
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 

و صــادرات کلیه کاالهای بازرگانــی، ترخیص کاال از گمرکات 

داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 

و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، 

مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 

غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی و 

ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 

اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 

قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 

بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 

پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شــود در صورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان 

تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله شــهرآرا- بزرگراه 

شهیددکتر چمران- کوچه الدن- پالک 5- طبقه پنجم- واحد 

10 کد پستی 1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

اســت از مبلغ 100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 

هر یک از شــرکا خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 

0021060721 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

امیر کیانی به شماره ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 

ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اسکندری قرنین 

به شــماره ملی 0021060721 و به سمت مدیرعامل به مدت 

نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 

امیر کیانی به شــماره ملی 0323690386 و به ســمت عضو 

هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 

و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیــه نامه های عادی و 

اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

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

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

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ 1397/8/23 به شماره ثبت 533888 به شناسه ملی 14007945721

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ها 

لیال بختیاری به شــماره ملــی 0042660971 و فاطمه 

سادات صفی زاده به شماره ملی 0073296031 به عنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

آقای حبیب اله صنیعی به شماره ملی 2200399588 به 

عنوان بازرس اصلی و آقای ولی محمد ســرابی به شماره 

ملی 3978190605 به عنوان بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند. 

 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 

و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی تغییرات شرکت زیتون نگار تهران
)سهامی خاص( به شماره ثبت 829 

و شناسه ملی 10102016288 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئــت مدیره به قرار 
ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود نجفی اصل به شماره 
ملی 0033843465 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای 
حســین نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره آقای قاســم نجفی اصل به 
شماره ملی 0042994357 به عنوان عضو هیئت مدیره 
آقای سید جعفر حسینی به شماره ملی 3992062651 
به ســمت مدیرعامل )خارج از ســهامداران( امضاء کلیه 
اوراق و اســناد تعهــدآور از جمله چک و ســفته و برات 
و قراردادها و عقود اســالمی با امضای هر یک از اعضای 
هیئــت مدیــره همراه با مهــر شــرکت و اوراق عادی و 
مراســالت با  امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت 

مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 138634 

و شناسه ملی 10101817153 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1397/9/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: در اجرای ماده 141 
الیحه اصالحی موادی از قانون تجارت سرمایه شرکت از طریق 
کاهش ارزش اسمی سهام از مبلغ 301/863/000/000 ریال 
منقســم به 3/018/630 ســهم یک صد هزار ریالی به مبلغ 
25/326/305/700 ریــال منقســم به 3/018/630 ســهم 
هشــت هزار و ســیصد و نود ریالی کاهش یافت و ماده ششم 
اساســنامه به شــرح ذیل اصالح می گردد: ماده 6- ســرمایه 
شرکت مبلغ 25/326/305/700 ریال منقسم به 3/018/630 
سهم هشــت هزار و ســیصد و نود ریالی با نام پرداخت شده 
 می باشد. سهام شرکت از دو گروه به شرح زیر تشکیل می شود: 
گروه الف: عبارتســت از 2/113/041 ریال سهم که متعلق به 
صاحبان ســهام ایرانی است. گروه ب: عبارتست از 905/589 
سهم که متعلق به شرکت پاناســونیک کورپوریشن می باشد. 
شــرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ســهام 
ممتاز صادر نماید. کلیه ســهام شــرکت باید به امضاء رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و با مهر شرکت باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت  صنایع الکتریکی
 ناسیونال ایران سهامی خاص به شماره ثبت 28144 

و شناسه ملی 10100736086

آگهی فراخوان مناقصه
آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه هایی به شرح ذیل را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر به صورت 

عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد:

مبالغ به صورت میلیون ریال می باشند.
* نوع تضمین: براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی

* مدت اعتبار پیشنهاد: 3 ماه این مدت یک بار و به مدت 3 ماه قابل تمدید می باشد.
* تامین اعتبار پروژه: از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
* محل دریافت و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

* زمان و مهلت دریافت اسناد: )از تاریخ 97/12/4 الی 97/12/6( 
* مهلت تحویل اسناد: )از تاریخ 97/12/7 الی 97/12/20(

قائم شهر، ساری-  جاده   3 کیلومتر  ساری،  مازندران،  کارفرما:  آدرس   * 
کد پستی 98643-48158

کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام می گردد.

رتبه-رشتهمبلغ تضمینمبلغ برآوردعنوانردیف

ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم 1
حداقل 4- آب1460004420انتقال آب بابلک

حداقل 5- آب6974348مرمت و بازسازی سردهنه های آبگیر آمل2

ساماندهی و الیروبی در سطح شهرستان 3
حداقل 5- آب5433271قائم شهر )سیاهرود(

شرکت آب منطقه ای مازندران

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

 )نوبت اول(
شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه پشتیبانی »ب« موضوع واگذاری امور خدمات شهری)تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند و نخاله های ساختمانی( را از طریق 

مناقصه عمومی به مدت یک سال شمسی به شرکت های خدماتی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیــان محترم می توانند جهت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ 97/12/1 
تا پایــان وقت اداری روز سه شــنبه مورخ 97/12/7 بــا مراجعه حضوری به 
اداره قراردادهای شــهرداری اهواز واقع در اهواز خیابان انقالب نبش خیابان 
غزنوی شــمالی جنب پزشکی قانونی ساختمان شــماره 3 شهرداری اهواز یا 
از طریق ســامانه اینترنتــی اداره کل قراردادهای شــهرداری اهواز به آدرس
 Peymankar.ahvaz.ir با رعایت شرایط سامانه قابل تهیه می باشد.

- محل تحویل پیشنهادات تا ساعت 15/30 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخ 97/12/8 به آدرس: دبیرخانه محرمانه اداره قراردادهای 
شــهرداری اهواز واقع در خ انقالب نبش خ غزنوی ساختمان 

شماره 3 شهرداری می باشد.
- تاریخ کمیسیون مناقصه، ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/12/11 

واقع در محل: اداره قراردادهای شهرداری اهواز می باشد.
- شــایان ذکر است شرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول کلیه 

شرایط و تکالیف مشخص شده از سوی شهرداری می باشد.
تبصره )1(: پیمانکار متعهد اســت تا زمان تنظیم صورتجلســه شروع بکار 
)حداکثر تا یکســال پس از انعقاد قرارداد( کلیه ماشــین آالت و نیروی انسانی 
موضــوع قرارداد را به صورت آماده بکار جهت فعالیت به منظور جایگزینی در 

هر یک از مناطق هشتگانه، نگهداری نماید و از این بابت هیچگونه وجهی به 
پیمانکار تعلق نمی گیرد.

تبصره )2(: کلیه شــرکت کنندگان می بایست دارای شرایط ذیل باشند، در 
غیر این صورت پاکت )ج( آنها گشایش نمی یابد.

الف(- گردش حساب یک ساله اخیر)تا تاریخ 96/11/13(، جمع حساب شرکت 
و اعضای هیئت مدیره حداقل 7/000/000/000 ریال.

ب(- میانگین حساب شش ماهه یا یک ساله اخیر)تا تاریخ 96/11/13(، جمع 
حساب شرکت و اعضای هیئت مدیره حداقل 500/000/000 ریال.

ج(- نامــه اعتبارســنجی بــه نــام شــرکت از بانک هــا به مبلــغ حداقل 
10/000/000/000 ریال)که حداکثر سه ماه از تاریخ آن نگذشته باشد(.

تبصره: ارائه حداقل دو شرط از سه شرط فوق الزامی است که در صورت عدم 
ارائه هر کدام از شرایط بندهای سه گانه فوق می بایست جهت دو بند باقی مانده 
به میزان دو برابر نصاب اعالم شده ارائه گردد. مثال: اگر شرکتی فاقد میانگین 
حساب شده، برای شــرط گردش حساب، می بایست مبلغ 14/000/000/000 

ریال و برای اعتبارسنجی، مبلغ 20/000/000/000 ریال ارائه نماید.
- هزینه انتشار چاپ آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

- کلیه شرکتهای محروم از اجرای کار، حق شرکت در این مناقصه را ندارند.

تمدید آگهی 
نوبت اولمناقصه عمومی

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 

مبلغ تضمین 5٪ شرکت مبلغ پروژه/ ریالعنوان مناقصهردیف
در مناقصه

5/747/463/457 ریال114/949/269/123 ریالقرارداد پشتیبانی »ب« واگذار امور خدمات شهری )تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند و نخاله های ساختمانی(1

دفتر فروش امالک امــداد فارس در نظر دارد تعــدادی از امالک 
اداری و اراضــی متعلق به خود در شهرســتان های کازرون و نی ریز، را از 
طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد 
به فروش برســاند. لذا متقاضیــان خرید می توانند بــرای بازدید از امالک 
مورد نظر و کســب اطالعات بیشــتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ 
شــرایط شــرکت در مزایــده به متــن کامل آگهــی مزایده منــدرج در 
روزنامه هــای محلی عصر مردم روز چهارشــنبه مــورخ 97/12/01 و خبر 
جنــوب روز چهارشــنبه مــورخ 97/12/8 و همچنیــن آدرس اینترنتــی

HTTP://WWW.EMDADIMAM.IR مراجعه فرمایند.
ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر، متقاضیان می توانند با شماره  تلفن های 

32305610 - 071 تماس حاصل نمایند.

فروش فوق العاده امالک و مستغالت 
)مزایده شماره 4 امداد فارس(

مدیر امالک منطقه جنوب- شیبانی

سال هفتادو هفتم   شماره 22129   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه اول اسفند 1397   14 جمادی الثانی 1440    20 فوریه 2019

دادستان تهران:  

بابک زنجانی می تواند
 با پرداخت بدهی 
مشمول عفو شود

۱۰

يادداشت میهمان

وقاحت 
و گستاخی اروپایی ها

خبر ویژه

اگرمشکالتمردمراحلنمیکنید
الاقلبهشعورشاناحترامبگذارید

صفحه2 صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تغییر مسیر و رسیدگی به معیشت
تنها راه بازگشت اعتبار دولت

شکایت همزمان 16 ایالت از ترامپ
بابت اعالم وضعیت اضطرار ملی

پروژه »بازتولید داعش« 
در شرق سوریه
با حضور روانشناسان 
آمریکایی کلید خورد

۱۲

* بســیج مهندســین: 18 میلیــون دالر صادرات 
داشتیم.

 * افزایــش 30 درصــدی تولید زیتون نســبت به
سال 96.

* فروش فوری خودرو با قیمت های نجومی!

* معاون ســابق مرکز پژوهش های مجلس: اجرای 
الزامات FATF شرایط اقتصادی را بدتر می کند.

 * بدهی دولــت به بانک مرکزی در ســال جاری 
63 درصد افزایش یافت!

صفحه۴

ستاد مبارزه با قاچاق در واکنش به اظهارات روحانی 

قاچاق دام آدرس غلط
 برای گرانی گوشت است

* »نه« محکم حزب اهلل عراق به درخواســت کتبی 

آمریکا برای مذاکره.

* جزئیات تازه از نحوه ترور یاسر عرفات؛ آل سعود 

با اسرائیل همکاری داشت.

* یورش وحشیانه صهیونیست ها به مسجداالقصی؛ 

حماس وعده »قیام بزرگ« داد.

* تالش ماکرون بــرای »ضد یهودی« جا زدن تظاهرات 

»ضد سرمایه داری« جلیقه زردها.              صفحه آخر

عالم اهل سنت پاکستان: 

بن سلمان مایه شرم جهان اسالم است
او اصال مسلمان نیست

یک باغدار نمونه در گفت وگو با کیهان:

سیب را کیلویی 1500 تومان از کشاورز می خرند 
صفحه9500۴ تومان می فروشند!

سردار پاکپور خبر داد

عامل انتحاری و ۲ عضو تیم تروریستی حادثه زاهدان 
پاکستانی بودند

* کشــمکش های میان »دونالد ترامپ« و کنگره 
آمریــکا بر ســر بودجه احداث دیــوار، باالخره از 
مرزهای ایالت واشــنگتن گذشــت و پای مردم و 
فرمانداران ایالت های مختلف را هم به میان کشید.

* فرمانداران 16 ایالت به رهبری دادســتان کل 
ایالت کالیفرنیا می گویند شکایت خود را در دادگاه 

منطقه ای این ایالت ثبت کرده اند.

* فعاالن و معترضان شهر های واشنگتن، شیکاگو، 
ماساچوســت و چند شهر دیگر آمریکا علیه اعالم 

وضعیت اضطرار ملی ترامپ به خیابان ها آمدند.
* روی برخــی از پالکارد های شــرکت کنندگان 
نوشته شده بود : »ترامپ! هیچ کس باالتر از قانون 
نیست« و »اعالم وضعیت اضطرار ملی، حقه ترامپ 

است«.                                     صفحه آخر

پیش بینی ایجاد 
7۰ هزار اشتغال مستقیم 
توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره(
 در سال آینده

۳

* مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم اعتبار دولت را در 
افکار عمومی به شدت کاهش داده است، ادامه وضعیت 
بی عملی از ســوی دولت و رها کردن مشکالت و مردم، 
اســتعفا و یا برکناری دولت و تغییر ریل و انجام وظایف 
قانونی ســه راهی اســت که در برخورد با این وضعیت 

می شود بدان پرداخت.
* با توجه به این که مشــکالت مشخص و راهکارها نیز 
معین هستند تنها راه مطلوب و مفید ادامه فعالیت دولت 
همراه با تغییر مسیر و انجام وظایف قانونی در جهت حل 

مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است.
* دولــت باید بماند و مشــکالتی که بــا اهمال کاری و 
رهاســازی اوضاع کشور به وجود آورده است را به حالت 
مطلوب رسانده و دولت را به شکلی که قانون مقرر کرده 

است به مسئولین قانونی بعدی محول کند.
* وقتی مشکالت مشخص، راهکارها نیز بر اساس آن چه 
تحلیل گرها و کارشناسان اقتصادی می گویند و به آن اذعان 
دارند معین است مسئولین مربوطه که قانون آنها را مشخص 
کرده و منتخب مردم هستند بایستی به مسئولیت شرعی و 

قانونی خود در رسیدگی به این مشکالت عمل کنند.
* کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می برد، دشمنی 
که آدم اجیر می کند تا در اهواز و سیستان و بلوچستان 
تیراندازی کرده، عملیات انتحاری  و ترور کند هیچ ابایی 
ندارد که انســان دیگری را به خدمت گرفته و به اقتصاد 

کشور ضربه بزند.
* در شرایط کنونی که آیت اهلل آملی الریجانی مسئولیت 
جدید خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز کرده 
و رئیس جدید دستگاه قضا به زودی از سوی رهبر معظم 
انقالب معرفی خواهد شد ضروری است که روند آغاز شده 
در برخورد قاطع با تروریست های اقتصادی ادامه یافته و 
تشدید شود.                                                         صفحه۲

* فرمانده نیروی زمینی سپاه: دو نفر از عناصر تیم تروریستی، پاکستانی بودند و عامل انتحاری نیز فردی 
به نام حافظ محمدعلی از پاکستان بود.

* دو روز قبل، اولین سرنخی که به دست آورده بودیم یک خانم بود که دستگیر کردیم و بعد از دستگیری 
این عامل تروریستی، به افراد دیگر هم رسیدیم.

* 3 نفر از عوامل تیم تروریستی از منطقه سیستان و بلوچستان بودند، دو نفر از آنها دستگیر شده اند و 
یک نفر هم متواری است که ان شاءاهلل به زودی دستگیر خواهد شد.                                   صفحه۳

جوابیه آشنا 
۲و پاسخ کیهان 

قسمت دوم

 پرسش های  صریح
 برنامه گفت وگو محور
»۱۰:۱۰ دقیقه«

 و پاسخ های 
مدیر مسئول کیهان

۱۱


