
هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع شرکت عبارات »ایجاد و تأسیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائــی و داروئی و 

واردات و صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی 

بهداشــتی و غذائی و داروئی و واردات و صادرات مواد 

اولیه یا محصول نهائی دارو، واکســن، مواد بیولوژیک 

و مکمل هــای دامپزشــکی، افزودنی، ســموم و مواد 

ضدعفونی کننــده و نیز ماشــین آالت صنعتی و کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های 

داخلی و خارجی و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای 

نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر 

ایــران و انجام کلیه معامالتی که به طور مســتقیم یا 

غیرمســتقیم بامضوع شــرکت ارتباط داشته باشد )در 

صورت ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهــای الزم(  الحــاق گردید و مــاده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه 

)الحاق به موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 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

سه

رجوع به صفحه5

 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهــی می گردد. موضوع فعالیت: پژوهش، ســرمایه گذاری، 
مشارکت، مشاوره، مدیریت اجرا، پیمانکاری، نظارت بر اجرا و بهره برداری 
پروژه های عمرانی و صنعتی که مصادیق آن شــامل موارد زیر می باشــد: 
انجــام مطالعات فازهای مختلف پروژه های فنی و تهیه نقشــه های اولیه و 
جزئیــات اجرایی، تهیه یا تولید مصالح و تامین ماشــین آالت و تجهیزات 
موردنیــاز پروژه های فنی از منابع داخلی یا خارج از کشــور، اســتفاده از 
تســهیالت ارزی و ریالی بانکی برای صادرات و واردات و خریدوفروش هر 
نوع کاال یا خدمات مرتبط با فعالیت های شرکت، ارائه خدمات آزمایشگاهی 
در حیطه رشــته مهندسی عمران و تامین مواد و تجهیزات مربوط به آن، 
طراحی، اجــرا و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانــی و صنعتی از جمله 
ابنیه، ژئوتکنیک، تاسیسات، راه و ترابری، نفت وگاز، نیرو، صنعت ومعدن، 
آب، کشاورزی، ارتباطات و ... انجام کارهای پژوهشی مرتبط با فعالیت های 
شــرکت و تولید محصوالت با ارائه خدمات دانش بنیان، آماده سازی، افراز، 
تفکیک، تغییر کاربری، قطعه بندی اراضی، احداث شــهرک های مسکونی، 
تجــاری، صنعتی، صنفی، گلخانه، کشــاورزی، پارک علــم و فناوری و ... 
اخذ پروانه ســاخت و موافقت اصولی بــرای پروژه های مرتبط، انجام کلیه 
فعالیت های ســاختمانی ازجمله ساخت وساز، گسترش واحدهای مسکونی 
و غیرمســکونی، مقاوم ســازی و مرمت ابنیه، گودبرداری، بهسازی خاک، 
انبوه سازی، بلندمرتبه سازی، بافت های فرسوده و ... ایجاد شعب در داخل و 
خارج از کشــور و اخذ و اجرای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی. 
)درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط(. مدت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر تهران، میدان حر، 
خیابان ده متری شــعاع، کوچه منطقــه، پالک 5، طبقه اول، واحد 2، کد 
پستی 1317984513 سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقســم به 100 سهم 10/000 ریالی می باشد که تعداد 100 سهم آن با 
نام عادی بوده و به استناد گواهی شماره 96/52193 مورخ 1396/05/23 
مبلــغ 1/000/000 ریــال نزد بانک گردشــگری شــعبه میرداماد غربی 
پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران: آقای مجید هاشــمی به شــماره 
ملی 0603283039 به ســمت رئیس هیئت مدیــره، آقای بصیر بهبهانی 
به شماره ملی 1270190415 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
و آقای ســیدمحمد جالل میررحیمی به شــماره ملی 4433506087 به 
ســمت نایب رئیس برای مدت نامحدود انتخــاب گردیدند. دارندگان حق 
امضاء: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک ها با امضای مدیرعامل 
و یــک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای 
مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره و مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدرضا 
ابراهیمیان به شــماره ملی 1292077360 به سمت بازرس اصلی و آقای 
سیدمحمدرضا میرجلیلی به شماره ملی 4420004924 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص اندرکنش زمین پی سازه  در تاریخ 
1396/06/08 به شماره ثبت 514509  به شناسه ملی 14007031726

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالــی منتهی به 
1394/12/29 مورد تصویب واقع شد.

ش م  همــکاران  و  دیلمی پــور  حسابرســی  موسســه 
10100464606 بســمت بــازرس اصلــی و موسســه 
حسابرســی آزمودگان ش م 10100252339 به ســمت 

بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامــه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت 

تعیین شد.
 با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت  های 
مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب 
شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقــی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت  شیمیایی شمین 
سهامی خاص به شماره ثبت 29996 

و شناسه ملی 10100754556

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

شماره ترمینالوزن ناخالص به کیلوگرمشرح کاالتاریخ قبض انبارشماره قبض انبارصاحب کاالردیف

867اسباب بازی787/7/8-267048جاده رانان جهان1

2/6742مواد اولیه تولید فایبرگالس295/11/27-07272وصال شیمی آذربایجان2

3/6152تابلوی برق288/11/10-08409پرشیا مهر3

102201آهن نبشی سوله188/1/1-267123حمل و نقل زرین برنا4

6/8041ماشین آالت مستعمل و متعلقات196/1/15-00204نارین شرق کاال5

ابالغیه کاالهای متروکه در خصوص شرکتهای فاقد آدرس

اداره کل گمرک بندرانزلی

با عنایت به انقضای مهلت مقرره توقف کاال در انبار و شــمول تبصره 4 ماده 24 قانون امور گمرکی نســبت به کاالهای ذیل )متروکه(، در 
اجرای ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و به موجب این آگهی به صاحبان و آورندگان کاالی موضوع قبض انبارهای ذیل ابالغ 

می گردد تا چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به ترخیص کاالی خود اقدام ننمایند وفق مقررات مربوط به کاالی متروکه اقدام خواهد شد.

شماره مزایده در سامانه شماره مزایده
موضوع مزایدهستاد

فروش خودروهای سنگین و نیمه سنگین21/96/01100963520000001

دریافت اسناد
1- از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولتمحل

2- از طریق سایت ملی مناقصات کشور

از تاریخ 96/6/28 لغایت 96/7/3مهلت

تحویل تضمین
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان- اداره امور پیمانها و قراردادهامحل

تا پایان وقت اداری مورخ 96/7/16مهلت

بازگشایی پیشنهادات
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان- کمیسیون معامالتمحل

ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/7/17زمان

کد مزایدهسیستمنوع خودروردیف
101رومانیتراکتور با دکل جرثقیل1
2 D8 102کوماتسوبلدوزر
103رومانیتراکتور3
104جاندیرکمباین پنبه4
105جاندیرکمباین پنبه5
106جاندیرکمباین پنبه6

کد مزایدهسیستمنوع خودروردیف
107فیاتتراکتور7
108--دامپر نو ایران باکت8
109هپکوغلطک صاف نو9
110میتسوبیشیگریدر10
111باربرگرینفنیشر )صفر(11
112لیبهربیل مکانیکی الستیکی12

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

آگهی مزایده عمومی
مزایده گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

توضیحات:
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  بایستی  شرکت کنندگان  فوق  مزایده  در  شرکت  جهت 
به آدرس:  )www.setadiran.ir( )ثبت نام پروفایل مزایده گر( شماره تماس مرکز پشتیبانی و 

راهبری سامانه: 27313131-021 اقدام نمایند.

لیست خودروها

سال هفتادو ششم   شماره 21726   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه16 صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 28 شهریور 1396  28 ذیحجه 1438   19 سپتامبر 2017

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

بارزانی 
در تله استقالل!

امیراحمدی: برجام نتیجه عکس داد
به جای لغو تحریم ها، آمریکا را طلبکار کرد

گزارش خبری تحلیلی کیهان از سفر رئیس جمهور به نیویورک

سوغات سفر وعده نباشد
با شیطان بزرگ اتمام حجت کنید

صفحه2

خاخام ها و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی
به جان هم افتادند

مرکز آمار: در ۳ ماه یک میلیون شغل ایجاد کردیم
وزیر کار: ساالنه حداکثر 400 هزار شغل ایجاد می شود!

* درخواســت دیده بان حقوق بشــر برای تحریم 

جهانی میانمار.

* پادشــاه بحریــن عادی ســازی روابــط با رژیم 

صهیونیستی را رسما کلید زد.

* جنگنده های عراقی در ســوریه مواضع داعش را 

منهدم کردند.

نــدارد؛ پایــان  لوئیــس  ناآرامی هــای ســنت   * 

پلیس آمریکا 80 نفر را بازداشت کرد.           صفحه آخر

»نه« بزرگ دادگاه فدرال عراق
به همه پرسی کردستان

* معاون سازمان توسعه تجارت خبر داد: نارضایتی 

اکثر کشورهای دنیا از جهانی شدن تجارت.

* تجار: بعد از برجام شــرکت های بزرگ با ما کار 

نمی کنند!

وصــول میلیــاردی  عقب ماندگی10هــزار   *

 مالیات.

* موسی الرضا ثروتی: دولت، قانون یارانه ها را هرگز 

اجرا نکرده است.                                 صفحه۴

شرکت فرودگاه ها: پا برجایی تحریم ها
مانع جذب سرمایه گذار خارجی شده است

*پس از آنکه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی معافیت 
یهودیان ارتودکس از خدمت ســربازی را لغو کرد، آنها 
در قدس دســت به تظاهرات زده و با نیروهای امنیتی 

به شدت درگیر شدند.
* شــاهدان اعــالم کردند که نیروهــای پلیس رژیم 
صهیونیستی معترضان را روی زمین  کشیده و آنها را با 

باتوم مورد ضرب و شتم قرار می دادند.

* سه شنبه هفته گذشــته دادگاه عالی رژیم  اسرائیل 
قانون معافیت یهودیان ارتودکس از خدمت ســربازی 

را لغو کرده بود.
* یهودیــان ارتودکس می گویند چون دروس مذهبی 
و آیین های یهود را فرا می گیرند، از رفتن به ســربازی 
اجبــاری امتناع می کننــد و حتــی آن را مخالف با 
اعتقادات خود می دانند.                          صفحه آخر

غنچه های مقاومت
جشن تولد فرزندان شهدای مدافع حرم

* در شرایطی که مرکز آمار ادعای ایجاد یک میلیون شغل طی 
3ماه نخست امسال را کرده و روحانی نیز وعده ایجاد 950 هزار 
شغل در سال را داده بود، وزیر کار اعالم کرد در بهترین حالت، 

رشد اقتصادی)فعلی(می تواند 400 هزار شغل ایجاد کند.
* ظاهرا دولت که در تبلیغات انتخاباتی خود اعالم کرده بود 
سالیانه 950 هزار شغل ایجاد خواهد کرد، در طول 3 ماه به 
تمام هدف خود رسید و توانست باز هم یک عملکرد نجومی 

از خود به جا بگذارد!

* بالفاصلــه بعــد از اعالم ایجاد حــدود یک میلیون 
شــغل )آن هم تنها در طول 3 ماه( توسط مرکز آمار، 
کارشناسان نســبت به صحت این رقم واکنش نشان 

دادند.
* علــی ربیعــی وزیــر کار: در بهترین حالت، رشــد 
اقتصادی )فعلی( می تواند 400 هزار شغل ایجاد کند و 
بنابراین 600 هزار شغل در سال کسری داریم.                                                                                    
صفحه۴ 

نگاهی به فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و بازی های رایانه ای

اینستاگرام مبتذل ترین نرم افزاری 
که در ایران آزاد است!

صفحه۸

صفحه۳

* سفر رئیس جمهور محترم به نیویورک جهت شرکت در هفتاد و دومین 
اجالس سران کشــورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی 
مهم برای بیان حقانیت جمهوری اســالمی و تشــریح عهدشکنی و 

کینه توزی های شیطان بزرگ است.
* رئیس جمهور در سال گذشته، پس از بازگشت از سفر نیویورک گفت: 
»آمریکا قول داد به وعده های قبلــی خود عمل کند!« این اظهارنظر 
تأمل برانگیز این ســؤال را در افکار عمومی ایجاد کرد که آمریکا که 
به تعهدات مکتوب خود عمل نکرده است براساس چه معیاری به قول 

شفاهی خود پایبند خواهد بود؟!
* در شــرایط موجود و با توجه به فرصت پیش آمده در سفر به 
نیویورک، بهترین روش، برخورد پیشدستانه و نامتقارن در مقابل 

دشمن و ایجاد هزینه برای خباثت های حریف است.
* یکی از مصادیق واکنش متقابل به گستاخی طرف مقابل، اجرای 
بدون تعارف و دقیق شروط 29 گانه برجام است که از سوی رهبر 
معظم انقالب، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسالمی 

به دولت ابالغ شده است.
* فارن پالیسی-مرداد 96-:» پاره کردن توافق از سوی آمریکا، به نفع 
ایران است.پاره کردن توافق می تواند بهترین فرصت برای ایران باشد 
چرا که آن را از تحریم ها آزاد می کند و به این کشــور اجازه می دهد 
بدون محدودیت به تالش های غنی سازی ادامه دهد«.            صفحه2


