
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع: برگزاری دوره های آموزش عمومی قرآن کریم برای آحاد جامعه. 
برگزاری نشست ها، محافل و جشنواره های قرآنی. برقراری ارتباط با مراکز 
فرهنگی و قرآنی از طریق مبادله خدمات و کاالهای علمی، آموزشــی و 
پژوهشــی در حوزه علوم و معارف قرآنی. عرضــه محصوالت فرهنگی- 
قرآنی متناسب با فعالیتها و اهداف مؤسسه. تالش به منظور تأمین بودجه 
مؤسسه از طریق درآمدهای ناشــی از فعالیتهای مؤسسه و نیز از طریق 
جلــب کمکها و هدایای دولتی و مردمی، دریافت وام یا موقوفه ها. اجرای 
روش های شــاد و فاخر به منظور انتقال بهتر مفاهیم دینی. به کارگیری 
روش ها و ابزارآالت نوین نرم افزاری و ســخت افزاری در راستای اهداف و 
برنامه های مؤسســه به موجب مجوز به شــماره 97002/1143 د مورخ 
97/11/23 ســازمان دارالقرآن الکریم با امضای آقای مهدی قره شیخلو 
آگهی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان 
تهران، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرک ولی عصر 

شمالی، خیابان شریعتی، کوچه شهید حسن حیدری )میالن 20(، پالک 
21، طبقه همکف کد پســتی 1373867451 سرمایه شخصیت حقوقی 
50/000/000 ریال می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین 
مدیران: خانم زینب عقلی خسروشــاهی به شماره ملی 0014891972 
و به ســمت عضو هیئــت مدیره به مدت 3 ســال آقای خســرو عقلی 
خسروشــاهی به شــماره ملی 0050671170 و به سمت مدیرعامل و 
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین مهرعلی به 
شماره ملی 0081017367 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
3 ســال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور 
بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و مهر 
مؤسســه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و 

مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

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

تاسیس مؤسسه غیرتجاری فرهنگی قرآن و عترت نوگالن مکتب المهدی 
در تاریخ 1398/02/02 به شماره ثبت 46989 به شناسه ملی 14008284067

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضــوع: برگــزاری دوره هــای آمــوزش عمومــی قرآن 
کریــم برای آحــاد جامعه. برگزاری نشســت ها، محافل و 
جشــنواره های قرآنی. برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و 
قرآنی از طریق مبادله خدمات و کاالهای علمی، آموزشی و 
پژوهشــی در حوزه علوم و معارف قرآنی. عرضه محصوالت 
فرهنگی- قرآنی متناســب با فعالیتها و اهداف مؤسســه. 
تالش به منظور تأمین بودجه مؤسسه از طریق درآمدهای 
ناشــی از فعالیتهای مؤسسه و نیز از طریق جلب کمکها و 
هدایای دولتی و مردمــی، دریافت وام یا موقوفه ها. اجرای 
روش های شــاد و فاخر بــه منظور انتقال بهتــر مفاهیم 
دینی. به کارگیری روش هــا و ابزارآالت نوین نرم افزاری و 
ســخت افزاری در راســتای اهداف و برنامه های مؤسسه به 
موجب مجوز به شماره 97002/1143 د مورخ 97/11/23 
سازمان دارالقرآن الکریم با امضای آقای مهدی قره شیخلو 
آگهــی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 

تهران، شــهرک ولی عصر شمالی، خیابان شریعتی، کوچه 
شهید حسن حیدری )میالن 20(، پالک 21، طبقه همکف 
کد پســتی 1373867451 ســرمایه شــخصیت حقوقی 
50/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: اولین مدیران: خانــم زینب عقلی خسروشــاهی 
به شــماره ملی 0014891972 و به ســمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 3 ســال آقای خسرو عقلی خسروشاهی به 
شــماره ملی 0050671170 و به ســمت مدیرعامل و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین 
مهرعلی به شــماره ملی 0081017367 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال دارندگان حق امضا: 
کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل 
چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و مهر 
مؤسسه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای 

مدیرعامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

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

تاسیس مؤسسه غیرتجاری فرهنگی قرآن و عترت نوگالن مکتب المهدی 
در تاریخ 1398/02/02 به شماره ثبت 46989 به شناسه ملی 14008284067

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/4/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید. 
سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال 
منقسم به 50000 سهم 10000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت در تاریخ 

فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت خدمات کامپیوتری 
بسته پرداز سهامی خاص به شماره ثبت 71359 

و شناسه ملی 10101162839

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/30 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: علــی صادقی ضمیر دارنده 

کد ملــی به شــماره 0056182971 بــه نمایندگی از 

شــرکت تدبیرپردازان پاســارگاد شــرق به شناسه ملی 

14004686193 به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدرضا 

مقدســی دارنده کد ملی به شــماره 0558915779 به 

نمایندگی از توسعه تجارت پایدار تیمچه به شناسه ملی 

14005665210 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل و سید مسیح انعمی دارنده کد ملی به شماره 

0048562051 به نمایندگی از شــرکت ساختمانی افق 

روشن باربد به شناســه ملی 10320555318 به سمت 

عضو هیئــت مدیره. کلیه اســناد و اوراق بهادار بانکی و 

تعهدآور شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها 

و عقود اســالمی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره 

متفقاً به همراه مهر شــرکت و در غیاب ایشان با امضای 

یک نفر از اعضــای هیئت مدیره همراه با امضای یکی از 

آقایان علی اصغر فرهادی با شــماره ملی 4591178846 

به عنوان رئیس حســابداری و یا محســن محمدخانی با 

شــماره ملی 0045784329 به عنوان مدیر امور اداری 

متفقاً همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. کلیه نامه ها 

و مکاتبات عادی و اداری شــرکت بــا امضای هر یک از 

اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور اداری منفرداً همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کندر 
سهامی خاص به شماره ثبت 82884

 و شناسه ملی 10101275087

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

درخواست شماره:
RHP-9824510005-T18 

موضوع آگهی:
PIPE خرید

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده
آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

روابط عمومی

پیرو آگهی تجدید مناقصه عمومی اصالح سیستم های اعالم، 
اطفاء حریق و تهویه دیتا ســنترهای بندر نوشهر، بدینوسیله 

تاریخ های مربوطه به دریافت اســناد مناقصه و مهلت بارگذاری و بازگشایی پاکات مناقصه به 
شرح ذیل اصالح می گردد.

7- محل، مهلت و نحوه دریافت اســناد: مناقصه گران می توانند حداکثر تا ســاعت 
17 مورخ 1398/7/20 نســبت به دریافت اســناد مناقصه از طریق مراجعه به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir به صورت رایگان اقدام نمایند.
8- محل و مهلت بارگذاری اســناد مناقصه: مهلت بارگذاری اســناد مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( حداکثر تا ساعت 12 مورخ 1398/8/12 می باشد.

9- محل و مهلت تحویل پاکت الف: مهلت تحویل پاکت الف )موضوع بند 2( تضمین 
شــرکت در مناقصه حداکثر تا ساعت 12 مورخ 98/8/12 به آدرس: استان مازندران- نوشهرـ 

میدان بندر- ساختمان اداری- طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی بندر نوشهر می باشد.
10- تاریخ و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: جلسه کمیســیون مناقصه راس ساعت 9 
صبح مورخ 98/8/13 در سالن جلسات اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران برگزار می گردد.

آگهی اصالح تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای

اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان مازندران

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در  نظر دارد موارد ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات، 

اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صالحیت واگذار نماید.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان قزوین

مبلغ کل مال االجاره یک ساله موضوع مزایدهردیف
)کارشناسی )ریال((

مبلغ تضمین 
نوع شماره مزایده)ریال(

مزایده

اجازه بهره برداری از یک باب غرفه با کاربری آهنگری واقع در سایت غرف 1
عمومی54/000/0005/400/0005098001316000009تعمیرگاهی پایانه بار جنب سالن اعالم بار

اجازه بهره برداری از یک باب غرفه با کاربری پنچرگیری واقع در سایت غرف 2
عمومی54/000/0005/400/0005098001316000010تعمیرگاهی پایانه بار جنب سالن اعالم بار

اجاره بهره برداری از یک باب غرفه با کاربری تزئینات خودرو و شبرنگ واقع در 3
عمومی54/000/0005/400/0005098001316000011سایت غرف تعمیرگاهی جنب سالن اعالم بار

اجازه بهره برداری از یک باب غرفه با کاربری تعمیرگاه )مکانیکی( واقع در سایت 4
عمومی54/000/0005/400/0005098001316000012غرف تعمیرگاهی پایانه بار جنب سالن اعالم بار

اجازه بهره برداری از یک باب غرفه با کاربری جلوبندی سازی واقع در سایت غرف 5
عمومی54/000/0005/400/0005098001316000013تعمیرگاهی پایانه بار جنب سالن اعالم بار

اجازه بهره برداری از یک باب غرفه با کاربری سوپرمارکت واقع در سایت غرف 6
عمومی54/000/0005/400/0005098001316000014تعمیرگاهی پایانه بار جنب سالن اعالم بار

اجازه بهره برداری از یک باب غرفه با کاربری صافکاری و نقاشی واقع در سایت 7
عمومی54/000/0005/400/0005098001316000015غرف تعمیرگاهی پایانه بار جنب سالن اعالم بار

اجازه بهره برداری از یک باب غرفه با کاربری فروشگاه لوازم یدکی واقع در سایت 8
عمومی54/000/0005/400/0005098001316000016غرف تعمیرگاهی پایانه بار جنب سالن اعالم بار

اجازه بهره برداری از یک باب غرفه  با کاربری نانوایی واقع در سایت غرف 9
عمومی54/000/0005/400/0005098001316000017تعمیرگاهی پایانه بار جنب سالن اعالم بار

اجازه بهره برداری از یک باب غرفه با کاربری اغذیه فروشی )ساندویچی( واقع در 10
عمومی54/000/0005/400/0005098001316000018سایت غرف تعمیرگاهی پایانه بار جنب سالن اعالم بار

11

بهره برداری و نگهداری از یک باب واحد تجاری با کاربری سوپرمارکت و نیز 
نگهداری از یک باب نمازخانه )شامل:  شستشوی موکت و فرش و تامین مهر و...( و 
نگهداری از سرویس های بهداشتی )شامل تامین آب و برق مورد نیاز، نظافت، تهیه 
مواد شوینده و لوازم نظافت، تخلیه چاه های فاضالب، تعمیر جزئی و کلی، نگهبانی 
و مراقبت های الزم از امکانات و تجهیزات( با استفاده از تامین نیروی خدماتی مورد 

نیاز به طور دائم جهت انجام امور نظافتی

عمومی324/000/00032/400/0005098001316000019

1- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ 1398/7/17 الی 1398/7/22
2- کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی 

پاکات بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
3- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398/8/6

1- تاریخ جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت در روز چهارشنبه مورخ 1398/8/8 راس ساعت 
9 صبح می باشد.

2- جلسه توجیهی ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/7/24 در محل اداره فنی و نظارت 
واحد سرمایه گذاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

3- ارسال پاکت حاوی اصل تضمین شرکت در مزایده به آدرس قزوین انتهای بلوار نوروزیان بلوار حج 
بن بست اول- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین - )اداره حراست( الزامی است.

4- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد.
5- سایر شرایط در اسناد مزایده به اطالع مزایده گران خواهد رسید.

6- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33659499-028 و یا به آدرس قزوین- چهارصد دستگاه- 
انتهای بلوار حکیم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه نمایند.

قزوین  استان  )www.setadiran.ir( در  سامانه  در  ثبت نام  دفتر  تماس  اطالعات   -7
02833241067 و مرکز تماس 02127313131 می باشد.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین
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پس از اعتراض و روشنگری 
رسانه ها و دانشجویان 

سخنرانی
 عامل امنیتی آمریکا
 در کنفرانس علمی 
ایران لغو شد

۲

توصیه رهبر انقالب به دولت پس از بازدید از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر:

استعداد ایرانی و همت انقالبی
می تواند به مشکالت اقتصادی پایان دهد

واکاوی تحوالت عراق با 10 سؤال

ناآرامی های عراق چرا، چگونه و توسط چه کسانی طراحی شد؟

خبر ویژه

انتظار ناکام سفیر آمریکا
برای استعفای نخست وزیر عراق
صفحه2

* وزیر اســبق جهاد کشاورزی: تشکیل وزارت 
بازرگانی بازگشت به عقب است.

* نماینده دادستان در چهارمین جلسه محاکمه علی 
دیواندری و 8 متهم مرتبــط: پرونده متهمان بانک 
ملت و پارسیان به سوگنامه  ترکمنچای شباهت دارد.

* مدیر سامانه هوشــمند سوخت: 950 هزار 
کارت سوخت در باجه های پستی معطل حضور 

مردم است.
* حذف قبض هــای کاغذی به معنای افزایش 
تعرفه برق نیست.                    صفحات۴و10

کارگران هپکو برای رونق دوباره کارخانه
 دست به کار شدند

التمیمی، مهره موساد در لباس روحانیت، رزمندگان مقاومت و...!

* اعالم آمادگی کردهای ســوریه برای توافق 
با دمشق!

* زمزمه ورود ارتش چین به هنگ کنگ برای 
جمع کردن بساط شورشیان.

* سازمان ملل با بحران مالی مواجه شده است.

* بازگشت آرامش به بغداد و استان های جنوبی 
همزمان با شناسایی عوامل »آشوب«.

 * کســری بودجه  فدرال آمریــکا رکورد زد؛
984 میلیارد دالر!

صفحه آخر

آمریکا بعد از به دام انداختن عربستان در یمن
ترکیه را در سوریه به دام انداخت

يادداشت میهمان

فریبکاری  منافقانه 
بن سلمان

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مدیران غیراستاندارد
در سازمان استاندارد!

* تغییــر 6 معاونــت مالــی و اداری، تغییــر 
4رئیس پژوهشگاه، تعطیلی آزمایشگاه های مرجع، 
استفاده از مشــاوران دوتابعیتی، تعدد سفرهای 
خارجــی و همراه بردن افراد غیرمســئول، نفوذ 
فســاد در بدنه سازمان و بازداشت برخی مدیران 
و کارمندان توسط سازمان های امنیتی و نظارتی 
از جمله مشــکالتی اســت که در مدت حضور 

پیروزبخت در سازمان استاندارد رخ داده است.
* سازمان استاندارد با تأییدیه ای مجعول مصرف 
سوخت خودروی تیوولی را پایین تر از حد واقعی 
اعالم کرد و از این رهگذر سودی 700 میلیارد 
ریالی را به جیب شرکت واردکننده این خودرو 

سرازیر کرده است.

* تعــداد روزهایــی که پیروزبخــت در مدت 
ریاســتش در سازمان اســتاندارد در سفرهای 
خارجی ســپری کرده اســت حدود 300 روز 
برآورد می شود که عددی قابل توجه است؛ یعنی 
خانم رئیس نزدیک به یک سال از 6 سال دوران 
 مدیریتــش را در مأموریت خارج کشــور بوده
است!                                         صفحه11

نمایشگاه  از  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر   *
برتر  فناوری های  و  دانش بنیان  شرکت های 
)ایران ساخت( در حسینیه امام خمینی)ره( 

بازدید کردند.
* در ایــن بازدیــد دو ســاعته، حضرت 
آیت اهلل العظمی  خامنه ای ضمن دیدن از ۳0 
با  غرفه شرکت های دانش بنیان و گفت وگو 
آخرین  جریان  در  پژوهشگران،  و  فناوران 
پروژه های  و  فناوری  و  علمی  دستاوردهای 
متخصصان  و  جوانان  تجاری سازی شــده 

ایرانی قرار گرفتند.
در  باال  فناوری  با  پزشــکی  * سامانه های 
تولید  همودیالیز،  ســرطان،  تشــخیص 
واکســن ها و داروهای پیشرفته به صورت 
کاماًلً بومی، طراحی و ساخت موتور جت و 
کنترل  سیستم های  هوایی،  موتور  طراحی 
نفت  کاتالیست های  انواع  تولید  نیروگاهی، 
و گاز و تولید بازی هــای رایانه ای از جمله 
دستاوردهای شرکت های دانش بنیان حاضر 

در این نمایشگاه بود.

* رهبر معظم انقالب اســالمی با تأکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتی و عوارض فرهنگی آن: 
یکی از گالیه های جوانان در نمایشگاه امروز این بود که بعضاً همان محصول یا تولید آنها را 
دستگاه های دولتی از خارج وارد می کنند که این ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است و باید 

این نگاه غلط اصالح شود.
* حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای خطــاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: نباید 
اجازه دهید این موانع پیش پای جوانان فعال ایجاد شــود، هرچه می توانید در این  خصوص 
تالش کنید، من نیز هرچه بتوانم کمک خواهم کرد.                                                   صفحه۳

صفحه آخر

۳ سردار چهارباغی
 از فرماندهان 
جبهه مقاومت 
به دریافت

 نشان نصر درجه یک 
مفتخر شد

نگاه 

اینجا قبله
 آخرالزمانی هاست
می روی یا می مانی؟

۳


