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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1396/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:ترازنامه و حســاب 
سود و زیان ســال مالی منتهی به 1396/9/30 مورد تصویب 
قرار گرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه 
ملی 10861836531 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. سازمان اقتصادی کوثر 
به شناســه ملی 14006852814- شرکت خدمات بازرگانی 
تحفه به شناسه ملی 10100925765- شرکت سرمایه گذاری 
کشــاورزی کوثر به شناســه ملی 10100931903 به عنوان 

اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت تهران الکتریک
 سهامی خاص به شماره ثبت 12۶80 

و شناسه ملی 10100488۵01 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2595296401 

به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 

10102262391 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عالئی 

به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 

طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1861153880 

به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 

10102251738 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای علی حمیدی به شــماره ملی 0068814283 به نمایندگی 

از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102384287 به عضو هیئت مدیره آقای حسن 

امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 0039390330  به نمایندگی 

از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 10101259330 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 

و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 

عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت 11984 و شناسه ملی 101004۶7987

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: الف: کلیات کمک به 

نیازمندان و ساخت مدرسه، ساخت سرویس بهداشتی، خوابگاه 

در مناطــق محروم ب: روش اجرای هدف جمع آوری کمک های 

مالی خیرین و خدمات رسانی آموزش و بهداشتی به نیازمندان و 

محرومان. موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور 

در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص 

مواردی که نیازمند کســب مجوز از دستگاه  های خاص می باشد 

نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن 

مواردی  از اهداف و شــیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت 

دســتگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. 

به موجب مجوز. شماره 182492 مورخه 1397/10/04 مرجع 

صادرکننده سازمان امور اجتماعی کشور. مدت: از تاریخ ثبت به 

مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش 

مرکزی، شهر تهران،  یوســف آباد، کوچه معرفت، خیابان 43/1، 

پالک 22، طبقه دوم کدپســتی 1436713954 اولین مدیران: 

آقای سید مســعود صادقی به شماره ملی 0032299435 و به 

ســمت رئیس هیئت مدیره و به ســمت مدیرعامل و به سمت 

عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم رویا افتخاری حقیقی 

به شماره ملی 0042935636 و به سمت عضو هیئت مدیره به 

مدت 2 سال آقای حسن صالحی به شماره ملی 0050789971 

و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و به ســمت عضو هیئت 

مدیره به مدت 2 سال آقای مجید خطیب حقیقی به شماره ملی 

0050806726و به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره به مدت 

2 ســال آقای رامین دادسرشت به شماره ملی 3873319421 

و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال بازرس موسسه: 

آقای اسداله تولمی واقعی به کد ملی 0450998861 به سمت 

بازرس اصلی به مدت یک سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد 

و اوراق بهــادار و تعهدآور با امضــای مدیرعامل و خزانه دار و در 

غیــاب خزانه دار با امضای رئیس هیئــت مدیره و با مهر انجمن 

معتبر خواهد بود. دارائی موسسه 600000000 ریال اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن نیکوکاران بدون مرز جهانی
 در تاریخ 1۳97/11/21 به شماره ثبت 4۶49۳ به شناسه ملی 140081۳7227 

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( - قرب نوح)ع( - موسسه عمران ساحل
موضوع مناقصه: عملیات حفاری با دریل واگن شامل 2 دستگاه دریل واگن هیدرولیکی و 
2 دستگاه دریل واگن پنوماتیکی در معادن وابسته به موسسه عمران ساحل - کارگاه احداث 

فاز اول بندر پارسیان.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه معادل:
مبلغ 250/000/000 ریال )دویست و پنجاه میلیون ریال( تعیین می گردد.

تضمین مذکور به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشد.
این موسســه در رد یا قبول پیشــنهاد مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد 

مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
استان هرمزگان - شهرستان پارســیان - شهر کوشکنار - موسسه عمران ساحل - کارگاه 

احداث فاز اول بندر پارسیان - واحد امور قراردادها
تلفن تماس: 

07644627047- امور قراردادها - فاکس: 07644627051

آگهی مناقصه عمومی
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پژمانفر، نماینده مشهد در صحن علنی: 

وضع موجود 
 و نابسامانی ها 
محصول 
دو تفکر اصالحات 
و اعتدال است

۱۱

دولت بدون پاالیش عمیق
نمی تواند از ناکارآمدی اقتصادی خارج شود
صفحه2

خبر ویژه

خطای 
خدمت به خود!

یادداشت روز

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مشکل کشور نه جنگ است نه مذاکره
مسئولیت های بر زمین مانده دولت است

هجوم چهره های سیاسی انگلیس 
برای جانشینی »ترزا می«

خطاب به امارات و عربستان

انصاراهلل: موازنه قدرت ایجاد شد
حاال نوبت موازنه وحشت است

* سازمان حمایت، در پاسخ به کیهان : قیمت های 
خودرو را فقط کارشناسی می کنیم!

* یــک اقتصاددان: عزم الزم برای اصالح ســاختار 
بودجه وجود ندارد.

* با وجود تورم شــدید در بازار اجاره، دولت هنوز 
برنامه ای برای حمایت از مستاجران ندارد.

* عضــو هیئــت مدیره انجمــن قطعه ســازان خبرداد،  
در خــودرو  دســتگاه  هــزار   160  انباشــت 

 کارخانه ها.
 * رئیس اتحادیه بارفروشــان: قیمت هر کیلو پیاز

به 2 هزار تومان کاهش یافته است.
صفحه۴

یک مسئول:90 درصد لوازم آرایشی قاچاق 
تقلبی است

رژیم صهیونیستی 
برای مقابله
 با نیروهای مقاومت
دست به دامان رمال 
و جادوگر شد

۱۲

* تظاهرات مردم ســودان با شــعار؛ ما حاکمیت 

اسالمی می خواهیم نه حاکمیت نظامی.

* رقابت بین سرکردگان گروه های تکفیری برای دیده شدن.

* جان بولتون: ترامپ آماده دیدار بدون پیش شرط 

با رهبر کره شمالی است.

* ســفارت ونزوئال به کمک پلیس آمریکا به اشغال 

کودتاچیان درآمد.

* خبرهــای وحشــتناک دربــاره اعــدام مبلغان 

عربستانی توسط آل سعود. 

صفحه آخر

اعتراف رسمی رژیم صهیونیستی به ترور سمیر قنطار 
با همکاری تروریست های تکفیری

شهادت امیر مؤمنان، موالی متقیان حضرت علی)ع( را تسلیت می گوییم

* ترزا می  در حالی که بغض گلویش را گرفته بود با صدایی لرزان اعالم کرد که درباره شرایط خروج 
از اتحادیه اروپا)برگزیت(، نتوانسته است در پارلمان اجماعی را ایجاد کند. 

* »ترزا می«  گفت که از 17 خرداد به بعد دیگر نخست وزیر انگلیس نیست.
* به دنبال استعفای ترزا می، رقابت بر سر جانشینی او در میان نامزدهای احتمالی آغاز شده است. 
* بوریس جانســون وزیر خارجه سابق و بیشتر اعضای کابینه ترزا می، تالش می کنند که جانشین 
او شوند و پست نخست وزیری انگلیس را تصاحب کنند.                                        صفحه آخر

پمپئو:
هیچ کس 
در دولت آمریکا 
خواهان جنگ
 با ایران نیست

۳

* مــا می توانیــم تاسیســات حیاتی 
عربســتان و امــارات را در هر مکانی 
 از خــاک این دو کشــور، هــدف قرار

دهیم.
* مــا توانایــی به تعطیلی کشــاندن 
فرودگاه هــا و بنادر این دو کشــور را 
داریم و به همیــن خاطر، آنها باید در 

سیاست های خود بازنگری کنند.
* ابوظبــی و ریاض از زمان آغاز تجاوز 
و جنگ علیــه یمن، همه ظرفیت های 
نظامــی خود را بــه کار گرفته اند و در 
نتیجه، گزینه هــای چندانی پیش رو 

ندارند. 

* حمله دقیق)انقالبیون یمن( به سامانه پدافند هوایی فرودگاه نجران و انهدام آن، این واقعیت جدید را ثابت می کند که 
موشک های »پاتریوت« عربستان در دفاع از این کشور، عاجز هستند.

* بدون شک، عربستان و امارات تاسیسات حیاتی مهم تری دارند که هنوز هدف حمله قرار نگرفته اند.
* حمله به این تاسیسات، پیامدهای امنیتی و اقتصادی زیادی برای آنها خواهد داشت. 

* سران ریاض و ابوظبی درک کرده اند که دیگر نمی توانند از جایگاهی امن، به تجاوزات علیه یمن ادامه دهند.
* ما می توانیم ده ها هزار فروند پهپاد تولید کنیم، زیرا هزینه ساخت آنها، پایین است، به طوری که با هزینه یک موشک 
پاتریوت، می توان صدها فروند پهپاد ساخت.                                                                              صفحه آخر

نگاهی به دیروزنامه  های زنجیره ای 

ارگان دولت
 در نقش وکیل مدافع

بدعهدی اروپا را 
توجیه کرد

۱۱

* ایــن روزها و پــس از تجربه خســارت بار برجام و اثبــات غیر قابــل اعتماد بودن 
آمریــکا در مذاکره متأســفانه بــاز هم عــده ای به دوگانه انــگاری و دوگانه ســازی 
جنــگ – مذاکره روی آورده انــد. طراحان ایــن دوگانه درصددند بار دیگــر به جامعه 
 القــا کنند که اگــر گزینه مذاکره مجــدد با آمریــکا را نپذیریم، گزینــه بعدی جنگ

است.
* اما نکته اصلی اینجاســت که اکنون جنگ اصلی در حوزه اقتصادی اســت. اما گویا یک 
جریان سیاسی خاص مأموریت دارد تا حواس افکار عمومی را از میدان اصلی نبرد منحرف 
کرده و در جایگاه بلندگوی ترامپ در ایران، شــرایط را برای امتیازگیری یکطرفه آمریکا از 

کشورمان مهیا کند!

 * ارعاب کنندگان داخلی همســو با رســانه های بیگانه در اظهــارات و تحلیل های خود،
 با دوگانه سازی دروغین جنگ – مذاکره ، سایه جنگ را همچون پتکی بر سر افکار عمومی 
می کوبند و در پوشش خیرخواهی و دلسوزی نسبت به ایجاد تنش با آمریکا هشدار می دهند. 
* در چنین شرایطی وظیفه دولت در جنگ اقتصادی کنونی به جای دامن زدن به دوگانه های جعلی و 
سناریو های نخ نما شده ترساندن مردم از سایه موهوم جنگ یا تکرار  اشتباه و خسارت محض گره زدن 

مسائل کشور به مذاکره، مدیریت جهادی و کار شبانه روزی برای رفع نقاط ضعف اقتصادی است.
* ظاهرا برای دولتمردان هم خیلی راحت تر است که رکود، تورم، مشکالت ارزی و بی برنامگی 
خودشان در اداره کشور را ســر پوش گذاشته و همه مسائل کشور را به سیاست خارجی و 
سازش و مذاکره با غربی ها گره بزنند.                                                                         صفحه2


