/000 ریال )دویست و بیست میلیون ریال(

به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره توســط 
موسسات 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 بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبروی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موسسه 
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 شــهید عباس دوران )اســبدوانی( میدان شهید مهتمدی جنب 
قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع(- معاومت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

از آنجایی که این اداره کل در نظر دارد 4 دستگاه خودروی دولتی قابل شماره گذاری را ازطریق مزایده عمومی 
و 2 دســتگاه خودروی دولتی غیرقابل شماره گذاری )اســقاط( را ازطریق تحویل به مراکز بازیافت و اسقاط به 
فروش برســاند، از کلیه متقاضیــان دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل پس از ثبت مزایده در ســامانه 
تدارکات الکترونیک دولت )ستادیران( مراجعه و نسبت به شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.

»آگهی مزایده«

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن

  نوبت اول

 

آگهی فروش حراج حضوری 
موسسه ای اقتصادی در نظر دارد کاالها شامل: تعداد 2312 دستگاه موتور سیکلت اوراقی و تعداد 41 دستگاه خودرو اوراقی 1 دستگاه خودروی قابل تبدیل پالک- 3 فروند 
موتور قایق- ضایعات: آهن- 335 طاقه پارچه - 4350 پاکت مقوایی- 12 تلویزیون ال سی دی مستعمل و شکسته- مقادیری کاالی مستعمل 25468 ثوب انواع پوشاک زنانه 
و مردانه از طریق حراج حضوری به صورت نقد، وســائط نقلیه اوراقی با شــرایط برش و جداسازی کامل گلویی به همراه فرمان، کمک فنرها و چرخ جلو از بدنه موتورسیکلت و 

برش سقف خودرو و جداسازی کامل آن از اطاق خودرو و ایجاد شکاف در موتور خودرو و انجین موتورسیکلت به فروش برساند.
قابل توجه اینکه متقاضیان باید 20٪ مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج همراه داشته باشند و در صورت برنده شدن پرداخت و تا تاریخ 97/10/17 

نسبت به تسویه حساب و ترخیص اموال اقدام نمایند. 
)ضمنا برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارتخوان نیز موجود است.(

زمان و مکان و آدرس محل بازدید: روز دوشنبه و  سه شنبه مورخ 3 و 97/10/4 از ساعت 9 الی 14
اهواز- سه راه خرمشهر بین سروش و فلکه سه راه- تعداد 25468 انواع البسه زنانه و مردانه- تعداد 3 فروند موتور قایق- 12 دستگاه تلویزیون شکسته و مقادیری کاالی 

مستعمل و نو- 335 طاقه پارچه  4350 پاکت مقوایی دسته دار
اهواز- سه راه خرمشهر بعد از کالنتری 19 پارکینگ صداقت اهواز 6 دستگاه خودرو اوراقی

سوسنگرد- ابتدای جاده سوسنگرد بستان پارکینگ فجر، تعداد 189 دستگاه موتور سیکلت اوراقی
دزفول- ابتدای جاده دزفول شمس آباد پارکینگ روناش تعداد 350 دستگاه موتورسیکلت

مسجد سلیمان: ابتدای جاده کارخانه سیمان پارکینگ شیخ مندنی، تعداد 513 دستگاه موتور سیکلت اوراقی
گتوند- جاده کمربندی جنوبی پشت انبار نوشابه شعبانی پارکینگ نظم گستران دادرس گتوند تعداد 260 دستگاه موتور سیکلت

دشت آزادگان: هنگ مرزی دشت آزادگان 2 فروند تشت قایق پارویی

خرمشهر- انتهای بلوار طالقانی بعد از میدان کارگر پارکینگ والیت شهرداری تعداد 410 دستگاه موتورسیکلت اوراقی
ماهشهر- خیابان آیت اهلل طالقانی جنب آتش نشانی مرکزی پارکینگ اتوبوسرانی، تعداد 3 دستگاه خودرو اوراقی 

ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی روبروی پتروشیمی فجر 2 تعداد یک دستگاه بیل مکانیکی سوالر و 1 دستگاه خاور میتسوبیشی اوراقی
ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پارکینگ شهرداری تعداد 2 دستگاه مینی بوس و 1 دستگاه خاور اوراقی

ماهشهر- شهرک طالقانی کالنتری 13 مقداری ضایعات آهن
بندر امام خمینی)ره(- پشت پلیس راه پارکینگ صداقت 8 دستگاه خودرو اوراقی و 1 دستگاه قابل تبدیل پالک و مقداری ضایعات آهن

شادگان- جاده کمربندی نرسیده به پل ارتش پارکینگ اردالن تعداد 11 دستگاه خودرو اوراقی
خرمشهر- دیزل آباد روبه روی آموزشگاه فنی و حرفه ای پارکینگ مرکزی اروند تعداد 300 دستگاه موتور سیکلت اوراقی

خرمشهر- چهارراه نقدی خیابان هریسچی روبه روی مصالی سابق پارکینگ سفر پیما تعداد 200 دستگاه موتور سیکلت اوراقی
خرمشهر- چهارراه امیرکبیر نبش کوچه سینا پارکینگ امیرکبیر تعداد 30 دستگاه موتور سیکلت اوراقی

خرمشهر- محرزی جاده اصلی بین نهر 7 و 8 پارکینگ فجر تعداد 70 دستگاه موتورسیکلت اوراقی
هندیجان- جنب منطقه انتظامی پارکینگ آیدین و وحید تعداد 2 دستگاه خودرو اوراقی

هندیجان- جنب منطقه انتظامی پارکینگ شهرداری نیروی انتظامی 13 دستگاه خودرو اوراقی
زمان و مکان برگزاری حراج: چهارشنبه 1397/10/5 ساعت 9 صبح

اهواز- کمپلو خیابان انقالب بین سروش و میدان سه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا
تلفن اهواز 33369851-061 تلفن آبادان 53228737- 53226486- 061

سال هفتادو هفتم   شماره 22075   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(یک شنبه 25 آذر 1397   8 ربیع الثانی 1440    16 دسامبر 2018

گفتوگویکیهانباخانوادهشهید
مدافعحرم،علیحسینیکاهکش

پهلوانی که
 در 40 روز

40 داعشی را 
به هالکت رساند

۸

* کارخانه های لبنی تــا فردا برای اصالح قیمت ها 
فرصت دارند.

* دبیر انجمن صنایع لبنی: کارخانه هایی که علی رغم 
ابالغیه ستاد تنظیم بازار بخواهند گران فروشی کنند، 

مجازات های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.

* نامه عجیب جهانگیری برای ترخیص خودروهای 
دپو شده در گمرک!

 * براســاس آمــار ســازمان هواپیمایی کشــوری
70 درصد پروازهای کشور در مهرماه امسال به موقع 
انجام شده است.                                صفحات۱۱و۴

جلیقهزردهاباخواستههایبزرگتربازگشتند
ازبرکناریماکرونتاخروجازاتحادیهاروپا

* ظریف: هیچ دلیلی برای مذاکره بیشتر وجود ندارد آن هم در شرایطی که نتایج یک دوره نسبتا طوالنی 
و مذاکرات سخت که در گذشته انجام گرفته)برجام(، روی هواست.

* ما هرگز با کشوری که برای ما 12 شرط تعیین کرده، آن هم پس از نقض قطعنامه شورای امنیت که 
خودش هم آن را تأیید کرده بود، وارد مذاکره نخواهیم شد.

* ظریف در مصاحبه با شبکه »الجزیره انگلیسی«: موشک های ایران، برای دفاع هستند و ما به آنها برای 
بازدارندگی نیاز داریم. ما در منطقه  مان بسیار کمتر از  هر کشوری صرف هزینه های نظامی می کنیم و به 

همین دلیل است که ما از همان اول هم گفته ایم که موشک های ما قابل مذاکره نیستند.
* آمریکا با خروج از برجام، به صراحت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است و 
در نتیجه آنها در موقعیتی نیستند که درباره آن قطعنامه حرف بزنند.                                صفحه۳

باهوشیاریقاضیومسئوالنقضایی

نقشه فراری دادن باقری درمنی 
در یکی از اعزام ها ناکام ماند

* پایگاه صهیونیســتی صدای یهود: وقتی اسرائیل 
2 روزه تســلیم حماس می شود آیا مقابل حزب اهلل 

زانو نخواهد زد؟!
 * نســخه داعشی اســرائیل برای مقابله با حماس؛ 

سر رهبران حماس را ببرید.

* 300 زخمی و یک شهید حاصل سرکوب سی و هشتمین 
راهپیمایی بازگشت در غزه.

* آل سعود در همان 24 ساعت نخست، با بمباران 
»الحدیده« توافقنامه استکهلم را نقض کرد.

صفحهآخر

گزارشخبریتحلیلیکیهان

دولت با کلیات ابوالبقاء
از مطالبات اقتصادی مردم طفره نرود!

صفحه2

خسارتهایبرجامراتسویهکنید
FATF بعدابرویدسراغبزک

خبر ویژه

زوایای پیدا و پنهان 
برجام اروپایی 

یادداشت میهمان

صفحه2

بارش نور در سالروز میالد امام حسن عسکری علیه السالم

مبارک باد

درنشستبینالمللیدوحه

ظریف: نتایج برجام روی هواست
موشک های ایران قابل مذاکره نیست

صفحهآخر

حمله دولت
 به صدا و سیما

برای حفظ 
این تریبون
 یک طرفه است

۳

۱۱

نمازجمعهتریبونروشنگری

استقبال
 چهره های سیاسی
 از سخنان
 رحیم پور ازغدی
 در نماز جمعه تهران

*درحالیکهماههاستامیدمردمدرانتظارتحققوعدههای
پرطمطراقبرجامیدولتناامیدشدهوسختیمعیشتعرصه
رابرآنهاتنگکرده،دولتمردانبهجایپاسخگوییوعدههای
خود،باطرحمسائلحاشیهایومبهمبهمشغولسازیافکار

عمومیمیپردازند.
*جوادظریفمعماراصلیبرجامکهاینروزهاهیچراهدررویی
برایفراروعدمپاسخگوییبهتحلیلهاووعدههاوشعارهای
غلطبرجامیوپســابرجامیخودپیدانمیکند،باتوســلبه
همانحربهحاشیهسازی،طرحمسائلمبهمومتناقضوبعضا
نشســتندرجایگاهمدعیبهجایپاسخگو،سعیدراقناع

مخاطبخویشدارد.
*ظریف2۳آذرماهدرشــرایطیکهوزیرامورخارجهقانونا
ازحضوردرنشستهایحزبیمنعشدهدرکنگرهسراسری
حزباصالحطلبندایایرانیانشرکتکردتاازضرورتحزبی
نکردنمنافعملیبگوید!ویکیهانوصداوسیمارابهسانسور
واقعیتهایبرجاممتهمکردوگفتکهچراجملهکاملاوباما

راتیترنمیکنند!
*اصالحطلبانهمساکتننشســتهاندچندیپیشبودکه
اظهاراتیکیازنمایندگانزناصالحطلبدربارهچادرجنجال
بهپاکرد.چنینرفتارهاییالبتهازسویاینجریانمسبوقبه
ســابقهاست،دورهایکهمدعیبودندهر9روزیکبحراندر
کشورایجادمیشودوسپسآقایانمسئولگفتندنمیگذارند

کارکنیم!
*اگــرخوشبینانهنــگاهکنیم،طیفمذکوربــرایفراراز
پاســخگوییدربارهبرعکسدرآمدنوعدههایدیپلماتیکو
اقتصادی،باطرحمسائلحاشیهایوگفتنکلیاتابوالبقامردم

رادنبالنخودسیاهمیفرستند.
*امروزمردمایرانباتوجهبهمشکالتاقتصادیمنتظرفرجی
هستندتاچرخاقتصادومتعاقبآنچرخزندگیشانبچرخد،
بااینوصفبایدازدولتمردانپرسیدهروقتحاشیهسازیها
تمامشد،بفرماییدبرایمردمچهکاریکردهاید؟صفحه2

سخنگوینجباءعراق:

حزب اهلل لبنان
در جنگ بعدی تنها نخواهد بود


