
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

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
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

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1398/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. آقای 
محسن نیک نژاد حســینی با کد ملی 0931212650 و 
آقای علیمردان شــیبانی با کد ملــی 0652065783 و 
خانم فروزنده طبسی با کد ملی 0039917215 و آقای 
علیرضا نیک نژاد حســینی با کد ملــی 0070715645 
به ســمت اعضاء هیئت مدیره شــرکت بــرای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. آقای احمد ابوالحســنی سر یزد 
بشماره ملی 4898101755 به ســمت بازرس اصلی و 
آقای احمد حاجی غالمی بشــماره ملی 0046627383 
به ســمت بــازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت قزل آبتاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 157788 

و شناسه ملی 10102005147 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان ســال مالی 1397 به تصویب رسید. 
آقــای صدرا صادقی یزدانخواه به کدملی 0012941913 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره و آقای احمد 
صادقــی یزدانخواه به کدملی 1377821870 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای حســن لشــگری به کدملی 
5599630587 به ســمت نایب رئیــس  هیئت مدیره و 
آقای احمد ودود ســیدی به کدملی 1377772179 به 
ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکــی با امضا 
مشــترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضا 
منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. آقای مختار 
درویش با کدملی 6269884731 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمد کاوه بــا کدملی 1382074204 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک
 و مالمین ایران سهامی خاص به شماره ثبت 48160 

و شناسه ملی 10100933582

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/12 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: شــرکت سرمایه گذاری میالد ســازندگان به شماره 

شناسه 10101424086 به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی 

آقای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 0036203270- شــرکت 

جهاد تعاون به شــماره شناسه ملی 10101382904 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره، به نمایندگی آقای حسین فهمیده به شماره ملی 

0041974451- شــرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر به 

شناسه ملی 10101323148 به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی 

آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 0451915501 به سمت 

عضو هیئت مدیره و داود اکبری به شــماره ملی 0039731588 به 

سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و 

اسناد تعهدآور به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر 

شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از 

اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون تهران سهامی خاص به شماره ثبت 109718 
و شناسه ملی 10101534490 

به اســتناد نامه شــماره 124198/253 مورخــه 98/1/27 اداره ثبت 
شرکتها و موسســات غیرتجاری یاسوج و صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/1/17 آدرس شــرکت از آدرس قبلی به استان 
تهران- شهر تهران- دریا- خیابان سی و هفتم- خیابان سعادت آباد- 
پالک 0- طبقه همکف کد پســتی 1998813681 انتقال یافت و در 

این اداره تحت شماره 47029 به ثبت رسید..
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی انتقالی موسسه حقوقی 
عدالت آرکاسازان به شماره ثبت 656 

و شناسه ملی 14007601400 
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رهبر انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی مطرح کردند

انتقال نخبگان به خارج و انکار جنبش علمی
مأموریت یک جریان بدخواه در دانشگاه ها

خبر ویژه

خالی بندی به شیوه
قائم مقام سفیر آلمان در تهران
صفحه2

يادداشت روز

نقشه چند الیه آمریکا
برای عراق

صفحه2

جریانی که هرگز دغدغه کرامت زنان را نداشته است

سیاسی بازی با مطالبات زنان
تاکتیک مدیران بی کارنامه

* مدعیان اصالحات برای فرار از پاسخگویی، 
موضوعاتی مانند صدور مجوز ورود زنان به 
ورزشــگاه را به عنوان مطالبه اصلی جامعه 
جا زده و عالوه بر کارنامه ســازی، به دنبال 
دوقطبی سازی و بهره برداری های سیاسی و 

انتخاباتی هستند.
* مســائل و موضوعاتی مانند »به رسمیت 
شــناختن زنان روســپی در ایران«، »ارائه 
اطالعات زنان مطلقه ایرانی برای کارآفرینی 
در آنتالیــا« یا ماجرای »عقیم ســازی زنان 
کارتن خــواب« و ... نشــان داده  که حقوق 
زنان بــرای مدعیان اصالحــات، محلی از 
اعراب نداشــته و آنها اساســاً کارنامه قابل 

قبولی از خود به جای نگذاشته اند.

* آنها در ماجرای »قتل میترا استاد« با واردکردن اتهام 
غیراخالقی، مقتوله را »پرســتو« و حتی »مهدورالدم« 
نامیدند؛ رفتاری که نشــان دهنده اوج بداخالقی و نگاه 
حقیرانه اصالح طلبان به زنان بود تا آنجا که عباس عبدی، 
فعال سیاسی اصالح طلب عنوان کرد: »اصالح طلبان در 

این ماجرا نمره مردودی گرفتند.«
صفحه۲

با حضور فرمانده کل ارتش

رزمایش غیرمترقبه نیروی زمینی ارتش 
در شمال غرب کشور برگزار شد

رسوایی
 اوکراین گیت؛
ترامپ می رود
 یا می ماند؟

۸

* مدیر اندیشکده اف دی دی: کردها در سوریه برای 
آمریکا جنگیدند، ترامپ آنها را فروخت.

* افزایــش 36 درصدی تن فروشــی دانشــجویان 
انگلیسی برای تهیه شهریه دانشگاه.

* گزارش جدید دیده بان حقوق بشر از اوضاع وخیم زندانیان در بحرین.

* اردوغان حمله ارتش ترکیه به خاک سوریه را رسما اعالم کرد.
* رسوایی تازه آل ســعود در یمن؛ تجاوز نظامیان 

ائتالف سعودی و اماراتی به کودکان.
* خشم نانسی پلوسی از تالش های کاخ سفید برای 
سرپوش گذاشتن بر خیانت ترامپ.      صفحه آخر

در شبکه تلویزیونی الجزیره بررسی شد 

جنگ با انصاراهلل 800 میلیارد دالر هزینه 
روی دست بن سلمان گذاشت

*  رزمایش غیرمترقبه نیروی زمینی ارتش با حضور امیر سرلشــکر موسوی فرمانده کل ارتش در شمال 
غرب کشور برگزار شــد. این رزمایش با حضور یگان های واکنش سریع، متحرک هجومی  و با پشتیبانی 

بالگردهای هوانیروز در منطقه عمومی ارومیه انجام شد.
*  آمادگی رزمی، ســرعت عمل و تحرک، جابه جایی و ارزیابی یگان ها با شعار »یک هدف یک گلوله« از 
اهداف رزمایش غیرمترقبه نیروی زمینی ارتش بود.                                                       صفحه۱۱

 * آغاز گشــت های نظارت بــر نانوایی های تهران
 از هفته آینده.

* ایسنا: ثروتمندان 23 برابر سایر مردم یارانه بنزین می گیرند!
* مدیر اکتشــاف شــرکت نفت خبر داد؛ کشــف 

میادین جدید نفت و گاز در جنوب ایران.

* رئیس  کمیسیون عمران مجلس: قیمت بلیت هواپیما 
سرسام آور است.

تعمیر6200 واحد مســکونی خســارت دیده از سیل 
توسط کمیته امداد.

* جوابیه خانه کارگر و پاسخ کیهان.        صفحات۴و۱۰

وزارت جهاد کشاورزی: 

ایران در تولید برنج 
خودکفا شده است

* حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای: هر جوان نخبه 
پاره تن ایران عزیز ما اســت و برای رفع مشکالت 
نخبگان باید ســند راهبردی امور نخبگان را کاماًل 

جدی اجرا و پیگیری کرد.
* حرکت علمِی آغاز شده در کشور نیازمند استمرار 
اســت، البته رتبه های باالی علمی ایران در برخی 
رشــته های نوپا مانند نانو و زیست فناوری بسیار 
افتخارآمیز است اما به هیچ وجه کافی نیست و نباید 
ما را قانع کند، بلکه باید پیشرفت علمی با شتاب 

ادامه یابد.
* یک جریان بددل و بدخواه که متأسفانه در داخل 
دانشگاه ها نیز حضور دارد، اصل جهش علمی کشور 
را که یک واقعیت عیان است، انکار و تالش می کند 
با القای اینکه هیچ اتفــاق علمی مهمی رخ نداده 
است، مردم را دچار تردید و نخبگان را ناامید کند؛ 

اما شما در مقابل این جریان هرگز مأیوس نشوید.
* ما با وجود اینکه می توانستیم در راه تولید سالح 
هسته ای قدم برداریم، بر اساس حکم اسالم عزیز، 
کاربرد این ســالح را حرام قطعی شــرعی اعالم 
کردیم؛ بنابراین هیــچ دلیلی ندارد که برای تولید 
و نگهداشت سالحی که استفاده از آن مطلقاً حرام 
است، هزینه کنیم.                                        صفحه۳

جاذبه مغناطیس حسینی)ع( 

وقت سفر رسیده 
ببین ُحّری
 یا حبیب!

۳

نیویورک تایمز: 

حمالت آرامکو 
محاسبات امنیتی 
اسرائیل، عربستان 
و امارات را 
تغییر داد

۲

برگزاری ششمین جلسه 
محاکمه گروه »عظام« 

قاضی صلواتی: 
پرداخت رشوه
 در گمرک به دستور 
گروه عظام 
انجام می شد

۱۰


