
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 

1396/10/27 و مجــوز 96/302004 مورخ 1396/11/17 

معاونت امــور مطبوعاتی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به 

شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید: »تولید ابزارآالت تجهیزات، وسایل و اسباب بازی های 

آموزشــی و فکری، انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی، انتشار 

رســانه عمومــی - تخصصی اعم از مکتــوب، الکترونیک و 

نشریات داخلی و واردات و صادرات کلیه کاالهای مربوط به 

تاسیس کارخانه مذکور و کاالهای مجاز بازرگانی پس از اخذ 

مجوزهای الزم در صورت نیاز 

آگهی تغییرات شرکت ایران پتک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 53605 

و شناسه ملی 10100987346

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

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 109718 

و شناسه ملی 10101534490

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/15 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، 

شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرک فاطمه الزهرا، 

خیابان شــهید شفیعی هنجنی، بن بست اول، پالک 20، طبقه همکف، 

کد پستی 1389817811 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید.

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 

فوق العاده  مورخ 1395/5/12 و مجوز شــماره 

ســازمان   1395/7/17 مورخه   342/233196

تصمیمات  ایــران  روســتایی  تعــاون  مرکزی 

ذیل اتخاذ شــد: شــرکت مذکور منحل اعالم 

و عبداله آقاخانی شــاهیوردی به شــماره ملی 

6219852443- مجید مهاجری به شماره ملی 

129709819- حســین نیک نســب به شماره 

ملی 4898518941 به عنــوان هیئت تصفیه 

انتخاب و حســین نیک نســب به شــماره ملی 

4898518941 به عنوان مدیر تصفیه انتخاب 

گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه فراگیر ملی تخصصی 
تولیدی کشاورزی سیب زمینی کاران به شماره ثبت 

385827 و شناسه ملی 10320361510 

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

در پیام رسان های

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

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: مدیریت پروژه مدیریت 

مهندســی برنامه ریــزی و کنترل پروژه مهندســی ارزش خدمات 

پژوهش توســعه صنایع و ســازه ها ارائه کلیه خدمات مهندسی و 

تولیدی طراحی و انجام کارهای ســاخت و اجرا در زمینه پروژه های 

عمرانی و غیرعمرانی ازقبیل ساختمان ســازی برج سازی ابنیه های 

بتنی و فلزی ســنگین محوطه سازی راهسازی ســد تونل سیلو و 

پل ســازی اجرای عملیات خاکی تاسیســات زیربنایــی و روبنایی 

تاسیســات و تجهیزات ساختمان تاسیســات و تجهیزات شهری و 

صنعتی اجرای ابنیه های صنعتی آبرسانی و زه کشی انتقال خطوط 

آب برق فاضالب نفت و گاز فضای سبز و پارک ها اکتشاف و حفاری 

و اســتخراج معادن پژوهش های دریایی دفع و بازیافت زباله خرید 

تولید و ساخت انواع ماشین آالت و تجهیزات صنعتی انواع کاال مواد 

اولیه مصالح ساختمانی و غیرســاختمانی نقشه برداری در رابطه با 

کلیه پژوهش های فوق خرید فروش صادرات و واردات انواع کاالهای 

مجاز بازرگانی و فلزات و مشــارکت با اشــخاص حقیقی و حقوقی 

ارائه خدمات رایانه ای شامل نرم افزار سخت افزار طراحی سیستم های 

رایانــه و شــبکه اخذ تســهیالت ارزی و ریالی از کلیــه بانک های 

داخلــی و خارجی و مشــارکت با آنها پس از اخــذ مجوزهای الزم 

ضمنا ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از 

تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: رودهن بلوار امامت نبش 

صبا پالک 50 واحد 6 کد پســتی 3974176499 سرمایه شرکت: 

10/000/000 ریال می باشــد. اولین مدیران: خانم اعظم کهنی به 

شماره ملی 0042776554 دارنده 2/000/000 ریال سهم الشرکه 

به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای متین فراهانی به شماره ملی 

0079922821 دارنده 8/000/000 ریال سهم الشــرکه به سمت 

مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شــدند. 

دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل 

چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضا مدیرعامل متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق 

اساسنامه.

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود  آرتین توسعه پاسارگاد در تاریخ 1395/10/13 
به شماره ثبت 738 به شناسه ملی 14006460562 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور 

فوق العــاده مــورخ 1396/12/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان ســال مالی منتهی به 

1395 به تصویب رســید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل 

به مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد: محمود نجفی اصل به 

شــماره ملی 033843465 حســین نجفی اصل به شماره 

ملــی 0042485266 قاســم نجفی اصل به شــماره ملی 

0042994357 موسســه حسابرســی پــارس ارکان تراز 

)حســابداران رســمی( به شــماره ثبت 30977 و شناسه 

ملــی 10320847692 به عنوان بازرس اصلی و موسســه 

حسابرســی تراز مشهود محتسب به شماره ثبت 42989 و 

شناســه ملی 14007130998 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96505 

و شناسه ملی 10101405599 

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

ثبت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده کــه خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام 
کلیــه امور بازرگانی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز، ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشــور، خرید 
و فروش به فروشــگاه های زنجیره ای، شرکت در نمایشگاه ها 
و مزایده ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی و مشــارکت 
در عقــد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقــی، اخذ وام و 
تسهیالت از بانک و موسســات مالی و اعتباری، ایجاد شعب 
و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشــور، تولید 
مــواد غذایی در صورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از 
مراجــع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود مرکز 
اصلی: تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- 
اندیشه- کوچه اندیشــه پنجم- خیابان دکتر علی شریعتی- 
پالک 628- طبقه دوم- واحد 4- کد پستی 1568958567 
سرمایه شــخصیت حقوقی: مبلغ 10/000/000ریال منقسم 
به 100 سهم 100/000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن 
بی نام عادی می باشد که مبلغ 35/000/000 ریال طی گواهی 
شــماره 96/1701 مورخ 1396/12/15 بانک پارسیان شعبه 
سیدخندان پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشــد. اولین مدیران: خانم فروزان شیرینی چی به 

شــماره ملی 0032289545 به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای مرتضی عبداللهی علی آبادی به شماره ملی 
0058727752 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای لعیا حسینعلی به شماره ملی 0440036641 به 
سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقای محمد مجید حسینعلی به شماره ملی 0451366336 
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های عادی 
و اداری با امضــای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و 
اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: 
آقای محمدعلی نعمتی به شــماره ملی 1601829280 به 
ســمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی 
علی بخشی به شــماره ملی 3960851162 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 
جهت درج آگهی های شــرکت تعییــن گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص اعتمادگستر ستاره ایرانیان 
در تاریخ 1396/12/21 به شماره ثبت 524394 

به شناسه ملی 14007485673

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

دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شــاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری امور 
نگهبانــی و حفاظت فیزیکی بیمارســتان بهــار )فاطمیه( 
از طریــق مناقصه عمومی یک مرحله ای بــه پیمانکاران 
صالحیت دار و واجد شــرایط اقدام نمایــد. بدین منظور از 
کلیه شــرکت هایی کــه دارای مجوز رســمی و قانونی از 
مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا و دارای تأیید صالحیت 
معتبر از ســازمان کار و امــور اجتماعی و نیز دارای تجربه 
و ســوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند و تمایل 
به همکاری دارند دعوت می شــود از تاریخ چاپ آگهی به 
مدت 5 روز کاری جهت دریافت اوراق و اســناد شرکت در 

مناقصه به نشانی: شاهرود- شــهرک البرز- بلوار آیت ا... 
بهجت- ســاختمان البرز- معاونت توسعه مدیریت و منابع 
دانشــگاه- واحد امور قراردادها مراجعه و یا جهت کســب 
اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 32394088 - 023 واحد 

حراست تماس حاصل نمایند.
همچنین اســناد مناقصــه از طریق ســایت اینترنتی این 
دانشگاه به نشــانی www.shmu.ac.ir قابل رؤیت 

می باشد.
ضمنًا تاریخ و ســاعت برگزاری جلســه توجیهی مناقصه 

متعاقبًا در سایت این دانشگاه اعالم می گردد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

سال هفتادو هفتم   شماره 21928   تکشماره 10000 ریال12صفحه پنج شنبه 24 خرداد 1397   29 رمضان 1439    14 ژوئن 2018

* نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی: پیشنهاد 
تشکیل نهاد مردمی جهاد سازندگی را ارائه می کنیم.

* وزارت جهاد کشاورزی: 20 درصد تجارت جهانی خرما 
در اختیار ایران است.

* طی دو سال گذشته؛ نرخ هر کیلو کاغذ روزنامه 
دو برابر شده است.

* دالیل گرانی خودرو اعالم شد.      
 صفحه4

یک ماه قبل کیهان هشدار داده بود

500 تن تخم مرغ فاسد وارداتی 
معدوم شد

* رایزنی ها برای تعیین نخست وزیر جدید عراق؛ توافق 
مقتدا صدر و هادی عامری برای تشکیل ائتالف بزرگ.

* نقش پررنگ امارات در تبدیل زمین های قدس 
به شهرک های صهیونیستی.

* ســرکرده طالبان افغانستان خواســتار مذاکره 
مستقیم با آمریکا شد.

* روزنامه آلمانی: غرب باید نگران پیوند روسیه و 
چین در سازمان شانگهای باشد.        صفحه آخر

نبرد سرنوشت ساز بر سر بندر استراتژیک یمن

انصاراهلل: الحدیده را 
گورستان متجاوزان می کنیم

گزارش خبری تحلیلی کیهان

گرانی امروز حباب است
یا وعده های دیروز؟!

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

10 پرسش
از یک دیدار

جایزه
 وطن فروشی 
و خوش خدمتی

به اضافه حمایت از 
دراویش داعشی

مراسم صمیمی افطار رئیس جمهور
با کودکان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره(

عید سعید فطر مبارک باد

موگرینی: تالش ما برای حفظ برجام
همسو با منافع آمریکاست

  FATF ۲۶ نکته که درباره
باید بدانید

صفحه۷

* فدریــکا موگرینی مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا: توافق 
هســته ای)برجام( پنجره ای برای پرداختن بــه موضوعات غیرمرتبط با 

مسائل هسته ای با ایران را باز کرده است.
* فرصت داشــته ایم در دیــدار با مقام های ایران با آنها درباره مســائل 

موشکی و حقوق بشر گفت وگو کنیم. 
* در صورت فروپاشی برجام، فرصت برای گفت وگو درباره این مسائل از 

بین خواهد رفت.
* »کریستوفر فورد« دســتیار وزیر خارجه آمریکا در اندیشکده »مرکز 
امنیت جدید آمریکایی« با اشاره به برجام: در موضوع ایران با اروپا هدف 

مشترک داریم و اختالف ها صرفا تاکتیکی است.

* برخالف آنچه برخی کارشناسان هشدار می دادند، خروج آمریکا از توافق هسته ای به برهم خوردن این توافق 
و ارتقای سطح غنی سازی ایران منجر نشده است.

* محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پس از ورود به آفریقای جنوبی در جمع خبرنگاران: هنوز بسته عملیاتی 
الزم را از طرف های برجامی دریافت نکرده ایم.

صفحه2

* در شــرایطی که بازارهای مختلفی از جمله مسکن، خودرو، سکه و مواد غذایی با 
افزایش قیمت های قابل توجهی رو به رو شده اند، برخی دولتمردان با حباب نامیدن 

این گرانی ها سعی در توجیه گرانی ها دارند.
* نوبخت، سخنگوی دولت اخیراً گفته بود: تبدیل نقدینگی و سرمایه مردم در بازار 

مسکن،خودرو و سکه باعث به وجود آمدن حباب شده است.
* این درحالی است که صرف اینکه بگوییم گرانی ها حباب است مشکل تورم فزاینده 

حل نمی شود.

* مردم از دولتمردانشــان انتظار اقدام عملی دارنــد که این اقدامات هم با تکیه بر 
توانمندی های داخلی و مدیریت جهادی محقق می شود. 

* باید از سخنگوی دولت پرسید آیا گرانی های امروز حباب است یا وعده های برجامی 
دیروز که حتی آب خوردن مردم را هم به توافق هسته ای گره زدید؟

* همچنین آقای روحانی در انتخابات ســال 92 وعده دادند: دولت تدبیر و امید 
به دنبال این است که آن چنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصاًل به یارانه 45 

هزار تومانی نیازی نداشته باشند...

* عالوه بر این جناب آقای روحانی وعده دادند: در حوزه مسائل اقتصادی زمینه ای 
فراهم خواهد شد که گرانی و تورم مهار شده... دولت تدبیر گرانی را با فکر و برنامه 

کنترل و کاهش خواهد داد.
* واقعاً جناب نوبخت خوب است پاسخ دهند آیا این وعده ها حبابی نبود؟

* خواســته اصلی مردم بعد از خروج آمریکا از برجــام از دولت محترم این بود که 
حداقل از این پس و در چند سال باقی مانده کشور را بدون امید به برجام اداره کنند 
و آب خوردن مردم را هم به برجام گره نزنند.                                                 صفحه4

* به اعتراف شما، مشکل 
نه  بود  برجــام  از خود 
خروج آمریکا.     صفحه2
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