
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضای هیئت 
مدیره شــرکت مرکب از پنج نفر می باشــد و ماده مربوطه در 
اساســنامه اصالح گردید ارزش اسمی ســهام شرکت از مبلغ 
1000000 ریالــی به مبلغ 1000 ریال تغییــر کرد و در نتیجه 
ســرمایه شــرکت مبلــغ 354000000000 ریال منقســم به 
354000000 ســهم با نام 1000 ریالی می باشد و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )864632(

آگهی تغییرات شرکت فن آوری کک سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 172714 و شناسه ملی 10102151410 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/12/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بطحایی به کد ملی 
0051617641 و آقای جعفر اسدزاده بیگدیلو 
 بــه 5048858964 و آقــای کیومرث بهجو به
کد ملی 0047451815 و آقای محمد وحیدی 
بــه کــد ملــی 2594389226 و خانم کبری 
اســفندی به کد ملی 1581975112 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شــدند موسسه حسابرســی فریوران راهبرد به 
شناسه ملی 10861873119 به عنوان بازرس 
اصلی و موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت 
صدر به شماره شناســه ملی 10100360469 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت 
فن آوری کک سبز سهامی خاص 

به شماره ثبت 172714 
و شناسه ملی 10102151410

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )864633(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/8/12 و مجوز 
شماره 2257 مورخ 1398/11/2 ســازمان اقتصاد اسالمی ایران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین حاجی  اسدالهی به شماره 
ملی 0439543886 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی 
نصیری به شماره ملی 0439553407 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، آقای حسن محمد زالی به شماره ملی 0439553245 به 
ســمت منشــی هیئت مدیره، آقای منصور قاسمی به شماره ملی 
0439647029 به سمت مدیرعامل، آقای کاظم دیهیم به شماره 
ملی 0439659566 به ســمت خزانه دار و آقایان قاســم کوچکی 
به شــماره ملــی 0439559324 و علی مالئی به شــماره ملی 
0439809843 به ســمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور مؤسســه با دو امضا از ســه 
امضای رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر مؤسســه و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.

آگهی تغییرات مؤسسه صندوق قرض الحسنه قائم 
شهرستان دماوند به شماره ثبت 36 

و شناسه ملی 10100008489 

حجت اله قلی تبار - سرپرست ثبت شرکت ها 
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 دماوند )860793(

مجله کیهان ورزشــی، امروز )شنبه 17 خرداد 1399( در سراســر کشور منتشر شد. 
هفته نامه کیهان ورزشی حاوی آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان است و در شماره تازه 
خود با عکسی از ستارگان معترض بسکتبال علیه تبعیض نژادی در آمریکا روی کیوسک 

رفت. در شماره 3281 مجله کیهان ورزشی، مطالب زیر را می  خوانید:
- فدراسیون فوتبال قدرت تصمیم گیری داشته باشد )چشم انداز(

- اینجا پول روی زمین ریخته است )زیر ذره بین(
- یک رونالدوی واقعی )پرونده خارجی(

- 10 امتیاز هم جلو باشیم باید بجنگیم )نگاه چند بعدی(
- ... و آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان و رشته هایی چون کشتی، دوومیدانی، بسکتبال، 

والیبال، پرونده فوتبال پایه تهران در رده نونهاالن و...

مجله کیهان ورزشی، امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیئت امنا مورخ 
1398/08/11 و مجوز شــماره 2257 مورخ 1398/11/02 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
 و صورت های مالی منتهی به سال مالی 1397 به تصویب رسید. 
آقــای محمد قاســمپور به شــماره ملــی 0439669057 
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و  آقــای ناصــر عابدینــی به 
بــازرس  عنــوان  بــه   0439556716 ملــی  شــماره 
 علی البــدل برای مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند.

آقایان منصور قاســمی به شــماره ملــی 0439647029 و 
حســین حاجی اســدالهی به شــماره ملی 0439543886 
و قاســم کوچکی به شــماره ملی 0439559324 و کاظم 
دیهیم به شــماره ملــی 0439659566 و مصطفی نصیری 
به شــماره ملــی 0439553407 و علی مالئی به شــماره 
ملی 0439809843 و حســن محمدزالی به شــماره ملی 

0439553245 بــه عنــوان اعضای هیئت مدیــره و آقایان 
داود صفری به شــماره ملی 0439564506 و سید غالمرضا 
نوربخش به شماره ملی 0439686377 و علی اصغر موحد به 
شماره ملی 0439444111 و مرتضی نصیری به شماره ملی 
0439675448 و علی نجاری به شماره ملی 5059603083 
به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخــاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 

آگهی های موسسه تعیین گردید. 

حجت اله قلی تبار- سرپرست ثبت شرکت ها 
و موسسات 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 دماوند )860794(

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه قائم شهرستان دماوند 
به شماره ثبت 36 و شناسه ملی 10100008489

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی دریایی، 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه دریل واگن جهت حفاری در معادن
مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/3/17 لغایت 1399/3/25 )نه روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1399/3/26 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/3/27
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.

ریــال  725/000/000  مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: 
)هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال(

به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط 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:
بوشهر- شهرستان کنگان روبه روی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس مسعودی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09017716518

تهران- تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اســبدوانی( میدان شــهید 
مهتمدی- معاونت فنی موسسه عمران ساحل 

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای- نوبت دوم

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی دریایی، 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: اجاره سه دستگاه بیل پیکور مکانیکی 220
مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/3/17 لغایت 1399/3/25 )نه روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1399/3/26 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/3/27
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.

 مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: 1/200/000/000 ریــال
)یک میلیارد و دویست میلیون ریال(

به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط 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:
بوشهر- شهرستان کنگان روبه روی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس مسعودی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09017716518

تهران- تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اســبدوانی( میدان شــهید 
مهتمدی- معاونت فنی موسسه عمران ساحل 

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای- نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای- نوبت دوم

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی دریایی، 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی پاکتی 330-300
مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/03/17 لغایت 1399/03/25 )نه روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1399/03/26 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/03/27
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.

 مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: 440/000/000 ریــال
)چهارصد و چهل میلیون ریال(.

بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار)ضمانت نامه های صادره 
توســط 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:
بوشهر- شهرســتان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس مسعودی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 09017716518-09387646547-07731378702-5

تهران-تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران)اســبدوانی( میدان شهید 
مهتمدی- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( هلدینگ تخصصی دریایی 
واحد اجرایی مؤسسه عمران ساحل )پروژه آبگیر فاز 14 پارس جنوبی(

موضوع مناقصه: عملیات اجرائی حمل مصالح سنگی )مغزه و فیلتر(
مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/03/17 لغایت 1399/03/26

تاریخ تحویل پاکتها: 1399/03/28
تاریخ گشایش پاکتها: 1399/03/31

مدت قرارداد: 4 ماه شمسی از تاریخ شروع قرارداد
 مبلــغ تضمین شــرکت در مناقصــه: مبلــغ 1/500/000/000 )یــک میلیارد 

و پانصد میلیون ریال(
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
هلدینــگ تخصصــی دریایی واحد اجرایی مؤسســه عمران ســاحل( )به کــد اقتصادی 
411331663719 شناسه ملی 14003235490( )ضمانت نامه های صادره توسط مؤسسات 
اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند 
IR790150000005151711014006 مورد پذیرش می باشد(، واریز وجه نقد به شماره شبا

- این مؤسسه در رد کردن و یا قبول کردن پیشنهاد مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- هزینه درج یک نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس جهت دریافت و تسلیم اسناد مناقصه:

بوشهر- شهرســتان کنگان- فاز 14 پارس جنوبی- مؤسسه عمران ساحل کارگاه آبگیر- 
مدیریت امور قراردادها- تلفن تماس: 07731378896 - 09173510698

تهران- تهرانپارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اســبدوانی( میدان شهید مهتمدی قصر 
فیروزه شهدا، روبروی میدان میوه و تره بار پیروزی- مدیریت امور قراردادها مؤسسه عمران 

ساحل- تلفن تماس 02138542856

آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(- نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای- نوبت دوم

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی دریایی، 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره 11 دستگاه ژنراتور جهت معادن و سایت کارگاه

مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/03/17 لغایت 1399/03/25 )نه روز(
تاریــخ تحویــل پاکــت: 1399/03/26 و تاریخ بازگشــایی پاکت 

1399/03/27
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 300/000/000 ریال)سیصد 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 مسعودی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 09017716518-09387646547-07731378702-5

تهران-تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران)اسبدوانی( میدان شهید 
مهتمدی- معاونت فنی موسسه عمران ساحل
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۱۰[

 حمله موشــکی دقیق انصاراهلل به پایگاه نظامی 
آل سعود در مأرب.

 حمالت ســنگین نیروی هوایی عراق به 46 غار 
داعش در نینوا.

 تظاهرات علیه نژادپرستی در فرانسه ممنوع شد!

 راز اخــراج بــازرس کل وزارت خارجــه آمریکا 
به دستور ترامپ.

 FATF و صنــدوق بین المللــی پــول رســماً 
در لیست دشمنان پاکستان قرار گرفتند.

طی یک ویدئوکنفرانس صورت گرفت

درخواست حماس برای
اقدام مسلحانه علیه الحاق کرانه باختری

پرونــده زن و شــوهر  از   جزئیــات دیگــری 
گســترده پولشــویی  اعــدام؛  بــه   محکــوم 

»نجوا الشیدایی« با خرید هزار قطعه سکه.
 وزیــر نیرو: 400 میلیون دالر از بدهی برق عراق 

به ایران پرداخت شد.

 برگزاری پنجمین جلسه محاکمه »روح اله زم«؛ 
 پیشنهاد عربســتان و امارات به »زم« برای حقوق

20 هزار یورویی و تامین امکانات آمدنیوز.
 برخــورد پلیــس بــا عرضــه و تولیدکنندگان

مانتوهای جلوباز و شیشه ای.

همتی خبر داد

ارز دولتی را صرف خرید خانه 
در کانادا می کردند

 ]صفحه ۱۱[

روایت سیدنظام الدین موسوی از سفر نمایندگان مجلس به خوزستان:

 دوره وعده های توخالی به سرآمده
آب شرب غیزانیه را تا حصول نتیجه پیگیری می کنیم

 موســوی، نماینده تهران: روز 14خرداد روز ارتحال حضرت امام)ره( بود که به دلیل بیماری کرونا مراسم برگزار نشد 
و ما به ذهن مان رسید که در چنین وضعیتی بهترین اقدام عمل به تأکیدات حضرت امام مبنی بر رسیدگی به محرومین 

و مستضعفین است.
 بنده به همراه عده ای از نمایندگان به اهواز رفتیم و از آنجا به همراه برخی از مســئوالن اســتانی از مناطق محروم

و حاشیه ای اهواز از جمله حصیرآباد و منبع آب و همچنین بخش غیزانیه بازدیدهای میدانی به عمل آوردیم و پای سخن 
و درددل مردم این مناطق نشستیم.

 از گذشته تالش هایی برای آبرسانی به این مناطق صورت گرفته و پروژه هایی در دست اقدام است که این پروژه ها بنا 
به دالیل مختلف طول کشیده و االن فاز اول پروژه را که شروع کرده اند حدود 50روستا را دربر می گیرد.

 در جلســه ای که با مسئوالن استانی داشــتیم قرار بر این شد که تا دوهفته دیگر فاز اول آبرسانی به غیزانیه تکمیل 
 شــود و تا دو ماه دیگر فاز دوم تکمیل گردد که با تکمیل فاز دوم دیگر هیچ روســتای غیزانیه بدون آب آشــامیدنی 

نباشد.
 ما نمایندگان مجلس یازدهم در راســتای وظایف شــرعی و قانونی خود حتما پیگیــری خواهیم کرد که وعده های 

مسئوالن محترم استانی در تاریخ هایی مقرر تحقق پیدا کند.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

بزک پلیس جنایتکار آمریکا
توسط خبرنگار فراری 

نشریات زنجیره ای

رهبر انقالب:

بزک کنندگان آمریکا دیگر نمی توانند سرشان را بلند کنند

شرط مهم برای تحول 
نترسیدن از دشمن و دشمنی هاست

]صفحه ۳[

 

با کشتیبان
در طوفان

یادداشت روز

] صفحه۲ [

آمریکا صحنه اعتراض
به سیاست های ضد بشری
کاخ سفید در تالش برای 

تمدید تحریم های ایران

۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

نماینده پرحاشیه 
 لیست امید:

در مجلس دهم کسی نبود 
ما را راهنمایی کند!

۱۱

مذاکره با 
مقام دست سوم سابق آمریکا

در شأن وزیر خارجه نیست
۲

نکته 

ِعرض خود می بری و 
کذا و کذا...!

۲

گزارش جامع قوه قضائیه
در خصوص نحوه هزینه کرد 

سود حساب های سپرده 
دستگاه قضا

۱۱

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: درسی که ما 
از روحیه و حرکت تحولی امام می گیریم این است 
که باید حرکت تحول آفرین در همه بخش ها ادامه 
داشته باشد، اگرچه کشور و انقالب در سی سال 
گذشته از رویکرد تحولی امام فاصله نگرفته است.
 ما قادر هستیم در بخش های مختلف تمدنی 
کشــور و نظام، تحول ایجاد کنیم و از بنده، 
جوانان، نخبگان و مردم انتظار اســت به فکر 

ایجاد تحول در بخش های مختلف باشیم.
 تحول باید مبتنی بر یک اندیشــه متقن 
و شکل یافته باشــد همچنان که هر حرکت 
تحولی امام، مبتنی بر مبانی معرفتی اســالم 
بود زیــرا اگر چنین پشــتوانه فکری وجود 
نداشته باشد، تحول غلط خواهد بود و ثبات 
قدم وجود نخواهد داشت. تحّول را نبایستی 

با استحاله  فکری اشتباه گرفت.
 در مسائل اقتصادی »قطع وابستگی اقتصاد از 
نفت و بودجه بندی عملیاتی«، در مسائل آموزشی 
»فایده محور و عمقی و کاربردی شدن دروس در 
مراکز آموزشی«، در مســائل اجتماعی »تأمین 
عدالت« و در مسایل خانواده و موضوع ریشه کنی 
اعتیاد و همچنین جلوگیری از پیرشدن کشور، 

نیازمند حرکت های تحولی هستیم.
 با این وضع پیش آمده، برخی از ایرانی های 
داخل یا خارج از کشور هم که شغلشان حمایت 
از آمریکا و بزک آن بود، دیگر نمی توانند سر 

بلند کنند.

]صفحه آخر[

دو کارشناس سیا اعتراف کردند

وضعیت آمریکا شبیه رژیم های در حال سقوط است


