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آگهی تجدیدمزایده عمومی
مزایده گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

توضیحات:
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  بایستی  شرکت کنندگان  فوق  مزایده  در  شرکت  جهت 
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لیست خودروها

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/5/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای امیر حسین اهنزی به شماره ملی 
0019131712 به عنوان بــازرس اصلی و خانم زینب جوریان به 
شــماره ملی 0083169751 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 
نشــر آگهی های شــرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدنــد: آقای عباس خلیل 
ارجمندی به شــماره ملی 0070434913 به ســمت مدیرعامل و 

نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد خلیل ارجمندی به شماره ملی 

0081665237 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یونس علی پور 

به شــماره ملی 0076359141 به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه 

اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اســامی با امضاء عباس خلیل ارجمندی و جواد 

خلیل ارجمندی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آبراه صنعت ارجمند سهامی خاص 
به شماره ثبت 491960 و شناسه ملی 14005847593

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1396/3/6 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا برادران به شــماره 

ملی 1062582810 به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیره- 

آقای حسن برادران به شماره ملی 0052929973 به سمت 

رئیس هیئت مدیره- شــرکت پاریزان صنعت به شناسه ملی 

10100660487 با نمایندگی خانم پرستو قرامحمدی ک.م 

0063743841 بــه ســمت عضو هیئت مدیره خانم ســاناز 

برادران به شــماره ملی 0061858781 به سمت مدیرعامل 
و عضــو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق 
بهادار، تعهدآور شرکت از قبیل چکها، بروات، قراردادها و عقود 
اســامی با امضاء دو نفر از اعضا هیئــت مدیره همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسات با امضاء هر 

یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات پاریزان صنعت شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 273380 و شناسه ملی 10103086646  

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/3/24 و مجوز شماره 
962/110/74142 مورخ 96/4/24 اداره تعاون اســتان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: حامد باقری به شماره ملی 2939494045 به عنوان هیئت 
مدیره و مدیرعامل و خداکرم ســلگی به شــماره ملی 0450534911 به 
عنوان ریاست هیئت مدیره و رضا خاکباز به شماره ملی 0381513440 به 
عنوان نایب رئیس و عبداله خزائی به شماره ملی 0057645280 به عنوان 
منشی هیئت مدیره و محمدباقر موالیاری به شماره ملی 3781683362 
به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. در ضمن مقرر گردید کلیه 
اسناد و اوراق مالی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت آقای حامد 

باقری)مدیرعامل( و یکی از دو امضاء آقایان خداکرم سلگی)رئیس هیئت 
مدیره( و یا رضا خاکباز)نایب رئیس هیئت مدیره( با مهر شــرکت دارای 
اعتبار قانونی می باشد. جهت امضاء چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت 
مقرر شــد با دو امضاء باشــد که یک امضاء ثابت با مدیرعامل آقای حامد 
باقری و امضاء متغیر با یکی از دو امضاء آقای خداکرم سلگی یا آقای رضا 
خاکباز همراه با مهر شــرکت باشــد. حتما امضاء مکاتبات عادی با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسافربری شماره سیزده آسیا سفر 
به شماره ثبت 38725 و شناسه ملی 10100841365

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 

1396/4/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه سال مالی 1395 

مورد تصویــب واقع گردید. آقای رحمت الــه ذوالقدری قره باغ به 

شماره ملی 1533799008 به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا 

ملقب به مهران عاملی به شــماره ملــی 1090990669 به عنوان 

بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. آقای 

علیرضا روحانی به شــماره ملــی 0937471879 آقای شــعبان 

احمدی برســری به شــماره ملی 5949689712 بــه نمایندگی 

از شــرکت منحله مدیریت ســرمایه رضا ش م 10101638165 و 

آقای علی خوشدل ســاالکجانی به شماره ملی 2690761548 به 

نمایندگی از شــرکت صنایع همراه رسا ش م 10100949715 به 

عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت ورده و سیبان دره سهامی خاص 
به شماره ثبت 300394 و شناسه ملی 10103381961

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1396/1/31 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نام شــرکت به »رهنمــون مدیریت نفیس« 

تغییــر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردیــد. مریم نوروزی 

)2121882901( با دریافت مبلغ 200/000/000 ریال از صندوق شرکت 

از شرکت خارج گردید. صدرا مهاجر منقوش )0023910682( با دریافت 

مبلغ 50/000/000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. حسین 

مهاجر منقــوش )2121378928( با دریافت مبلغ 410/000/000 ریال 

از صندوق شــرکت میزان سهم الشــرکه خود را به 340/000/000 ریال 

کاهش داد در نتیجه سرمایه شــرکت از مبلغ 1/660/000/000 ریال به 

1/000/000/000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح 

گردید. اسامی شــرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد 

حســین مهاجر منقوش )2121378928( دارنده مبلغ 340/000/000 

ریــال سهم الشــرکه علیرضــا عدالــت )0031083676( دارنــده مبلغ 

330/000/000 ریال سهم الشــرکه فاطمه ابوالحسن لو )2802712500( 

دارنده مبلغ 330/000/000 ریال سهم الشرکه 

آگهی تغییرات شرکت نفیس دانه گلستان با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 459219 و شناسه ملی 14004339992 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/09/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
موسســه جامعه االمام الصادق)ع( به شناســه ملی 10100185873 به شماره ثبت 
2306 با نمایندگی آقای عاء میرمحمدصادقی به شــماره ملی 1280767391 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا ظهره وند به شــمار ملی 0054596327 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ســیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی 
0038748347 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سیدخلیل طباطبائی 
یگانه به شــماره ملی 0039016171 )خارج از شرکا( به سمت عضو هیئت مدیره و 
قائم مقام مدیرعامل. آقای سیدهوشنگ قادریان به شماره ملی 1286417511 )خارج 
از شــرکا( به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد فطانت فردحقیقی به شماره ملی 
2298866279 )خارج از شرکا( به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا مصلحی 
به شــماره ملی 0420971610 )خارج از شرکا( به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهاءدار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات 
و عقود اســامی و غیره با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و یک نفر از اعضاء 

هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی
 و پوشاک جامعه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 

و شناسه ملی 10102185247

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود 
اورعی به شماره ملی 0049780131 به نمایندگی از شرکت گروه طلیعه سبز جهان 
ســهامی خاص با شناسه ملی 10102853650 به سمت رئیس هیئت مدیره محسن 
رحمانی به شــماره ملی 6209879586 به نمایندگی از شــرکت مهندســی آماد 
بهینه ساز سهامی خاص به شناسه ملی 10102251738 به سمت عضو هیئت مدیره 
حســن کاشفی به شماره ملی 0053209176 به نمایندگی از شرکت خدماتی ساتر 
سبز سهامی خاص به شناسه ملی 10102262391 به سمت عضو هیئت مدیره بهمن 
خوشــمهری آزاد به شــماره ملی 1551912937 به نمایندگی از آموزشــی آماد و 
پشتیبانی دستواره به شناسه ملی 10100467987 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
مسعود نوراحمدی به شماره ملی 1930608071 به نمایندگی از شرکت حمل و نقل 
آزادگان ســهامی خاص به شناسه ملی 10101259330 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ســفته برات قراردادها و عقود با امضــاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت 
سنجش گستر دانا سهامی خاص به شماره ثبت 196566 

و شناسه ملی 10102384287

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

سال هفتادو ششم   شماره 21744   تکشماره 5000 ریال 12صفحهپنج شنبه 20 مهر 1396  21 محرم 1439   12 اکتبر 2017

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

وحدت و عبرت
 ۲ رکن موفقیت

دست ترامپ
 رو شده

چرا روزنامه 
اجاره ای 

ناراحت است؟!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

نقشه ترامپ
برجام نیمه جان و انفعال ایران

* مشــاور وزیر از انباشت پول بانک ها در اماک و 
مستغات خبر داد.

* قائم مقام وزیرکار: ایجاد اشــتغال در روســتاها 
پول پاشی نمی خواهد.

* رئیس کنفدراســیون   صادرات ایران: تفاوت دالر 
مبادله ای و آزاد به 700 تومان رسید.

* معاون شرکت ملی نفت: بریز و بپاش در صنعت 
نفت باید تمام شود.                                صفحه۴

براساس گزارش صندوق بین المللی پول

رتبه بیکاری ایران در دولت یازدهم
10 پله بدتر شد

* نگرانی نتانیاهو از نابودی اسرائیل طی 30 سال 
آینده.

* ابطال همه پرسی، وحدت و احترام به قانون اساسی 
شروط عراق برای گفت وگو با بارزانی.

* برکناری هزاران مبلغ وهابی در عربســتان گام 
دیگری برای هموار شدن پادشاهی بن سلمان.

* پســر بن الدن مامور تشکیل شــاخه القاعده در 
سوریه شد!                                     صفحه آخر

سازمان ملل تاکید کرد

مردم یمن گرفتار بدترین نوع بیماری وبا 
در طول تاریخ جهان

* ترامپ امروز از راهبرد خود درباره ایران و برجام سخن می گوید. راهبردی که می توان از آن به عنوان نیمه جان نگه داشتن 
برجام به منظور ادامه راهبرد بلندمدت معطل گذاشتن ایران در موضوعات کلیدی و سرنوشت ساز یاد کرد.

* رادیوفردا: تصمیم واشــنگتن کلید زدن اجرای طرح »مرگ« تدریجی »برجام« به جای اعالم مســتقیم خروج از آن
است.

 * مؤسسه واشنگتن: تهدید به عدم تأیید پایبندی ایران به توافق هسته ای فرصتی را برای دولت آمریکا فراهم می کند
 تا بتواند بــا آنهایی که می خواهند این توافق را حفظ کنند تعامل کند، پــس رئیس جمهور باید از این فرصت عاقالنه

استفاده کند.

* نخستین هدف احتمالی برخورد با برجام، اعمال فشار بر ایران، با تمرکز بر رفتار منطقه ای این کشور، خواهد بود.
* برخورد علیه برجام، حتی اگر نمادین باشد، بر کشورها و به ویژه تجار فشار واردمی کند که محتاطانه درخصوص تجارت، 

سرمایه گذاری، اقدامات دیپلماتیک یا دیگر ابتکارها با ایران اقدام کنند.
* پایگاه تحلیلی »آمریکن کانسرواتیو«: صداقت، عزت و شرافت در دیپلماسی آمریکا جایی ندارد.

* بیش از 2 سال از توافق هسته ای و اعطای برخی امتیازات به حریف گذشته است و انتظار آن بود که در این مدت، منافذی 
که باعث فشار و ضربه زدن دشمن به اقتصاد کشور شده، بسته شود. امری که تاکنون گام های روشن و مهمی برای تحقق 
آن برداشته نشده است.                                                                                                                                            صفحه2

* پس از اینکه ترامپ در واکنش به اظهارات »تیلرسون« پیشنهاد داد آزمون تست هوش بگذارند تا معلوم شود چه 
کسی کودن و چه کسی باهوش، خبر رسید، چالش هوش بین این 2 وارد مرحله تازه ای شده است.

* روزنامه ایندیپندنت: در صورت برگزاری آزمون هوش بین رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه این کشور ترامپ 
برنده نخواهد شد.

* چالش »چه کسی کودن تر است« در حالی بین 2 مقام بلند پایه آمریکایی باال گرفته که این کشور به شدت با 
بحران های داخلی و خارجی مواجه است.                                                                             صفحه آخر

* چرا همیشه حمایت های شما متوجه جاسوس ها و ضدانقاب  هاست؟! آیا تا به حال از یک آدم عادی حمایت 
کرده اید؟!                                                                                                               صفحه۳

رزمایش اقتدار نیروی انتظامی
در حضور دیپلمات های خارجی در تهران

در هیئت دولت 

رئیس جمهور: سپاه نه تنها محبوب ملت ایران 
بلکه محبوب مردم منطقه است

* اگر آمریکا بخواهد خطای بعدی را مرتکب شود و علیه سپاه پاسداران اقدامی کند، این دیگر خطا اندر خطا است؛ 
ســپاه پاسداران تنها یک واحد نظامی نیســت، بلکه  سپاه پاسداران در دل این مردم بوده و در همه روزهای خطر از 

منافع ملی ما دفاع کرده است.
* آمریکایی ها به دلیل آنکه می خواســتند داعش را 20 ســال در این منطقه نگه دارند و از این ابزار استفاده کنند، 
حق دارند از سپاه عصبانی باشند، چراکه سپاه با برنامه ریزی و حمایت خودش از ملت عراق، سوریه و لبنان، داعش 

را ذلیل کرده است.

* امروز موافق و مخالف برجام در کنار هم هستند و همه صدای واحد دارند؛ 
ما نقض عهد را نادرســت، غلط و نســبت به مصالح کشور، منطقه و جهان 

خائنانه  می بینیم.
* ملــت ایران هیــچ گاه به آمریکا اعتماد نداشــته و می داند که آمریکا چه 
اقداماتــی علیه منافع ملی مــا انجام داده و می دهد، ولــی امروز واضح تر و 

آشکارتر همه در کنار هم قرار گرفتند.
* مــا راه های مختلفــی را پیش رو داریم و هر راهــی که مصلحت نظام و 
کشور ما در آن باشد را انتخاب می کنیم و هیچ مشکلی در پیشبرد اهداف و 

مسیرمان نخواهیم داشت.
* تا زمانی که ملت ما متحد، منسجم و یکصدا بوده و مطیع رهبری شجاع 
هستیم، هیچ مشکلی برای کشور ما پیش نمی آید. فراز و نشیب وجود دارد 
اما به خوبی از آن عبور می کنیم.                                                  صفحه۳

دادستان کل کشور خطاب به علی مطهری:

چرا از جاسوس ها حمایت می کنی؟

چالش »چه کسی کودن تر است«
بین ترامپ و تیلرسون باال گرفت

صفحه۱۱

* ابراز نگرانــی نتانیاهو درباره 
بقای اسرائیل.

* یــک ســؤال مهــم از دالل 
ورشکسته مذاکره.

صفحه2


