
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/05/28 
و مجوز شــماره 972/15/150240 مورخ 97/6/27 اداره تعاون استان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی سال 96 به تصویب 
رســید. محمد شریفی برزگر به شــماره ملی 5099648894 به سمت 
بازرس اصلی و سعید رئوفی به شــماره ملی 0050531761 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه همشــهری به 

عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران )474259(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان
 منطقه ده آموزش و پرورش تهران به شماره ثبت 29901 

و شناسه ملی 10100753600

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1397/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به 
شناسه ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت 
درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید. بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با 
شناسه ملی 10100171920- ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( با شناسه 
ملی 14003127610- موسســه بنیاد علوی با شناسه ملی 10100056933 

به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)474265(

آگهی تغییرات شرکت سرشار 
سهامی خاص به شماره ثبت 25598 

و شناسه ملی 10100710609 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/02/04 و با اجازه 
مجمــع عمومــی فوق العاده مورخ 1397/08/30 ســرمایه شــرکت از 
مبلــغ 100000000 ریال بــه مبلغ 10100000000 ریال منقســم به 
1010000 ســهم 10000 ریالی با نام از طریــق نقدی افزایش یافته و 
مبلــغ 10000000000 ریال بموجب گواهی شــماره 1306/2/6 مورخ 
1398/02/03 نزد بانک توسعه تعاون شعبه نمین پرداخت گردیده است 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصالح و ذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )474269(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی هفت 
آسمان اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت 523840 

و شناسه ملی 10260462516

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/9/16 و مجوز 764 مورخ 95/9/17 اداره کل 
بهزیســتی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عفت خواجه داد با کد ملی 0492279810 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و آرزو خواجه داد با کد ملی 0480362815 بعنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره و مریــم فرج زاده اورتادرق با کد ملی 0011960655 بعنــوان عضو هیئت مدیره و زهرا 
خواجه داد با کد ملی 6649653810 بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت 3 ســال و خانم عفت 

خواجه داد با کد ملی 0492279810 به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت)474254(

آگهی تغییرات موسسه جوانان شهر 
فرون آباد به شماره ثبت 246 

و شناسه ملی 10181502187

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/02/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای نادر تیموری به شــماره ملــی 0080598439 با پرداخت مبلغ 
990/000/000 ریال   به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 999/000/000 
ریــال افزایــش داد. در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ 1/000/000 ریال به 
1/000/000/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه شــرکت اصالح 
گردید اسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد: آقای نادر تیموری با 
کد ملی 0080598439 دارای 999/000/000 ریال سهم الشرکه آقای احمد ساری با 

کد ملی 0020492359 دارای 1/000/000 ریال سهم الشرکه.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)474257(

آگهی تغییرات شرکت توسن بار فرا بران تهران 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 509726  

و شناسه ملی 14006781464
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان 

سهام پرداخت گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )474264(

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز سهامی خاص
 به شماره ثبت 172714 و شناسه ملی 10102151410 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/02/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:  مــدت تصفیه و مدت 

ماموریت مدیر تصفیه تا تاریخ 1398/12/29 تمدید گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)474258(

آگهی تغییرات شرکت خزر خز )در حال تصفیه( سهامی خاص
 به شماره ثبت 21550 و شناسه ملی 10100671030 

 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان، جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی مفید 
راهبر به شناســه ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی شــرکت برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1397/9/30 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )474261(

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط سهامی خاص 
به شماره ثبت 89639 و شناسه ملی 10101340144

م الف 635

پــروژه راهبردی مجتمع معدنی و صنعتی فســفات 
اســفوردی بافــق در اســتان یــزد وابســته به قــرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص(- هلدینگ تخصصی صنعت و معدن، موسســه 
معدن در نظر دارد عملیات معدنی با مشخصات زیر را به پیمانکار 

واجد شرایط داخلی واگذار نماید.
1- موضوع مناقصــه: انجام کلیه عملیات اجرایی شــامل 

حفاری، بارگیری، حمل، دپو و تسطیح مربوط به معدن روباز
2- مدت اجرای پروژه: یک سال شمسی

3- نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصه: 
 تضمیــن شــرکت در مناقصه مطابــق ماده 6 مصوبه شــماره

 123402/ت50659 ه هیئت محترم وزیران مربوط به پیمانکاری 
مورخه 1394/9/22 به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون 
ریال و بــه عدد 1/650/000/000 ریال بــه صورت ضمانتنامه 

بانکی معتبر در وجه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(.
4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان برای 
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1398/03/02 لغایت 1398/03/07 
به آدرس یزد میدان باهنر- ابتدای بلوار پاکنژاد- کوچه سر دوراه- 

روبروی حسینیه چهارده معصوم ساختمان 3 طبقه سنگی- دفتر 
پروژه راهبری مجتمع صنعتی و معدنی فسفات اسفوردی بافق و 
یا به آدرس یزد، شهرستان بافق، کیلومتر 35 جاده بهاباد- بافق،  
مجتمع معدنی و صنعتی فســفات اسفوردی مراجعه فرمایند و در 
صورت لزوم با شــماره تلفن37263969 )035( یا 32413384 

)035( تماس حاصل نمایند.
5- مهلت تسلیم اســناد مناقصه: آخریــن مهلت تسلیم 
پیشــنهادها تا پایان وقــت اداری 1398/03/17 به آدرس یزد 
میدان- باهنر- ابتدای بلوار پاکنژاد- کوچه ســر دوراه- روبروی 
حسینیه چهارده معصوم ســاختمان 3 طبقه سنگی- دفتر پروژه 
 راهبــری مجتمــع صنعتی و معدنی فســفات اســفوردی بافق

 می باشد.
6- تاریخ بازگشــایی  پاکت ها: زمان بازگشــایی پاکت ها 

مورخ 1398/03/19 می باشد.
7- مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادها 

مختار می باشد.
8- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت اولنوبت دوم 

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

موضوع مناقصه: اجاره دریل واگن جهت حفاری در معادن
مهلت مناقصه: از تاریخ 1398/3/1 لغایت 1398/3/9)نه روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1398/3/10 و تاریخ بازگشایی پاکت 1398/3/13
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال)پانصد میلیون ریال(.
بصورت ضمانت نامه 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 سایت 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: 09387646547-09171041836-07731378702-5

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 )نوبت دوم(

شــرح مناقصه: »انجام خدمات بهسازی دکل ها و موارد مرتبط با کار در ارتفاع سایت ها و 
مراکز موبایل و WLL و انتقال مخابرات منطقه قزوین بر اســاس شرایط و مشخصات اعالم 

شده در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
مدارک مورد نیاز برای دریافت اســناد: ارائه آدرس دقیق مکاتباتی با ذکر کدپستی و 
شــماره تلفن تماس به همراه ارائه نسخه صاحب حساب فیش بانکی واریزی مبلغ 350/000 

ریال به حساب جاری 0105988843006 نزد بانک ملی مرکزی قزوین
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1398/2/31 لغایت 1398/3/8

مهلت ارائه پاکت های مناقصه: تا ساعت 16:00 وقت اداری مورخ 1398/3/19
میزان تضمین شــرکت در مناقصه: به مبلــغ 126/673/300 ریال به صورت 
ضمانت نامــه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حســاب جــاری 0105988843006 نزد بانک 

ملی شعبه مرکزی قزوین
- به پیشــنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، ســپرده های کمتر از میزان مقرر، چک 

شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
محل دریافت اســناد مناقصه و تحویل پاکت های پیشنهادی: قزوین انتهای بلوار 
امام خمینی )نوروزیان( - شــرق ساختمان صدا و سیمای قزوین - ساختمان ستادی مخابرات 

منطقه قزوین - طبقه نخست - واحد خرید و قراردادها
تاریخ بازگشــائی پاکت ها: پاکت هــای الف و ب مناقصه گران در ســاعت 14 مورخ 
1398/3/20 بازگشــائی می گردد. ضمنا حضور نمایندگان رســمی شرکت های مناقصه گر 

با داشتن معرفی نامه کتبی و کارت ملی در کمیسیون مناقصه بالمانع است.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

این فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

شرکت مخابرات ایران - مدیریت منطقه قزوین
 WWW.TC-QAZVIN.IR سایت اینترنتی

اقدام اداره تدارکات و پشتیبانی - واحد خرید و قراردادها 02833652711 
و 33652080 و فاکس 02833651796

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 98/25/ق دو مرحله ای 

)چاپ نوبت اول(
شرکت مخابرات ایران )سهامی عام(

 مدیریت منطقه قزوین

سال هفتادو هفتم   شماره 22192   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (چهار شنبه اول خرداد 1398   16 رمضان 1440    22 مه 2019

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

اعتراف دیرهنگام 
اصالح طلبان:

دوگانه 
»دموکرات خوب 
جمهوری خواه بد«
 دروغ بود

۱۱

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دانه درشت ها در پنجه عدالت
دستگاه قضا مردم را امیدوار کرد

رهبر انقالب در دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی:

راجع به زبان فارسی نگرانم
نگذارید فرسوده و ویران شود

وقتی برنامه در دولت گم شده
اختیارات بیشتر برای چه؟

صفحه2

خبر ویژه

آغازی بر تغییر معادله 
در جنگ یمن 

یادداشت روز

صفحه2

* همتی: بانک مرکزی هر زمانی اراده کند می تواند 

قیمت ارز را تغییر دهد.

* رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: برنامه ریزی 

در سازمان برنامه و بودجه تعطیل است.

* یــک مســئول وزارت جهاد کشــاورزی: قیمت 

گوشت قرمز در روزهای آینده پایین می آید.

* رئیــس خانه معدن ایران: تحریم صنایع فلزی به 

راحتی قابل مدیریت است.                     صفحه۴

با مصوبه هیئت وزیران رخ داد

بسترسازی برای بازگشت 
حقو ق های نجومی

* حمله وحشــیانه ائتالف سعودی به کشاورزان و 
دامداران یمنی!

* سیاســت های مهاجرتی ترامــپ جان پنجمین 
کودک پناهجو را هم گرفت.

* ترامپ: نمی گذارم چین ابرقدرت اول جهان شود.

 * اســتقرار 5000 داعشــی در مــرز افغانســتان
و جمهوری های آسیای مرکزی.

 بشــار اســد: این وهابیت بود کــه افراط گرایی را
تثبیت کرد.

صفحه آخر

القدس العربی نوشت

تحقیر زرادخانه غول آسای عربستان
با فناوری ساده انصاراهلل

استقبال افکار عمومی از برخورد قاطع با پرونده های فساد اقتصادی

مقاومت، دومین سیلی را
 به سعودی زد
حمله پهپادی

 به فرودگاه نظامی 
ائتالف در نجران

۱۲

واشنگتن پست: جنگ با ایران
مادر تمام باتالق ها خواهد بود

* حضرت آیت اهلل  العظمی خامنه ای: از صداوســیما گله مندم، به دلیل اینکه به جای ترویج زبان صحیح 
و معیار و زبان صیقل خورده و درست، گاهی زبان بی هویت و تعابیر غلط و بدتر از همه تعابیر خارجی را 
ترویج می کند. انتشار فالن لغت فرنگی یک مترجم یا نویسنده از تلویزیون، موجب عمومی شدن آن لغت 
و آلوده شدن زبان به زوائد مضّر می شود.                                                                   صفحه۳

ایران  قابلیت های  بررسی  * واشنگتن پست: 
نشــان می دهد که هیچ گزینه نظامی علیه 
ایران قاطعانه یا کم هزینه نخواهد بود، بلکه 
جنگ با ایران، مادر تمام باتالق ها خواهد بود.

* تقابل با ایران اقدام ساده ای برای نیروی 
هوایی و دریایی آمریکا نخواهد بود و تعداد 
زیادی از خلبانان و هواپیماهای آمریکایی 
در این تقابل احتمالی از بین خواهند رفت.

* آمریکا به ۱/۶ میلیون نظامی برای اعزام 
به ایــران نیــاز دارد، در حالی که مجموع 
نیروهای ارتــش و تفنگــداران آمریکایی 
۶5۴۴0۳ نفر، یعنی نصف مقدار مورد نیاز 

است.

* ایران قادر است پایگاه های آمریکا در منطقه را با زرادخانه های حدود دو هزار موشک خود هدف قرار دهد 
و همچنین ایران قادر است شبکه های رایانه ای آمریکا را با حمالت سایبری فلج کند.

* ایران قادر اســت از ترکیبی از موشک های ضدکشتی کروز، پهپادها، زیردریایی ها، کشتی های کوچک و 
مین برای »حمله« به ناوهای آمریکا در آب های خلیج  فارس استفاده کند.

* »پنی موردانت« وزیر دفاع جدید انگلیس در اظهاراتی گســتاخانه، به حمایت از موضع ضدایرانی آمریکا 
پرداخت و گفت در صورت بروز درگیری نظامی، لندن از واشنگتن حمایت می کند.                     صفحه2

با حضور رئیس جمهور انجام شد  

آغاز عملیات آبگیری 
و بهره برداری
 از سد مخزنی
 کرم آباد پلدشت

۱۱

در اجتماع بزرگ استادان 
بسیجی دانشگاه های تهران  

جلیلی: ملت ایران 
به دنبال تعامل سازنده

 با جهان است نه بازنده 

۳

* اذن رهبر انقالب پس از درخواست مردادماه سال گذشته رئیس وقت قوه قضائیه از ایشان برای صدور 
اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و ســریع با اخاللگران در نظام اقتصادی، ضمن ایجاد دلگرمی در 

مردم، انگیزه و توان دستگاه قضایی و قضات پاک سرشت و عادل را چند برابر کرد.
*دستگیری، محاکمه و اعدام »وحید مظلومین« ملقب به سلطان ارز و سکه و »محمد اسماعیل 
قاســمی« از افراد اصلی مرتبط به وی و محاکمه تعداد زیادی از دالالن بازار ارز و سکه، محاکمه 
تعداد زیادی از سوء اســتفاده کنندگان از ارز دولتی، سر و سامان دادن به پرونده های اقتصادی 
مزمن از جمله محاکمه »حمید باقری درمنی«، ملقب به ســلطان قیر پس از چند سال و صدور و 

اجرای حکم اعدام وی، از اقدامات امید بخش دستگاه قضایی در ماه های اخیر بود.

* محاکمه ادامه دار عوامل موثر در سوء اســتفاده و فساد هنگفت اقتصادی در بانک سرمایه و 
صندوق ذخیــره فرهنگیان از جمله صدور حکم زندان برای تعدادی از مدیران دانه درشــت و 
 اعضای هیئت مدیره این بانک، صدور حکم 20 ســال زندان برای »حسین هدایتی« معروف به 
عابر بانک، همچنین آغاز جدی رسیدگی به پرونده بزرگ شرکت »پدیده« از دیگر اقداماتی بود 

که رضایت مردم و افکار عمومی را در پی داشته است.
*محاکمه »محمد هادی رضوی«  داماد وزیر کنونی رفاه  در پرونده بانک ســرمایه  از این جهت 
دارای اهمیت است که همه می بینند دیگر هیچ شــخصی به خاطر انتساب به مسئوالن دارای 
مصونیت قضایی و چک سفید امضاء نیست.                                                                      صفحه۱۱


