
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حســاب سود 
و زیان ســال 1394 به تصویب رســید. اعضای هیئت مدیره به شرح 
زیر برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند: ولی مشــک علی زاده به 
شــماره ملی 1729617311 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
نوید مشــک علی زاده به شــماره ملی 0068495811 به ســمت نائب 
رئیس هیئــت مدیره معصومه رجــب زاده نوجه دهی به شــماره ملی 
0046602968 به ســمت رئیس هیئت مدیره - موسســه حسابرسی 
و خدمــات مالی آروین باســتان محاســب به شــماره شناســه ملی 
14004012983 به ســمت بازرس اصلی و مهدی زهرائی به شــماره 
ملی 0052656020 به ســمت بــازرس علی البدل بــرای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک،  سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
 مدیرعامل و احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد. ضمنا کلیه اسناد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیر عامل 
یــا امضاء احدی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت معتبر 

می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک 
سهامی خاص به شماره ثبت 88464 

و شناسه ملی 10101328708 

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/10/12 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: حجت اهلل قریشی کد ملی 5929869741 به سمت 

رئیس هیئت مدیره رضا ایزدی کد ملی 4322731996 به ســمت 

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا یعقوبی احســن کد 

ملی 0046955313 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره امیر نیکزاد 

دینان کد ملی 2062821451 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره 

ناصر کرباســی زاده کد ملی 0046284745 به ســمت عضو اصلی 

هیئت مدیره فرهــاد عباس زاده موقر کد ملــی 0049984039 به 

ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره امیرهوشنگ رحیمی کد ملی 

00492965277 به ســمت عضو علی البــدل هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند. - اختیارات مدیرعامل مطابق ماده 30 اساســنامه شرکت 

می باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و 

سفته و غیره همواره با امضای متفق مدیرعامل و معاون مالی شرکت 

آقای امیرهوشنگ رحیمی که منتخب هیئت مدیره می باشد به همراه 

مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیمایی ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 11202 

و شناسه ملی 10100444892

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -رضا بهمن آبادی به 

شماره ملی 0792106180 به نمایندگی از شرکت بنیان گستر 

کاوا به شناسه ملی 10320760023 به عنوان رئیس هیئت مدیره 

و ایمان سلطانی به شماره ملی 0070386595 به نمایندگی از 

شرکت ســروش گستر هیرسا به شناسه ملی 10320760019 

به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و علی رضا حداد به شــماره 

ملی 0055259741 به نمایندگی از شــرکت تدبیرگستر تات 

به شناســه ملی 10320764980 به عنوان مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 

و اســناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و ... با امضای 

مدیرعامــل و یکی از اعضاء به همراه مهر شــرکت و در غیاب 

مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقاً همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت ثمرا 
سهامی خاص به شماره ثبت 424183 

و شناسه ملی 10320762671 

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

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان
 سهامی خاص به شماره ثبت 81273 و شناسه ملی 10101259330 

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/5/24 و مجوز شــماره 11/48108 مورخ 1396/8/20 اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای سهراب تقی  پورآهنگر به شماره ملی 2060701163 به سمت بازرس اصلی و 
آقای رضا عالئی به شماره ملی 5579142064 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت انتخاب شد. - صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی 1395/12/30 به تصویب رسید. - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 
سال به قرار ذیل انتخاب شدند. شرکت گروه طلیعه سبزجهان)سهامی خاص( شناسه ملی 10102853650 شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز)سهامی 
خاص( شناســه ملی 10102262391 شرکت بازرســی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا)سهامی خاص( به شناسه ملی 10102384287 

شرکت ناصرین وحید)سهامی خاص( با شناسه ملی 10102255011. شرکت مهندسی آماد بهینه ساز)سهامی خاص( شناسه ملی 10102251738

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 و مجوز شماره 
11/48108 مورخ 1396/8/20 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به 
قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرتضی واعظ نیا شماره ملی 1060266520 
به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر 
دانا )سهامی خاص( شناسه ملی 10102384287 به سمت عضو هیئت 
مدیره. آقای اله رحم شهریاری شماره ملی 4819035142 به نمایندگی 
از شــرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز )ســهامی خاص( شناسه ملی 
10102262391 بــه ســمت مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره. آقای 
محمود بهروز شــماره ملــی 0603158331 به نمایندگی از شــرکت 
گروه طلیعه سبز جهان )ســهامی خاص( شناسه ملی 10102853650 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حســن قاســمی شماره ملی 

5209539261 به نمایندگی از شرکت مهندسی آماد بهینه ساز )سهامی 
خاص( شناسه ملی 10102251738 به سمت عضو هیئت مدیره. آقای 
عباس ســحرخوان شــماره ملی 1262308593 به نمایندگی از شرکت 
ناصرین وحید )ســهامی خاص( شناسه ملی 10102255011 به سمت 
عضو هیئت مدیره- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ســفته برات قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر مالی 
آقای حســن جعفری اشیانی به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان سهامی خاص 
به شماره ثبت 81273 و شناسه ملی 10101259330

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/06/01 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: علیرضا قاسمی به شماره ملی 0491122136 به سمت رئیس 

هیئت مدیره، نیلوفر فامیلی به شماره ملی 0061248827 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره،  لیلی فعلی به شــماره ملی 0491269684 به سمت 

عضو هیئت مدیره و علیرضا مختاری به شــماره ملی 4569310869 به 

سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 

بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک- بروات- سفته با امضاء مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آوای نو 
سهامی خاص به شماره ثبت 87 

و شناسه ملی 10100019197 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره 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 رباط کریم 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/5/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیــره عبارتند از: آقای 
علی سلیم زاده علمداری به شــماره ملی 5059612988 به سمت 
رئیس هیئت مدیــره و مدیر عامل خانم اعظم فارغی علمداری به 
شــماره ملی 0050426265 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
عضو هیئت مدیره خانم الهه ســلیم زاده علمداری به شــماره ملی 
5059722831 بــه ســمت عضــو هیئت مدیره بــرای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. آقای شــاپور فاخری علمداری به کد ملی 
5059674681 به ســمت بــازرس اصلی و آقای ســید همایون 
مهدیــون به کد ملی 0015007626 به ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت روشن ترخیص تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 196753 

و شناسه ملی 10102386143

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/8/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقــای محمدنقی ایالتی خامنه 1729708366 به عنوان رئیس 
هیئت مدیره، آقای مسعود پیروزنیا 2295056608 به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای عطــااهلل آیت اللهی 4459642247 
به عنوان مدیرعامل شــرکت انتخاب شــدند حق امضاء مجاز 
و تعهدآور شــرکت، با مدیرعامل با حــق توکیل غیر )منحصراً 
به اعضاء هیئت مدیره و یا ســایر سهامداران( به اتفاق یک نفر 
از اعضــاء هیئت مدیــره خواهد بود و کلیه مکاتبــات، با امضاء 

مدیرعامل به تنهایی معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت جویاب نو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43974 

و شناسه ملی 10100893281

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
 فوق العاده مــورخ 1396/7/13 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شد: 
- اشــخاص ذیل به عنوان اعضای هیئــت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند: - آقای رضا شــهبازی 
به شماره ملی 0073920754- آقای محمدجواد پناهی 
به شــماره ملی 0491762453- آقای جعفر اعتمادی 
شــریف به شــماره ملی 0067130161- آقای محمد 
مهدی زاده طاهری با شــماره ملــی 1263250793 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مهذب با شماره ملی 
0084268931 بــه عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت مواد پژوهان صالح 
سهامی خاص به شماره ثبت 281228 

و شناسه ملی 10103186832

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

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( - قرب نوح)ع( - موسسه عمران ساحل
موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر - کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: تضمین شــرکت در مناقصــه معادل مبلغ 

1/900/000/000 ریال )یک میلیارد و نهصد میلیون ریال( تعیین می گردد.
 تضمیــن مذکور بــه صــورت ضمانت نامه معتبر بانکــی و مورد تاییــد مناقصه گزار 

می باشد. 
این موسســه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در 

اسناد مناقصه درج شده است. 
- این موسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:

اســتان هرمزگان - شهرستان پارسیان - شــهر کوشکنار - موسسه عمران ساحل - 
کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان - واحد امور قراردادها

تلفن تماس:07644627046 - امور قراردادها
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/24                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/25

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(- قرب نوح)ع(- موسسه عمران ساحل

موضوع مناقصه: عملیات حفاری با راسل- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: تضمین شــرکت در مناقصه معادل: مبلغ 
150/000/000 ریال )صد و پنجاه میلیون ریال( تعیین می گردد.

 تضمیــن مذکــور به صــورت ضمانت نامه معتبر بانکــی و مورد تاییــد مناقصه گزار 
می باشد.

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

- این موسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: 
استان هرمزگان- شهرستان پارسیان- شهر کوشکنار- موسسه عمران ساحل- کارگاه 

احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد امور قراردادها
تلفن تماس: 07644627046- امور قراردادها
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* از روزی که نوشتیم »هسته ای رفت تحریم ها می ماند« تا به امروز، هر مرحله ای که در مسیر اجرای برجام رخ داد،بیش از 
پیش آن تیتر را تاییدکرده و نشان می دهد که دشمن، چه کاله گشادی به سر مذاکره کنندگان گذاشته است. 

* دولت اقتصاد کشور را هر 120 روز یا حداکثر 180 روز یک بار با شوک موافقت رئیس جمهور آمریکا، به قهقرا می برد و همه 
چیز را به آن گره می زند و این یعنی نابودی زمینه برای سرمایه گذاری داخلی یا خارجی.

* آمریکا از برجام خارج نخواهد شــد چون به قول اوباما با همین سند »بدون شلیک یک گلوله برنامه هسته ای ایران را 
متوقف کرد« هر روز هم امتیازات تازه ای مطالبه خواهد کرد چون اشتیاق مقامات دولتی به حفظ آن را می بیند! این وسط، 

مشکالت اقتصادی مردم است که به امید امضا ترامپ رها شده است.

* اکنون از شــبی که عده ای با اســکناس یک دالری آمریکا و هزار تومانی و پانصد تومانی ایران در خیابان های تهران 
می رقصیدند رسیده ایم به معامله یک دالر آمریکا در برابر 4400 تومان! دولت رسما قافیه را باخته اما جشن را با هنرمندی 

خاص ادامه می دهد! 
* راهکار فعلی نه جشن با جنازه برجام،که بازگشت به نسخه روشن و منطقی »اقتصاد مقاومتی« بوده و هست. کلید واژه ای 

که رهبر معظم انقالب آن را بارها و بارها مطرح و به عنوان گره گشای امور معرفی کردند. 
* آمریکا 14 شخصیت حقیقی و حقوقی را در ارتباط با ایران و به بهانه های ادعایی »نقض حقوق بشر، سانسور و حمایت از 
افراد دخیل در اشاعه تسلیحاتی« تحریم کرد.                                                                                                                    صفحه2

ششمین جمعه خشم در سرزمین های اشغالی
شمار مجروحان فلسطینی به مرز 5500 نفر رسید

گزارش خبری تحلیلی کیهان

جشن با جنازه برجام
یا تدبیر برای مقابله با مشکالت اقتصادی؟!

* مرکــز پژوهش های مجلس: رکود در ســال آینده 
تشدید می شود.

* کارشــناس پژوهشــکده پولــی: بی انضباطــی در 
خزانه داری، تهاتر بدهی های دولت را بی اثر می کند.

* واردات 500 میلیون دالر کفش قاچاق در سال.
* با گذشــت 6 روز از آغاز طرح، ســود سهام عدالت 

برخی مشموالن هنوز پرداخت نشده است.
صفحه4

حسن سبحانی مطرح کرد

رانت 32 هزار میلیارد تومانی بودجه 97
برای بانک های خصوصی

* رونمایی شــاهزاده معترض عربستانی  از زوایای 
پنهان فساد در خاندان سعودی.

* پوتین: کیم جونــگ اون در مقابل ترامپ پیروز 
شده است.

* شــیخ زکزاکی پس از 2 سال بازداشت، در میان 
خبرنگاران حاضر شد.

* وحشت از اعتراض های گسترده خیابانی راز لغو 
سفر رئیس جمهور آمریکا به لندن.      صفحه آخر

پس لرزه های اهانت  ترامپ به مردم آفریقا

صف آرایی 5۸ کشور آفریقایی علیه آمریکا
پس از توهین شرم آور ترامپ

* نظامیان رژیم صهیونیســتي با شــلیک گلوله های جنگی و پرتاب گاز  اشک آور دستکم 300 فلسطیني را 
زخمي کردند که با این تعداد، شمار کل مجروحان فلسطینی به مرز 5500 نفر می رسد.

* »احمد المدلل« از رهبران جنبش جهاد اســامی: قدس شرقی و غربی نداریم. قدس هرگز پایتخت رژیم 
صهیونیستی نخواهد شد بلکه قدس متعلق به فلسطینیان، اعراب و مسلمانان است و چشم پوشی از یک ذره 
از خاک آن ممکن نیست.                                                                                        صفحه آخر

تشییع پیکرهای پاک 2 شهید در سمنان و لردگان 

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

سوریه
 وقت بیداری

غفلت دولت 
از بدیهیات 
بودجه نویسی

موجب نارضایتی 
مردم شد

صفحه۳

بیانیه  10 ماده ای در محکومیت تهدیدات و ادعاهای ترامپ

وزارت خارجه: توافق هسته ای به هیچ عنوان 
صفحه۳قابل مذاکره مجدد نیست

* حسین شــریعتمداری: از آنجا 
کــه آمریکا به تعهــدات برجامی 
خــود عمل نکرده اســت، خروج 
ما از برجام کامــا قانونی و قابل 

توجیه خواهد بود.
* یکــی از شــرط های چهارگانه 
ترامپ آن اســت که مفاد برجام 
مادام العمر باشد و سؤال این است 
کــه اگر برجام را بــه نفع آمریکا 
نمی داند چرا خواستار مادام العمر 

شدن آن است؟ 

مدیر مسئول کیهان در گفت وگو با تسنیم:

خروج از برجام 
تنها راه مقابله با زورگویی آمریکاست

* برجام کاه گشــادی اســت که آمریکا و متحدان اروپایی آن بر سر ایران گذاشته اند و بدیهی است که هرگز 
نمی خواهند این امتیاز بزرگ را از دست بدهند.

* آمریــکا از امتیاز تمدید 4 ماه یکبار تعلیق ها که به رئیس جمهور این کشــور داده شــده اســت، به عنوان 
 یــک اهرم کارآمــد برای تضعیف تــوان اقتصادی کشــورمان و مخصوصا دامــن زدن به گرانی ها اســتفاده

می کند.

* برجام یک سند هسته ای است 
و ادعای ترامپ بــرای اصاح آن 
ایران مربوط  به فعالیت هسته ای 

نمی شود.
* آنچه او بــا عنوان »مکمل برجام« 
مطرح می کند، توطئــه ای تازه برای 
از بین بردن توان نظامی کشــورمان 
اســت و ترامــپ قصــد دارد با خلع 
ســاح ما، ایران را به کشوری ضعیف 
برای بلعیده شــدن از سوی آمریکا و 
متحدانش تبدیل کند.        صفحه۳

* دولت در مقابل گران شــدن 
ارز دیگــر مکــدر و ناراحــت 
نیست؟!                  صفحه2


