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

تاسیس شرکت تعاونی اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی منطقه دو در تاریخ 1396/04/24 به شماره ثبت 512300 به شناسه ملی 14006907943
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
پیشرفت  به  موضوع: کمک  آگهی می گردد.  عموم  اطالع  جهت 
امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو از طریق: الف- فراهم 
آموزش  و  تعاونی  ترویج  و  تعلیمات  توسعه  وسایل  نمودن 
حرفه ای و جمع آوری اطالعات مورد لزوم در این زمینه و انجام 
شرکت ها  به  کمک  و  راهنمایی  ب-  الزم.  انتشارات  و  تبلیغات 
مدیریت  و  سازمانی  مالی،  اداری،  امور  در  عضو  اتحادیه های  و 
امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل تدوین، چاپ و تهیه 
فعالیت  بر  نظارت   - مشترک.  چاپی  فرم های  و  اوراق  و  دفاتر 
شرکت ها و اتحادیه  های تعاونی عضو به منظور اطمینان از اجرای 
مصوبات  و  اساسنامه  مواد  تعاونی،  شرکت های  قانون  مقررات 
مجامع عمومی.- ایجاد هماهنگی  و همکاری بیشتر شرکت ها و 
اتحادیه های تعاونی عضو.- داوری و رفع اختالف بین واحدهای 
تعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آنها پیش بینی الزم شده 
تعرفه  تعیین  همچنین  و  عضو  تعاونی های  حسابرسی  باشد.- 

حسابرسی با هماهنگی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
- شرکت در شوراها و کمیسیون های مقرر در قانون شرکت های 
تعاونی در رابطه با شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو.- دفاع از 
منافع شرکت ها و اتحادیه های عضو در روابط آنها با سازمان ها و 
موسسات دولتی و عمومی و خصوصی و سایر رشته های تعاونی 

همکاری  بسط  و  ایجاد   - تعاونی.  شرکت های  قانون  در  مصرح 
با سایر تعاونی های کشور.- ایجاد روابط با موسسات بین المللی 
می تواند  اتحادیه   - کشورها.  سایر  تعاونی  اتحادیه  های  و  تعاون 
جهت ارتقاء کارایی خود و برآورده نمودن نیازهای اعضاء براساس 
ماده 3 قانون با تصویب مجمع عمومی عادی در اتحادیه مرکزی 
کشاورزی  و  روستایی  تعاونی های  مرکزی  هماهنگی  و  نظارت 
ایران عضو شود. - برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی و 
ترویجی.- همکاری و هماهنگی بین اعضاء  در جهت اجرای اصل 
44 قانون اساسی به منظور تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد 
ملی.- ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای به اعضاء در کلیه مراجع 
قضایی.-  و  حقوقی  نماینده  تعیین  با  انتظامی  و  اداری  قضایی، 
و  منطقه ای  استانی،  بازرگانی  تخصصی  نمایشگاه های  تشکیل 
فرامنطقه ای با کسب مجوزهای مربوطه و شرکت در سمینارها- 
بسط و گسترش ارتباط با صندوق تعاون، بانک های عامل و سایر 
موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج در جهت تسهیل دریافت 
اطالعاتی  بانک  ایجاد  اعضاء-  برای  تضمین  و  اعتباری  خدمات 
و  سیاست گذاری ها  در  تسریع  و  تسهیل  منظور  به  متمرکز 

گسترش فعالیت اعضاء.
- مشارکت در کلیه سیاست گذاری های اصل 44 قانون اساسی، 
و  کمیسیون ها  کارگروه ها،  شوراها،  در  عضویت  و  تعاون  بخش 

در  عضویت   - اعضاء.  از  نمایندگی  به  آنها  به  مربوط  جلسات 
شوراها و مجامع منطقه ای که در آنها پیرامون مسائل مختلف 
کشاورزی تصمیم گیری می شود.- فعالیت های فرهنگی و چاپ 
با  با اخذ مجوزهای الزم.- همکاری  نیاز  نشریات و کتب مورد 
مراجع ذیصالح برای دریافت رتبه بندی اعضای واجد شرایط.- 
همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی فعال در زمینه های مختلف 
کشاورزی و تعاونی.- همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و 
سایر دستگاه های اجرایی در توسعه بخش کشاورزی، روستایی و 
تعاونی.- توسعه  فعالیت های بازرگانی بین اعضاء.- افتتاح حساب 
جهت واریز وجوه 3 درصد درآمد ویژه شرکت های تعاونی موضوع 
ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 برای توسعه 
تعلیمات و آموزش تعاون. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
خیابان  افشار-  کوچه  اسالمی-  انقالب  تهران-  اصلی:  مرکز 
سمیه- پالک 238- طبقه همکف- کدپستی 1599973413 
اولین  می باشد.  ریال   20000000 حقوقی:  شخصیت  سرمایه 
به   0383902223 ملی  شماره  به  محمودی  محسن  مدیران: 
نمایندگی از اتحادیه  تعاون روستایی شهرستان قم به شناسه ملی 
10860949618 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره- محمدتقی 
ملک نیا به شماره ملی 1189495732 به نمایندگی از اتحادیه 
تعاون روستایی استان تهران به شناسه ملی 10101907248 

شماره  به  عظیم حجت شمامی  مدیره-  هیئت  رئیس  به سمت 
ملی 2659102953 به نمایندگی از اتحادیه تعاونی مرغداران 
سمت  به   10860033245 ملی  شناسه  به  قزوین  استان 
ملی  شماره  به  جورابلو  جعفر  مدیره-  هیئت  رئیس  نایب 
4609049090 به نمایندگی از اتحادیه تعاون روستایی استان 
سمنان به شناسه ملی 10480088049 به سمت عضو اصلی 
 3256679676 ملی  شماره  به  فخاریان  وحید  مدیره-  هیئت 
اتحادیه پیشگامان شرکت های تعاون روستایی  از  به نمایندگی 
به سمت منشی  به شناسه ملی 14006127994  البرز  استان 
هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.)اعضای اصلی 
هیئت مدیره( محمد ایزدی به شماره ملی 4219578791 به 
از اتحادیه  تعاونی های کشاورزی دامداران استان قم  نمایندگی 
به شناسه ملی 10860968464 و محمد ریحانی به شماره ملی 
تعاونی  شرکت های  اتحادیه  از  نمایندگی  به   5669260791
کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار استان تهران به شناسه ملی 
10101439499 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت سه سال انتخاب گردیدند. کورش توسلی به شماره ملی 
5929859116 به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب 
و  اسناد  و  قراردادها  کلیه چک ها،  امضا:  دارندگان حق  گردید. 
و  نماید  منطقه ای  نظارت  اتحادیه   برای  تعهد  ایجاد  که  اوراقی 

منتفی  را  منطقه ای  نظارت  اتحادیه  از حق  قسمتی  یا  تمام  یا 
سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور 
جاری ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با 
امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر اتحادیه نظارت 
معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس حق 
امضای مدیرعامل صادر خواهد  با  اوراق عادی  امضاء دارد ولی 
هیئت  رئیس  امضای  به  که  مدیره  هیئت  مراسالت  مگر  شد 
مدیره صورت خواهد گرفت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
به  ملی 6319450924  شماره  به  کرباسرائی  شاه نظری  فرهاد 
شناسه  به  قزوین  استان  روستایی  تعاون  اتحادیه  از  نمایندگی 
محمد  و  اصلی  بازرس  سمت  به   10861425657 ملی 
نمایندگی  به  ملی 4433009271  شماره  به  فهرجی  حسینی 
ملی  شناسه   به  البرز  آبزیان  کشاورزی  تعاونی های  اتحادیه  از 
14004338081 به سمت بازرس علی البدل اتحادیه برای مدت 
کیهان  کثیراالنتشار  روزنامه  گردیدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  
به استناد مجوز  انتخاب گردید.  اتحادیه  جهت ثبت آگهی های 
شماره 205/7/111/184/30544 مورخه 1396/2/26 سازمان 

تعاون روستایی استان تهران آگهی گردید.

مالف۳۳۸۴

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/7/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد شهاب خانیان دارای کد ملی 
0055312047، آقای مجید مرافق دارای کد ملی 0034989455 و 
آقای هوشنگ دلشــاد  دارای کد ملی 2296416421 برای مدت دو 
ســال به عنوان اعضای هیئت مدیره با سمت: آقای سیدمحمد شهاب 
خانیان رئیــس هیئت مدیره، آقای مجید مرافــق نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای هوشــنگ دلشاد مدیرعامل شــرکت انتخاب گردیدند. 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت با امضای مشــترک دو 
نفــر از اعضای هیئت مدیره مذکور در بند ب 1 همراه با مهر شــرکت 
دارای اعتبار می باشــد. ســایر مکتوبات با امضای مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معمول خواهد شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
آریان محاســب پویا شناســه ملی 10980002869 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم مریم طایفی دارای کــد ملی 0044123817 به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. ترازنامه و 
صورت های مالی و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 96/12/29 
به تصویب رســید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
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آگهی تغییرات شرکت پخش گاز مایع فرگاز سهامی خاص به شماره ثبت 14096 
و شناسه ملی 10100530360 

نگاهیبهکتابهای
»پایاننامه«و»قطعهمقدس«

نوشتهسعیدمبینشهیر
صفحه5

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/7/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی رضائی به شماره ملی 0041094697 و 
محمدرضا رضائی به شماره ملی 0043671527 و مهرداد رضائی به کد ملی 
0061780251 برای مدت دو ســال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. بیژن پارســی به شماره ملی 1378852222 به سمت بازرس اصلی 
و حمیدرضا فکری به شــماره ملی 218099390 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
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آگهی تغییرات شرکت صنایع پرداخته تهران 
یراق سهامی خاص به شماره ثبت 200650 

و شناسه ملی 10102424096 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1396/12/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ساناز عراقی به شماره ملی 0533450160 
با دریافت مبلغ 4400000 ریال از سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از 
شــرکت خارج گردید. خانم عقیق عراقی به شماره ملی 0534715664 با 
دریافت مبلغ 2000000 ریال از سهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از 
شرکت خارج گردید. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 46400000 ریال 
به مبلغ 40000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساســنامه اصالح 
گردید. لیســت شرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل می باشد: خانم ژاله 
جعفری به شماره ملی 0532087291 دارای 4800000 ریال سهم الشرکه 
خانــم گلبرگ عراقی به شــماره ملــی 0532350634 دارای 4400000 
ریال سهم الشــرکه خانم مهرانگیز دره باغی به شماره ملی 0530398273 
دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شــماره ملی 
0530398265 دارای 1000000 ریــال سهم الشــرکه خانم عامله حفیظ 
کاشانی به شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 
خانــم مولود عراقــی به شــماره ملــی 0532035925 دارای 5000000 
ریال ســهم الشــرکه خانم ســارا هادیان به شــماره ملی 0534723179 
دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم ســحر هادیان به شــماره ملی 
0534723160 دارای 3900000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی 
به شــماره ملی 0050138022 دارای 4000000 ریال سهم الشرکه خانم 
مینــا دره باغی به شــماره ملــی 0036172294 دارای 1000000 ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا یساولی شــراهی به شماره ملی 0534527957 
دارای 3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شماره ملی 
0530697831 دارای 2400000 ریال سهم الشــرکه آقای مجید صفری به 
شماره ملی 0533237904 دارای 2000000 ریال سهم الشرکه آقای بهزاد 
صفری به شماره ملی 0534206379 دارای 2000000 ریال سهم الشرکه.
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آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 47636 

و شناسه ملی 10100928373
مناقصهگزار:واحداجراییموسسهعمرانساحل)کارگاهبندر

خدماتیوصادراتیتمبک(
موضوعمناقصه:ســاختساختمانایســتگاهبرقترمینال

گوگرد
مهلتمناقصه: از تاریخ 97/9/26 لغایت 97/10/5)ده روز(

تاریختحویلپاکت: 1397/10/6 و تاریخ بازگشایی پاکت: 1397/10/8
مدتقرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغتضمینشــرکتدرمناقصه: 350/000/000 ریال)ســیصد و 
پنجاه میلیون ریال(

بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه 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.

آدرسجهتتحویلاسنادمناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبروی 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:09171041836-09387646547-07731378702-5

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 22076   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 26 آذر 1397   9 ربیع الثانی 1440    17 دسامبر 2018

بازخوانیاعترافاتبرخی
آشوبگرانفتنههشتادوهشت

مادسترد
بهسینههیچکس
نمیزدیم!

۶

* وزیــر راه و شهرســازی: ارز 4200 تومانــی به 

الستیک و مواد اولیه آن هم تعلق می گیرد.

* ثبت نــام برای کارت ســوخت المثنی یک هفته 

تمدید شد.

* عضو اتاق بازرگانی ایران: رئیس جمهور هرجا گیر 

می کند مشکالت را به گردن نظامی ها می اندازد!

 * کشــورهای عضــو اوپک بازار ایــران را تصاحب

کرده اند.                                          صفحه۴

رئیسکمیسیوناقتصادیخبرداد

پیشنهاد مجلس برای احیای 
سهمیه بندی بنزین در سال 98

گزارشخبریتحلیلیکیهان

دولتحرفخودشرامیزند
قیمتهاراهخودشانرامیروند!

صفحه2

يادداشت روز

یمن، حق به 
حقدار می رسد

خبر ويژه

برنامههستهایراباوعدهارزانی
حراجکردید،کافینیست؟!

صفحه2

درواکنشبهتحوالتفرانسهوکلاروپا

ریچاردهاس:اروپابههمریختهوخطرقطعیاست

* رونمایی از سالح های جدید در جشن سی ویک سالگی 

تاسیس حماس.

* نظامیان سعودی مستقر در جیزان با حمله انصاراهلل 

دسته جمعی پا به فرار گذاشتند.

* انتقال ســفارت استرالیا به قدس؛ مالزی محکوم 

کرد، آل خلیفه حمایت!

* فرودگاه در برابر فرودگاه؛ ســوریه قواعد جنگ با 

اسرائیل را تغییر می دهد.                  صفحهآخر

وزارتکشورعراقخبرداد

بمباران جلسه سرکردگان داعش در سوریه
16 معاون ابوبکر بغدادی به هالکت رسیدند

*درشــرایطیکهقیمتهایکاالهایمختلفپیشچشمدولتگرانمیشود،مسئوالندولتی
تنهابهحرفدرمانیبسندهکردهاند.

*گزارشدیروزبانکمرکزیدربارهقیمتخردهفروشــیدرهفتهمنتهیبه۱۶آذرماهامسال
نسبتبهمدتمشابهسالقبلنشانمیدهدکهنرخلبنیات۶۶,۵درصد،تخممرغ۶۱,۵درصد،

گوشتقرمز۴۸,2درصدوگوشتمرغ۴۴,۱درصدافزایشیافتهاست.
*همچنیندراینمدت،قیمتبرنج2۳,۸درصد،حبوب۱۴,۴درصد،میوههایتازه۵۳,۸درصد،سبزیهای
تازه۳۷,۱درصد،چای2۳,2درصد،روغننباتی۴۳,۸درصدوقندوشکر۳۹,۸درصدافزایشیافتهاست.
*وزیرصنعتدوهفتهقبلبااشــارهبهپایگاهاطالعرسانیقیمتکاالوخدماتکشور)سامانه۱2۴(
تصریحکرد:کارجدیدمارویکاالهایپرمصرفاستوتدابیرویژهایدراینارتباطاتخاذخواهدشد!

*هفتهگذشتهدرشرایطیکهوزیرکشاورزیتصریحکردقیمتهرکیلومرغبایدحدود۱0هزار
تومانباشد،قیمتگوشتمرغ۱2هزارو۶00توماناعالمشد!

*اوایلکاردولت،پسازمجوزشورایرقابتبرایافزایشچنددرصدیخودرو،سخنگویدولت
گفتکهخاطررئیسجمهورازایناتفاقمکدرشده،اماظاهرااینروزهاخاطرروحانیدیگربا

گرانیهای۹0درصدیخودروهممکدرنمیشود!
*روحانیدرحالیدوهفتهقبلباحضوردروزارتراهاظهارکردکه»بایدمسکنارزانراازمنابع
درســتتولیدکنیم«کهدرطول۵سالگذشتهعباسآخوندی،وزیرسابقوی،همینحرفها

رابهسخرهمیگرفت.
صفحه۴

* شــورای نگهبان حتی ایراداتی را به الیحه خاک که الیحه ای خنثی از لحاظ سیاسی است، وارد کرد و 
به مجلس جهت اصالح ارجاع شــد، دربارهCFT  هم شورای نگهبان بر همین مبنا و مطابق با وظایف و 

تکالیفش ایراد گرفته است، شورای نگهبان نمی تواند از ایرادات چشم پوشی کند.
* شــورای نگهبان نمی تواند وظایفش را انجام ندهد و در چارچوب شــرع و قانون درباره الحاق به یک 

کنوانسیون نظر می دهد.
* از ابتدای تشــکیل مجمع تشــخیص مصلحت نظام تاکنون بیش از 130 مورد اختالفی بین شــورای 

نگهبان و مجلس بررسی شده است و اینکه CFT هم به مجمع رفته است، مسئله جدیدی نیست.
* شورای نگهبان نه جای مجمع نشسته و نه جای مجلس بلکه محکم جای خودش نشسته است و صرفا 
در صورت اصالح در مجمع و مجلس، ما دیگر حرفی نداریم.                                              صفحه2

:FATFکدخداییدرهمایشایرانولوایحچهارگانه

CFTشوراینگهباننمیتواندازایرادات
چشمپوشیکند

نگاه

میدانفرهنگ
زیرتیغ
بودجهوَانگ

۳

* ریچارد هاس، رئیس شــورای روابط خارجی آمریکا: اروپا در آشفتگی به سر می برد و هیچ راه حلی هم 
برای درمان این آشفتگی وجود ندارد.

* تحوالت جاری در فرانسه و دیگر کشورهای اروپا، نظم سیاسی پس از جنگ جهانی دوم را به خطر می اندازد.
 * این دومین بار اســت که هاس طی 10 روز گذشــته، نســبت به خطرات جنبش جلیقه زردها هشدار
می دهد.                                                                                                              صفحهآخر

۳

عروجشهادتگونه
سردارمنصوری
فرماندهقرارگاه
ثامناالئمه)ع(

نکته

بعدازفروش
پسگرفتهنمیشود!

۲


