
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات در ماده 39 اساسنامه را به شرح ذیل 
به مدیرعامل تفویض گردیــد. اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره. 
- اســتخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأمــوران، معاونین، کارکنان 
شــرکت و تعیین شغل و حقوق و دســتمزد و پاداش و کارانه و ترفیع 
و تنبیه و تعیین ســایر شرایط اســتخدام براساس مقررات استخدامی 
و ســاختار ســازمانی و معارفیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشســتگی طبق آیین نامه مصوب هیئت مدیــره و مجمع عمومی. 
- پرداخــت 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 سرمایه ای براســاس برنامه زمان بندی 
پروژه ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. - افتتاح حساب 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسســات داخلی و خارجی و استفاده از 
آن با امضاء های مجاز شــرکت. - دریافت مطالبــات و پرداخت دیون 
شرکت 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 مؤسســات و واخواســت 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 شده از طرف شرکت و به نام شرکت 
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 شــده علیه شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیــره کارکنان در اجرای وظایف امور مرتبط با شــرکت، چه جزائي 
و چــه حقوقی، در هر یک از مراجــع 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 دادرســی، 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 جداگانه 
و ارجاع دعوا بــه داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا 
بدون آن و اجراء حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید 
و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور 
الزم االجــرا )اجرائیه( و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و 
درخواســت توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلســات 
مزایده در مقابل طلب شــرکت و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها 
و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به 
و امور مشابه 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 شــرکت 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 نشده در صورت لزوم 

با 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 مجمــع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مورخ 1398/2/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 

1397 مورد تصویب قرار گرفت. سیدحسین مجتبایی فر 

به کد ملی 1370519338- مینا اعلم الهدی به کد ملی 

0049524666 و الهام الســادات مجتبایی فر با کد ملی 

0068368402 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 

2 سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا 

به شناســه ملی 10100617632 به سمت بازرس اصلی 

و علیرضا زینعلی به کد ملی 3932750179 به ســمت 

بــازرس علی البدل شــرکت برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پوشاتکس 
سهامی خاص به شماره ثبت 30966 

و شناسه ملی 10100764113 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
شــماره  تاییدیــه  و   1397/11/2 مــورخ  فوق العــاده 
972/15/301202 مــورخ 1397/12/6 اداره کل تعاون 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا 
رشــیدی کد ملی 0870954415 و آقای شهرام باقری 
کد ملــی 0452580651 و آقای مجید اردســتانی کد 
ملی 0056075774 و آقای سیدحسن حسینی رضایی 
کد ملــی 4988614360 و آقای محمد نویدی کد ملی 
0061337293 به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره و 
آقای یاســر افشــاری کد ملی 1159908311 به سمت 
عضــو علی البــدل هیئت مدیره برای مدت ســه ســال 
انتخاب گردیدند. آقای ســیدمهدی میرمغفرتی کد ملی 
0054733960 به ســمت بازرس اصلی و آقای علیرضا 
محرابی کــد ملــی 0451160193 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
درمانگاه هجرتی به شماره ثبت 450680 

و شناسه ملی 14003918558

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 

1398/2/7 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 

هوشــنگ وحدت واســعی بــه شــماره ملی 

0035378638 به ســمت مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره و آقای ســینا وحدت واســعی به 

شــماره ملی 0080149421 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیــره انتخــاب گردیدند. کلیه 

اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 

مدیرعامــل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها

 و مؤسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی تغییرات شرکت کوره های القایی 
دماوند )سهامی خاص( به شماره ثبت 199 

و شناسه ملی 10101495849 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/04/15 و تأییدیه شماره 2020 مورخ 1397/12/20 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود برزویی به کد ملی 0030672309 
به سمت رئیس هیئت مدیره و سید عبداله قائم مقامی به کد ملی 0042073898 به سمت عضو هیئت 
مدیره و محسن نصری کارالدانی به کد ملی 0043468683 به سمت خزانه دار و محمدجواد حاتمی به 
کد ملی 0038885352 به ســمت عضو هیأت مدیره و مهدی کیوان راد به کد ملی 1261536428 به 
ســمت عضو هیأت مدیره و محسن رحمتی پور به کد ملی 1287815286 به سمت عضو هیأت مدیره 
و علیرضا عابد تهرانی به کد ملی 0073201073 به سمت عضو هیأت مدیره و علیرضا شریف خطیبی 
به کد ملی 0072853344 به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با 

امضای دو نفر از اعضاء اصلی و مدیرعامل یا قائم مقام و همراه با مهر صندوق معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه والفجر 
مسجد حضرت سیدالشهداء به شماره ثبت 3362 

و شناسه ملی 10100214580
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1398/2/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عامر خسروی 

با کد ملی 1827915307 بســمت بازرس اصلی و طاهره 

باقالنی با کد ملی 4491138818 بسمت 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 پارسیان الماس 
زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت 537305 

و شناسه ملی 14007958919

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/10/1 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:  اعضاء هیئت مدیره 
بــه قرار ذیل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند: - شــرکت 
نگین اندیشــه البرز)ســهامی خاص( به شــماره شناســه ملی 
10320399471 بــه نمایندگی آقای احمد آزادی به شــماره 
ملــی 0062728581 به عنوان رئیس هیئت مدیره- شــرکت 
یکتاسازان ماهان جنوب شرق)سهامی خاص( به شماره شناسه 
ملی 10103966912 به نمایندگی آقای مهدی ترکمان دهنوی 
به شــماره ملی 0490424619 به عنــوان نایب رئیس هیئت 
مدیره- شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب)سهامی خاص( به 
شماره شناسه ملی 10104025020 به نمایندگی آقای ابراهیم 
ســرلک به شــماره ملی 0559707533 به عنوان عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل 
چــک، برات، قراردادها و... با امضــاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 
به همراه مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از 
اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت 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 هیئت مدیره مورخ 1398/03/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
احمد پیروی به شــماره ملی 3871002097 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره آقای حامد پیروی به شماره ملی 0059800402 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم نیره مقدســیان به شماره ملی 
0033333238 به ســمت عضو هیئت مدیره خانم نفیســه پیروی به 
شــماره ملی 0072572698 به سمت عضو هیئت مدیره خانم هانیه 
پیروی به شماره ملی 0059800399 به سمت عضو هیئت مدیره کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره شرکت 
با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پناه ساز الوند 
سهامی خاص به شماره ثبت 324733 

و شناسه ملی 10820013990 
1- نام مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی- سهامی خاص )نیروگاه شهید رجایی( 

2- شرایط و عناوین مناقصه:

2- محل دریافت اســناد مناقصه: کیلومتــر 25 اتوبان قزوین- کرج، امور قراردادها و توســعه بازار، اداره 
قراردادها، تلفن3-88796681-021  و 12-32849211-028 داخلی 6073

3- ســپرده شرکت در مناقصه: به شــرح مبلغ جدول فوق الذکر به صورت ارائه یک فقره ضمانت نامه 
 بانکی یا واریز وجه به حســاب جام 6804466081 بانک ملت شــعبه اســدآبادی قزویــن )باجه نیروگاه با 

کد شعبه 2109/7 به نام مناقصه گزار(
4- تاریخ فروش اسناد مناقصه: پنج روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت  دوم آگهی.

5- تاریخ تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه: تا ساعت 15 عصر روز پنج شنبه مورخ 1398/07/18.
6- مبلغ فروش اســناد مناقصه: مبلغ 545/000 ریال با احتســاب 9٪ ارزش افزوده به صورت واریز 
وجه به حســاب جام 6804466188 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7 (

به نام مناقصه گزار.
7- زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1398/07/20 

راس ساعت 10 صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد.
- این آگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir :سایت ملی اطالع رسانی
http://tender.tpph.ir :سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

 http://www.rpgm.ir :سایت نیروگا ه  شهید رجایی

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
میزان سپرده 

شرکت در مناقصه 
)ریال(

واگذاری رنگ آمیزی دیواره توربین  هال نیروگاه  15-98/5 ت1
153/000/000بخار شهید رجایی 

»خاموش نمودن المپ های اضافی نشانه رشد فرهنگی است«

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
دو مرحله ای 

نوبت اول
شرکت مدیریت 

تولید برق شهید رجایی

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک همدان به استناد مجوز شماره 
3705 تاریخ 1398/2/25 در نظر دارد 2 واحد آپارتمان واقع در شهر همدان 
میدان پاســداران کوچه استخر بلوک 39 )با مشخصات ثبت شده در سامانه( 
و از طریق مزایده به فروش رســاند متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت از تاریخ انتشــار آگهــی به مدت 10 روز کاری، 
جهت ثبت نام یا شرکت و آگاهی از شرایط به سامانه تدارکات مراجعه نمایند. 
در ضمن جهت بازدید می توانند با شــماره تلفــن -08132510160

09182124044 جهت هماهنگی الزم به عمل آید.
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک همدان

آگهـی مزایده فروش
نوبت اول
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پس از 6 سال صورت گرفت

بازگشت انقالبیون مصر به میدان التحریر
با شعار »الشعب یرید اسقاط النظام«

نشریه تخصصی فارین پالیسی:

رهبر فوق العاده هوشمند ایران
چگونه ترامپ را شکست داد؟

در نخستین جلسه دادگاه سایپا 
مطرح شد 

پولشویی، ایجاد انحصار 
در بازار خودرو 
و واریز 18 میلیارد تومان 
به حساب مجری »من و تو«

1۰

* ســازمان بدر عراق: در صورت وقوع جنگ کنار 
ایرانی ها با آمریکا می جنگیم.

* هــواداران دولت چیــن در هنگ کنگ به میدان 
آمدند.

* نتانیاهو: اگر عفو شوم از قدرت کناره می گیرم.

 * حملــه به دیپلمات های آمریــکا و کانادا در کوبا 
با حشره کش!

* جنگ و گریز میان جلیقه زردها و پلیس فرانسه؛ 
خیابان شانزه لیزه بسته شد.

صفحه آخر

در مصاحبه کیهان با دو کارشناس غربی مطرح شد 

راز پیروزی انصاراهلل بر عربستان؛
اینها برای اعتقاد می جنگند، آنها برای پول

با پیروزی مقتدرانه برابر استرالیا 
صورت گرفت 

سومین قهرمانی 
تیم ملی والیبال ایران
 در آسیا

۹

محسن هاشمی: من نگفتم تصاویر 
حذف نام شهدا از معابر فتوشاپ است
صفحه2

خبر ویژه

ابوالفضل )ع( 
چرا آب ننوشید!

یادداشت روز

صفحه2

* نحوه خروج خودروهای شــخصی در ایام اربعین 
مشخص شد.

* انتشــار آمار رشد اقتصادی و تورم از سوی بانک 
مرکزی ممنوع شد!

* آمادگی 15هزار پلیس برای بازگشایی مدارس.

* اختالف نظر عجیب وزارت نفت و شهرداری تهران 
درباره کیفیت بنزین توزیعی.

* تاثیر رمزارز تلگرام و فیس بوک در کاهش اعتبار 
پول ملی.

صفحه۴و۱۰

به منظور جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو 

راهکار تشخیص پیامک جعلی حذف یارانه 
اعالم شد

* نشریه آمریکایی فارین پالیســی اخیرا مصاحبه ای با »رائول مارک گرشت« افسر سابق 
سازمان سیا  با عنوان »چگونه رهبر عالی ایران، ترامپ را پشت سرگذاشت« منتشر کرده 
اســت که وی در چندین جای مصاحبه اعتراف می کند که رهبر معظم انقالب اســالمی، با 

کیاستی خاص با آمریکا روبه رو شده و آنها را مقهور خود کرده است.
* این افسر سابق سازمان سیا در بخشی از این مصاحبه افزایش تحریم های ایران از سوی ترامپ 
را مورد تمسخر قرارداده و گفته است که اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران پاسخی ضعیف است. 

زمانی که نمی توانید هیچ کار دیگری انجام دهید، چه می کنید؟ از تحریم ها استفاده می کنید.

* گرشت: به نظر من این که ترامپ از تحریم ها فقط برای رسیدن به توافق با ایران استفاده 
می کند، متقاعدکننده است و تحقق این هدف امکان پذیر نیست.

* فکر می کنم رهبر عالی ایران در پی کشاندن ترامپ به یک نبرد سیاسی است.
* رهبر ایران موفق ترین رهبر خاورمیانه از جنگ جهانی دوم به این سو است.

* آیت اهلل خامنه ای، فوق العاده باهوش و از مهارت های ممتاز و استعدادهای عالی برخوردار 
 اســت. من می توانم بر مبنای مســتندات آماری بگویم که رهبر ایران قطعا برتر از ترامپ 
و در نقطه مخالف او قرار دارد.                                                                                   صفحه2

نگاهی دوباره به 8 سال دفاع مقدس

تهدید بزرگی که با مقاومت
به فرصت بی نظیر تبدیل شد

نمایش پهپادهای شکار شده آمریکایی در نمایشگاه »شکار کرکس ها«
صفحه۱۱

* واپســین روز شــهریور 1359 صدام 
با اشــاره آمریکا و حمایت شرق و غرب 
عالم به انقالب 19ماهه ایران هجوم آورد 
تا در عرض یک هفته در تهران جشــن 

پیروزی بگیرد.
* 8ســال دفــاع جانانــه و مقــدس 
دالورمردانی غیور نه تنها دشــمن را از 
خــواب و خیال پیــروزی یک هفته ای 
بازداشــت بلکه آن تهدید هولناک را به 
فرصت های بی نظیری تبدیل کردند که 
پیشرفت های موشــکی و پهپادی تنها 

بخش کوچکی از آن است.

 * »برژینســکی« مشــاور امنیتی رئیس جمهور در مرز اردن با صدام دیدار کرد و فرمان حمله به ایران را صادر کرد؛ 
او به عنوان تئوریسین کاخ سفیدگفته بود که آمریکا درمقابله با انقالب ایران، باید دولت هایی که توانایی انجام عملیات 

نظامی علیه نظام ایران دارند را تقویت کند.
* 8سال دفاع مقدس و تجربیات آن به همراه ایستادگی و مقاومت ملتی کم نظیر و همچنین مدیریت جهادی افرادی 
چون شــهید تهرانی مقدم به دستاوردهایی رسید که یکی از تبعات آن امنیت جامعه ایرانی است، دستاوردهایی که به 
خاری در چشمان دشمنان ایران بدل شده است.                                                                              صفحه۱۱

در جلسه شورای عالی 
هماهنگی سران قوا انجام شد 

تصمیم گیری 
درباره سازوکار 
تعیین قیمت 
حامل های انرژی

۳

شرح حمله تروریستی رژه 3۱ شهریور اهواز 
از زبان عکاسان حاضر در صحنه: 

شات هایی که 
قلب ترور را
 نشانه رفت

* مصری ها برای نخســتین بار از ســال 2013 به میدان »التحریر« قاهره، )نماد انقالب مصر( بازگشــته اند و شعار 8
سرنگون باد عبدالفتاح السیسی سر می دهند.

* اعتراض ها بعد از آن آغاز شد که یک پیمانکار شرکت ساخت و ساز به نام محمد علی، علیه السیسی و فرماندهان 
ارتش و مقامات دولت مصر دست به افشاگری زد و از فساد آنها و حیف و میل بیت المال پرده برداشت.   صفحه آخر


