
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1396/10/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  
اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند: - شرکت نگین اندیشه البرز)سهامی 
خاص( به شــماره شناســه ملــی 10320399471 
بــه نمایندگی آقــای احمــد آزادی به شــماره ملی 
0062728581 به عنوان رئیس هیئت مدیره- شرکت 
یکتاسازان ماهان جنوب شرق)سهامی خاص( به شماره 
شناســه ملــی 10103966912 بــه نمایندگی آقای 
مهدی ترکمان دهنوی به شماره ملی 0490424619 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره- شرکت یکتاسازان 
اورامان شمال غرب)ســهامی خاص( به شماره شناسه 
ملــی 10104025020 بــه نمایندگی آقــای ابراهیم 
سرلک به شــماره ملی 0559707533 به عنوان عضو 
هیئــت مدیره و مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اســناد 
تعهــدآور از قبیل چک، برات، قراردادهــا و... با امضاء 
مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شــرکت و در 
غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه 
با مهر شــرکت معتبر و سایر اوراق اداری نیز با امضای 

یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان سروش امید 
سهامی خاص به شماره ثبت 355792 

و شناسه ملی 10104022790

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/4/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی به شناسه 
ملی 14004813854- شــرکت فرآورده های طعم 
طبیعت حامی به شناســه ملی 14004570125- 
حســین رضایی زاده با شماره ملی 1818503158 
بــه عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. موسســه حسابرسی بهداد روش 
امین شناسه ملی 14005956156 به عنوان بازرس 
اصلی و حمزه میقانی با کد ملی 0068714017 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
شــدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 
1396/9/30 بتصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آوای تندرستی لیان نوتریکا 
سهامی خاص به شماره ثبت 488298 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/5/12 و شناسه ملی 14005665296 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هادی محمدخانی با شماره ملی 0078942251 

به نمایندگی از شرکت بهداشت کودک با شناسنامه ملی 10101187336 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و امیرهوشــنگ خلیلی اقدم با شــماره ملی 

0067036848 به نمایندگی از شــرکت آرمان بهداشت ایرانیان با شناسه 

ملــی 10102710823 به عنوان نایب رئیس هیئــت مدیره و محمدعلی 

مستقیمی با شماره ملی 2295929407 به نمایندگی از شرکت آینده سازان 

نیک فرجام با شناسنامه ملی 10320732492 به عنوان عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد. محمدرضا طاعتی به 

شــماره ملی 2595821180 به سمت بازرس اصلی و رویا صالح نیا سماک 

به شــماره ملی 2649565845 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند. 

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

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک هزار بازار 
سهامی خاص به شماره ثبت 463130 

و شناسه ملی 14004528041

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت 

موسسه: مشــارکت در برگزاری همایش ها و سمیناری های 

تخصصی از طریق خدمات فرهنگی هنری. )به استناد مجوز 

شماره 97/101/1096 مورخ 1397/12/19 اداره فرهنگ و 

ارشاد اســالمی شهرستان دماوند( )ثبت موضوع فعالیت به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد( مدت فعالیت 

موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: 

شهرســتان دماوند- بخش مرکزی- شــهر دماوند- محله 

گیالوند- بلوار شهید بهشتی- کوچه زنبق2- پالک 152- 

طبقه زیرزمین- کدپستی 3971948375 سرمایه موسسه: 

مبلغ 25000000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: 1- 

آقای محمدعلی امانی به شماره ملی 0076211010 دارنده 

10000000 ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره. 

2- خانم سیده محدثه میربابا به شماره ملی 0439970083 

دارنده 15000000 ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره. 3- آقای محمدمهدی امانی به شماره 

ملی 0073236251 )خارج از شرکا( به سمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت 5 ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق 

امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای 

دو نفر از سه نفر 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 دردانه های میراث حامیم در تاریخ 1398/01/21 
به شماره ثبت 312 به شناسنامه ملی 14008261975 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات در ماده 39 اساسنامه را به شرح ذیل 
بــه مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره. 
- اســتخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأموران، معاونین، کارکنان 
شرکت و تعیین شــغل و حقوق و دستمزد و پاداش و کارانه و ترفیع 
و تنبیه و تعیین سایر شــرایط استخدام براساس مقررات استخدامی 
و ســاختار ســازمانی و معارفیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشســتگی طبق آیین نامه مصوب هیئــت مدیره و مجمع عمومی. 
- پرداخت مخــارج و هزینه های جاری شــرکت. - انجام هزینه های 
ســرمایه ای در چارچوب آیین نامه معامالت. - تنظیم بودجه ســاالنه 
شــرکت اعم از بودجه جاری و ســرمایه ای براساس برنامه زمان بندی 
پروژه ها و ارائــه آن به هیئت مدیره جهت تصویــب نهایی. - افتتاح 
حســاب به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسســات داخلی و خارجی و 
استفاده از آن با امضاء های مجاز شرکت. - دریافت مطالبات و پرداخت 
دیون شــرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های 
متعلقه. - پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب های شرکت 
نزد بانک ها و مؤسسات و واخواست این گونه اوراق. - اعزام مأموران و 
کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج 
از کشور با اخذ مجوزهای الزم. - دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از 
بانک ها با تصویب هیئت مدیره. - اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی 
و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شــده از طرف شرکت و به 
نام شــرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی و عمومی، در جهت 
استیفاء یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و 
به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره کارکنان در اجرای وظایف امور مرتبط با شرکت، 
چــه جزائي و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، 

در جهت اســتیفای حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعه به مقامات 
انتظامی، قطعات تحقیق و استیفاء کلیه اختیارات مورد نیاز در دسترس 
از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعالم اراده و نظر، درخواست 
پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد 
اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعالم جعل و تعیین 
جاعل و یا حق امضاء قراردادهای حاوی شط داوری و توافقنامه داوری 
جداگانــه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق 
صلح یا بدون آن و اجراء حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه 
و خلــع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواســت ضرر و زیان 
و صدور دســتور الزم االجرا )اجرائیه( و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار 
و اموال بدهکار و درخواســت توقیف مظنــون و متهم و قبول اموال 
بدهکار در جلســات مزایده در مقابل طلب شرکت و دعوای متقابل و 
دفاع در مقابل آن ها و تأمین خواســته و تأمین ضرر و زیان ناشــی از 
جرائــم و اخذ محکوم به و امور مشــابه دیگر. - انعقاد هرگونه قرارداد 
در رابطه با موضوع فعالیت شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب 
هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم صورت حساب های عملکرد سود و زیان 
و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی و دیون شــرکت و گزارش آن 
به هیئت مدیره. - اعطای هرگونه وام از محل منابع شــرکت به کلیه 
پرسنل شرکت با تصویب هیئت مدیره. - ارائه گزارش کلیه معامالت 
موضوع ماده 129 قانون تجارت به هیئت مدیره. - مدیرعامل شرکت 
می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت 
خود به مدیران و یا رؤسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید. - سایر 
اختیارات پیش بینی نشــده در صورت لزوم بــا تصویب هیئت مدیره 

تفویض خواهد شد.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی استوکاژ سهامی خاص
 به شماره ثبت 18635 و شناسه ملی 10100634789 

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1398/1/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شــهر تهران، کاووسیه، بلوار نلسون ماندال، خیابان شهید علی 
یزدان پنــاه، پــالک 1، طبقه همکف، واحد غربی کد پســتی 

1968874914 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی 
امداد سهامی خاص به شماره ثبت 477644 

و شناسه ملی 14005169800

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

موضوع مناقصه: اجرای کارهای بتنی زیرزمینی)UG( ترمینال گوگرد
مهلت مناقصه: از تاریخ 1398/4/20 لغایت 1398/4/29)ده روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1398/4/30 و تاریخ بازگشایی پاکت: 1398/5/1
مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 420/000/000 ریال)چهارصد و 
بیست میلیون ریال(.

بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه 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.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس عبداله زاده- آقای مهندس علوی
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(

آگهی مناقصه
 )نوبت اول(

با توجه به مصوبه شماره 2 مورخ 1398/1/17 شورای اسالمی روستای شهیدآباد )استان قزوین از 
توابع بخش مرکزی آوج(  دهیاری مذکور در نظر دارد پروژه لکه گیری آسفالت ترانشه های گاز را 
به متراژ 3000 متر مربع با مبلغ برآورد 1/650/000/000 )یک میلیارد و ششصد و پنجاه 
میلیون ریال( از طریق مناقصه به شرح ذیل به شرکت های واجد شرایط و دارای رتبه از معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی با ظرفیت کار مجاز واگذار نماید.
در صــورت تمایل به انجام کار می بایســت 5 درصد مبلغ پیشــنهادی 82/500/000 )هشــتاد و دومیلیون و 
پانصد هزار ریال( به عنوان ضمانت شــرکت در مناقصه در وجه دهیاری شهیدآباد به حساب بانک ملی شماره 
0107091114008 واریــز نماید یا یک برگ ضمانتنامه بانکی به مبلغ 82/500/000 )هشــتاد و دو میلیون و 
پانصد هزار ریال( به نام دهیاری شــهیدآباد دارای حداقل 3 ماه اعتبار ارایه نماید که در صورت برنده شــدن و 
ابالغ کتبی امتناع از عقد قرارداد طبق آیین نامه مالی دهیاری ها بدون تشــریفات قضایی به نفع دهیاری ضبط 

خواهد شد.
شــرکت کنندگان محترم در پاکت )الف( فیش واریزی در پاکت )ب( صالحیت یا گرید و اساســنامه و آخرین 
تغییرات شرکت و فرم خوداظهاری و اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار در پاکت )ج( پیشنهاد 
قیمت و اسناد امضاء شده توسط پیشنهاد دهنده و تمامی پاکت ها در لفاف مناسب و الک و مهر شده قرار دهند.

کلیه اســناد و مدارک می بایســت به مهر و امضای شــرکت رسیده باشــد در غیر این صورت ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

روی پاکت آدرس و شــماره تلفن پیشنهاددهنده ذکر گردد و قید شود مربوط به مناقصه می باشد. انجام پروژه 
طبق مشــخصات فنی قید شده در برگ پیشــنهاد قیمت نزد امور مالی دهیاری های بخش واقع در بخشداری 
مرکزی آوج )خیابان هفده شــهریور( جهت دریافت می باشد. به پیشنهادات فاقد امضاء و مخدوش و مشروط و 
پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. کمیسیون در رد 

صالحیت پیشنهادات مختار خواهد بود.
زمان دریافت اسناد مناقصه از مورخ 98/4/20 به مدت یک هفته در محل بخشداری آوج می باشد. ضمنا هزینه 

آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
دهیاری روستای شهیدآباد 
)استان قزوین- از توابع بخش مرکزی آوج(
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دیپلمات اروپایی: آمریکا و فرانسه
برای وقت کشی تقسیم کار کرده اند

دردیدارفرستادهرئیسجمهورفرانسه

شمخانی:زمانانجاماقداماتیکطرفه
بهپایانرسیدهاست

رئیسجمهورهشدارداد

انگلیس تبعات توقیف نفتکش ایران را
خواهد دید

يادداشت میهمان

فرهنِگ ما
خبر ویژه

مشاوراوباما:ایرانتسلیمنمیشود
آنهامقاومتدرمقابلتحریمراآموختهاند
صفحه2صفحه2

ارتشنیجریه،تظاهراتحامیانشیخزکزاکیرا
صفحهآخربهخاکوخونکشید

* دبیر شورای عالی امنیت ملی: با توجه به عدم استفاده اروپا از فرصت یک ساله اجرای تعهدات یکطرفه 
از سوی ایران، تصمیم قاطع کشور ما اجرای تعهدات، متناسب با اقدام متقابل طرف های دیگر است.

* اجرای برنامه کاهش مرحله به مرحله تعهدات هسته ای ایران، راهبرد غیرقابل تغییر ایران است.
* ایران در عمل اثبات نموده که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و دفاعی توانمندی و ظرفیت مدیریت و مقابله 

با تنش ها و چالش های مختلف را دارد و با کشوری با این مشخصات نمی توان با زبان زور سخن گفت.
*»امانوئل بن« مشــاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه با  وزیر امور خارجه و رئیس جمهور کشورمان 
به صورت جدا گانه دیدار و  پیام کتبی ماکرون را تقدیم روحانی کرد.                                  صفحه۲

* روحانی: اقدام انگلیســی ها در توقیف نفتکش 
ایران کاری بسیار سخیف، غلط و  اشتباه بود و به 

زیان آنها است.
* به انگلیســی ها گوشزد می کنم که شما آغازگر 
ناامنی هســتید و تبعات آن را بعداً درک خواهید 

کرد.

* انگلیسی ها در آب های سرزمینی اسپانیا به ناروا 
این کشتی را توقیف کردند در حالی که خودشان 
در این ســرزمین و منطقه جبل الطارق  اشغالگر 

هستند.
* ظریف: اقدام اخیر انگلستان در توقیف نفتکش 
ایرانی نقض اساسی برجام است.            صفحه۳

*یکدیپلماتاروپاییبهشــرطعدمافشــاینام
بهخبرگزاریفرانســهگفت:مابهدنبالخریدزمان
هستیم.الزماستایرانرادرازایژستهاینمادین

ازطرفآمریکاباخودمانهمراهکنیم.
که موافقند تحلیلگران نوشته، فرانسه *خبرگزاری
تالشهایاروپادراینراستا،درکوتاهمدتبایدبردو
موضوعمتمرکزباشد؛مجابکردنایرانبرایتوقف
فعالیتهایغنیسازیوسپسمجابکردن»دونالد
ترامپ«،رئیسجمهورآمریکابهمعلقکردنبرخیاز

تحریمهایجدیدیکهعلیهایرانوضعکردهاست.
*طرفاروپاییعلیرغمعهدشکنیوبیعملی4ساله
دربرجام،بازهمباگستاخیمدعیشدهاستکهابتدا
ایرانبایدفعالیتهایغنیســازیخودرامعلقکند
وسپسترامپدربارهتعلیقتحریمهایجدیدایران
تصمیمبگیرد،اینیعنیهمانوعدهنســیهاروپاو

آمریکادرمقابلاقدامنقدایران.
*ژانایولودریانوزیرخارجهفرانســه:آمریکاییها،
باوجودآنکهدیگردربرجامنیستند،میتوانندژست

الزمبرایدلجوییازایرانراازخودنشاندهند!
*هدفاصلیفرانسهدررفتوآمدهایدیپلماتیک
اخیر،داللیتطمیعوارعابازسویترامپاست.در
اینمیان،»ژستهاینمادین«بهعنوانابزارتطمیعو
»تهدیددربارهتحریمهایجدید«بهعنوانابزارارعاب

بهکارمیرود.
*فرانسهدرماههایاخیرژستواسطهومنجیبرجام
بهخودگرفتهاست.ایندرحالیاستکهاینکشور
خودشدربرجامبهایرانبدهکاراستوعالوهبراین
بهدلیلمیزبانیازگروهکهایتروریستیضدایرانی
ومعاندینوسرانآشوبهادرکشورخود،درجایگاه
متهمقرارداردونهمنجی.صفحه۲

* درخواســت نماینــده ویــژه ســازمان ملــل 
 بــرای بازجویــی از بن ســلمان بــه جــرم قتل 

خاشقجی.
 * واشــنگتن: کــره شــمالی باید به طــور کامل 

خلع سالح شود.

* هشدارهای بین المللی به فرانسه درباره همدستی 
با جنایات آل سعود در یمن.

* تنــش بیــن آمریــکا و انگلیس به اوج رســید ؛ 
واشنگتن از مذاکرات تجاری برگزیت خارج شد.

صفحهآخر

آشفتگیدراتاقجنگآمریکا

سی ان ان: 19 پست کلیدی در پنتاگون 
با سرپرست اداره می شود

* درآمــد 800 میلیارد تومانی دالالن با کارت های 
بازرگانی جدید!

* رئیــس  کمیســیون عمــران مجلــس: عــدم 
 مداخلــه دولت در بــازار اجاره بها کامال  اشــتباه 

است.

* عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس: دولت 
برنامه ای برای اصالح ساختار بودجه نداده است.

 * در یــک نظرســنجی تلویزیونی صــورت گرفت؛
 رأی 95 درصدی مردم به بررسی حساب های بانکی. 
صفحه4

وزیرراهوشهرسازی:

سامانه شناسایی خانه های خالی
 تا پایان سال راه اندازی می شود

بادستورمقامقضایی

گیت ورودی 
شهرک اشرافی
»باستی هیلز«لواسان 
جمع آوری شد

۱۰

فرماندهانتظامیتهراندر۱۸تیر۷۸:

موسوی الری 
دستور برخورد 
با دانشجویان را 
صادر کرد

۱۱

آیتاهللجنتی:

اعضای شورای نگهبان 
در اعمال وظیفه قانونی 
وارد صف بندی های 
سیاسی نمی شوند

۱۱

نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

برای احیای برجام 
باید توان موشکی 
کشور را 
معامله کنیم!

۱۱

گزارشخبرگزاریفرانسهازتاکتیکغربعلیهایران


