
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1396/9/1 
سرمایه شرکت از مبلغ 100/000/000 ریال به مبلغ 3/000/000/000 
ریال منقســم به 10/000 ســهم 300/000 ریالی با نام از طریق نقدی 
افزایش یافته و مبلغ 2/900/000/000 ریال به موجب گواهی شــماره 
18/96/938578 مورخ 1396/8/24 بانک تجارت شعبه میدان هفت تیر 
پرداخت گردیده اســت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
و ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء 
گردیده اســت. محل شــرکت در واحد ثبتی تهران بــه آدرس: تهران- 
شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- بهجت آباد- خیابان 
سربداران- خیابان شــهید حمید صدر- پالک 63- طبقه پنجم- واحد 
10- کد پستی 1594946133 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شــرح فوق اصالح گردید. ماده 22 اساســنامه به شــرح زیر تغییر 
پیدا کرد: »دعوت مجامع عمومی به وســیله انتشــار آگهی در روزنامه 
کثیراالنتشــاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد 
به عمل خواهد آمد. در آگهی دعوت باید دســتور جلسه و تاریخ و محل 
تشکیل مجمع و ساعت و نشانی کامل شرکت قید گردد. تاریخ تشکیل 

جلسه نباید زودتر از 15 روز از تاریخ دعوتنامه تعیین گردد.« 

آگهی تغییرات شرکت اعمار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 64920 

و شناسه ملی 10101098977

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

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 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 استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/10 و مجوز شماره 
11/19582 مورخــه 1395/6/3 اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران 
کیلومتر 9 جاده مخصوص شــهرک اســتقالل بلوار عبیدی ابتدای 
خیابان جالل آمادگاه شهید هاشمی نژاد کدپستی 1467876981 
انتقال یافت. یداله مکاری شماره ملی 0603158331 به نمایندگی 
از شرکت گروه طلیعه سبز جهان به شناسه ملی 10102853650 
به ســمت رئیس هیئت مدیره اله رحم شــهریاری به شــماره ملی 
4819035142 به نمایندگی شرکت خدماتی ساتر سبز به شناسه 
ملی 10102262391 به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره 
محمود بهروز به شــماره ملی 1060266520 به نمایندگی شرکت 
بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا به شناسه ملی 
10102384287 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره عبدالمحمد 
شــجاعیان به شــماره ملی 3960844905 به نمایندگی شرکت 
مهندسی آماد بهینه ساز به شناسه ملی 10102251738 به سمت 
عضو هیئت مدیره عباس سحرخوان به شماره ملی 1262308593 
به نمایندگی شرکت ناصرین وحید به شناسه ملی 10102255011 
به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء 
ثابــت مدیرعامل همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.

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 

مــورخ 1396/7/13 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 

هیئت مدیــره برای دو ســال به قرار ذیل تعییــن گردیدند: 

آقای حسین شکری قره طورق با کد ملی 1532816863 به 

ســمت رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا قدیری با کد ملی 

 0938831933به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای 

حسن شکری قره طورق به کدملی 1520030711 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت 
از قبیل چک برات ســفته قراردادها و عقود اســالمی و نیز 
اوراق عادی شــرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی 

به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ولکان دنیز آذربایجان
 سهامی خاص به شماره ثبت 437549

و شناسه ملی 14002934811

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/2/2 و مجوز شماره 

203 ت 14/53/1302/7848 مــورخ 1396/8/13 پلیس اطالعات و امنیت 

عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج 

آگهی های مؤسسه انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به 

قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد علیمردانی به شماره ملی 0034906789 

و آقــای محمدجواد وهابیان تهرانی به شــماره ملی 0026191946 و آقای 

مجید رودگر به شــماره ملی 0031795803 به عنوان اعضای اصلی هیئت 

مدیره و آقای مجید وهابیان تهرانی به شــماره ملی 0060869305 و آقای 

نصراله محمدی به شماره ملی 0042592976 به عنوان اعضای علی البدل 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای احسان سیدمیرزایی 

به شماره ملی 2141825814 به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر شریفی به 

شماره ملی 4322668968 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء 

دو نفــر از اعضای اصلی هیئت مدیره )خزانه دار و مدیرعامل( و یا خزانه دار و 

رئیس هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت بنیاد خیریه شهدای هویزه موسسه غیرتجاری 
به شماره ثبت 3230 و شناسه ملی 10100210742

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/4/13 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ژاله جعفری با شــماره ملی 

0532087291 به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره 

و خانم مولود عراقی با شــماره ملی 0532035925 به سمت 

رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم مینا دره 

باغی فرزند اســماعیل با شماره ملی 0036172294 به سمت 

عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 1 سال تعیین شدند کلیه 

اوراق و اســناد بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، برات، اسناد 

تعهدآور، قراردادها و عقود اسالمی و نیز اوراق عادی و اداری 

با امضای دونفر از سه نفر هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت، 

دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 47636 
و شناسه ملی 10100928373

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/8/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: جعفر بهرامی قره بالغی به شماره ملی 3369435292 به 
نمایندگی از شرکت توســعه دامپروری و کشاورزی امداد به شناسه 
ملی 14005202423 به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا راهب 
به شــماره ملی 2279928256 به نمایندگی از شــرکت سبزدشت 
فارس به شناسه ملی 10530173323 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و محسن زندی به شماره ملی 3258953351 به نمایندگی از 
شرکت زرین خوشه اراک به شناسه ملی 10780054589 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت با امضاء مدیرعامل و یک تــن از اعضاء هیئت مدیره و در 
غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شــرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز سهامی خاص
 به شماره ثبت 5916 و شناسه ملی 10320130226 

 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 شهریار
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 

آگهی مزایده عمومی

مدیر امالک منطقه جنوب - شیبانی

مدیریت امالک مجتمع اقتصادی منطقه جنوب در نظر دارد اجاره 
یکســاله پارکینگ طبقاتی کارون اهواز واقع در خیابان سلمان فارسی - خیابان حافظ 
)از تاریخ 97/2/1 لغایت 98/1/31( با مال االجاره پایه یکماهه 701/600/000 ریال از 
طریق مزایده عمومی و کتبی برگزار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 
و دریافت فرم شــرایط شــرکت در مزایده از تاریخ 96/12/7 لغایــت 96/12/14 به 
آدرس: اهواز - خیابان ســلمان فارســی مجتمع تجاری و اداری کارون - طبقه سوم، 
تلفن هــای 32232090-061 و 32352357-071 و یا به آدرس اینترنتی 
EMDADIMAM.IR مراجعه نمایند. ضمنا ســپرده شرکت در مزایده معادل 

مبلغ مال االجاره پایه یکماهه خواهد بود.
زمان و محل بازگشایی پاکات 96/12/15 ساعت 10 صبح آدرس فوق الذکر 

متقاضیان می توانند پس از دریافت فرم شــرایط شــرکت در مزایده و برگ پیشــنهاد 
قیمت و ارائه ســپرده شرکت در مزایده، تا یک ساعت قبل از بازگشایی صندوق پاکت 

پیشنهادی خود ارائه نمایند.
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صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه راز عذرخواهی

در حکمت متعالیه 
والیت فقیه

از وعده صادرات 100 میلیاردی
تا منفی شدن رشد صادرات

گزارش تکان دهنده یونیسف
از اوضاع 720 هزار کودک روهینگیایی

* یونیســف: حدود 720 هزار کودک روهینگیایی گرفتار خشونت شده و مجبور شده اند یا در داخل میانمار 
بی خانمان شده و یا در اردوگاه های پرجمعیت بنگالدش اسیر شوند.

* کودکان روهینگیایی حساس ترین بخش جامعه آوارگان هستند که بسیاری از آنها بیمار شده اند.
* بحران میانمار به این زودی ها پایان نخواهد پذیرفت چرا که اراده جدی برای حل این بحران وجود ندارد.
* افراطی ها اخیرا در میانمار 55 روستای دیگر مسلمانان این کشور را با خاک یکسان کردند.    صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

هر وقت حاشیه سازی ها تمام شد
بفرمایید برای مردم چه کرده اید؟!

صفحه2 صفحه10

 * اعــالم آتش بس30 روزه در سراســر ســوریه؛
 نبرد با تروریست ها ادامه می یابد.

جهانــی؛ صلیب ســرخ  در  اخالقــی  فســاد   * 
21 نفر اخراج شدند.

* میزبانی مشترک بازی های آسیایی، پیشنهاد تازه 
سئول به کره شمالی.

* آل سعود: بین المللی کردن مدیریت حرمین شریفین 
یعنی اعالم جنگ با ما.                            صفحه آخر

نویسنده مشهور جهان اسالم:

ریشه گستاخی های ترامپ
در مواضع شرم آور ارتجاع عرب است

* باید مســئولین سخنان اخیر حضرت آقا را جدی گرفته و از  اشرافی گری 
جلوگیری و دوری کنند، روحانیون نیز باید ذی طلبگی را حفظ و به آنچه 
امام جامعه اسالمی می خواهند و از آن سخن می گویند جامه عمل بپوشانند.
* برای حل مشکالت موجود بایستی چنانچه امام جامعه اسالمی در سخنان 
اخیر خودشان تصریح کردند از »حرکت به سمت  اشرافی گری«، »دل سپردن 
به طبقات مرفه به جای توجه به مستضعفان و قشرهای ضعیف« و »تکیه و 

اعتماد به خارجی ها به جای تکیه بر مردم« خودداری شود.
* رســانه های بیگانه در بستر اعتراضات به حق کارگران »گروه ملی فوالد« 
به دنبال ماهیگیری و سوءاستفاده بوده اند که با مدیریت صحیح و شنیدن 
مطالبات آنان و پیگیری برای حل این مشــکالت از سوی امام جمعه اهواز 
تیر آنان به ســنگ خورده و بی صداقتی ضد انقالب در برخورد با مشکالت 
کارگران بیش از پیش عیان شد.                                             صفحه۳

* اختالف آمار اشتغالزایی سخنگوی دولت با مرکز 
آمار.

* یک کارشناس اقتصادی: قانون حداکثر استفاده از 
توان داخل هیچ گاه به طور کامل اجرایی نشده است.

* سازماندهی70 هزار خادمیار آستان قدس رضوی)ع( 
برای خدمت به محرومان و مستضعفان.

* گمرک واردات ِگل و الی فاضالب به کشــور را 
تأیید کرد.                                        صفحه۴

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

وعده روحانی درباره اتمام مسکن مهر
تا پایان 96 تبلیغاتی بود!

گفت وگوی کیهان با حجت االسالم والمسلمین حاجتی امام جمعه موقت اهواز

نماز جمعه ای که دشمن را ناامید کرد 

اژه ای در نشست خبری اعالم کرد

دستگیری۳ متهم مرتبط 
با پرونده »سیدامامی« 

* مروری بر مواضع و اظهارات دولتمردان نشان می دهد آنان به جای 
پاســخگویی به مطالبات مردم و گزارش دهی درباره میزان عمل به 
وعده ها، حاشیه ســازی و اظهارات جنجال برانگیز را در دستور کار 

خود قرار داده اند.
* ســیدرضا اکرمی، رئیس شــورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری 
مرداد 95 در توصیف چگونگی عملکرد برخی مدیران دولتی گفته بود: 

سوئیسی حرف می زنیم، آفریقایی عمل می کنیم.
* طرح موضوعی تخصصی در سخنرانی رئیس جمهور آن هم با مثالی 
غیرمنطبق و اشتباه بستری را فراهم می کند که بیشترین استعداد 

برای گسترش حاشیه است. 
* آیا هدف از این اظهارات حاشیه ســاز تولید موج هایی در جامعه 
است که مانند تالطم هایی شفافیت آب را بر هم می زند تا وظایف و 

تکالیف دولت همچنان در عمق بماند و البته ناپیدا.
* وزیر راه اخیرا گفته بود که جامعه ما در حال زوال اجتماعی است، 
در این مورد دولتمردان بهتر است ارائه تحلیل ها و نظریه های علمی 
را به اهلش بســپارند و خود به فکر راهی برای جلوگیری از تکرار 

وقایع ناگوار باشند.
* تا وقتی تریبون های پرســش از دولتمردان در دســت همراهان 
کمپین های تبلیغاتی دولت است و سؤاالت نشست های خبری هم 
گزینشی و با رویکرد پرهیز از چالش انتخاب می شوند، امید چندانی  
برای تغییر رویکرد حاشیه ســازان و پاسخگویی به مطالبات اصلی 
مردم نیست.                                                                         صفحه2


