
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/4 و مجوز 

شماره 96/291769 مورخ 1396/9/14 بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری 

تدبیر به شناسه ملی 10101907666 با نمایندگی محمد تقی 

صافدل به کد ملی 2002798656 به سمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره. شــرکت ایران و شرق )سهامی خاص( به شناسه 

ملی 10100205339 با نمایندگی داود کاغذگران به کد ملی 

0051738538 به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت تولید و 

صادرات ریشمک به شناسه ملی 10530010540 با نمایندگی 

محمد رحیم احمدوند به کد ملی 3961180776 به ســمت 

نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه 

ملی 10102588528 با نمایندگــی حامد تاجمیر ریاحی به 

کد ملی 1293064467 به ســمت عضو هیئت مدیره. شرکت 

کشــاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی 10380304009 

به نمایندگی پرویز جمعلی نتاج به کد ملی 2060705029 به 

سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 

بهادار تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و 

عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً 

همراه با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از 

اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد 

بــود و نامه ها و مکاتبــات عادی با امضــای مدیرعامل منفرداً 

همراه با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی از 

اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 

بود. اختیارات هیئت مدیره به شــرح زیر به مدیرعامل تفویض 

گردید: نمایندگی شــرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات 

دولتی و غیر دولتی، مؤسســات عمومی، مراجع قضایی و سایر 

اشــخاص حقیقی و حقوقی، اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس 

و انحالل نمایندگی ها یا شــعب در هــر نقطه از ایران یا خارج 

از ایران با اطالع بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، تعیین 

شــرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پیش بینی بودجه 

ساالنه شرکت، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انعقاد 

هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال 

منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شــرکت باشد و انجام 

کلیه عملیات و معامالت مذکور در ماده 2 اساســنامه و اتخاذ 

تصمیم در مــورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیــم در مورد امور 

مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله 

هرگونــه حق اختراع، نام یا عالئم تجاری و صنعتی، کپی رایت، 

سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی 

و کیفــری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شــده، 

در هر یک از دادگاه ها، دادســراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی 

اختصاصــی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شــرکت 

دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه 

کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی 

اختصاصــی یا عمومی و دیوان عدالــت اداری با حق حضور و 

مراجعــه به مقامات انتظامی و اســتیفای کلیه اختیارات مورد 

نیاز در دادرســی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلســات، 

اعتراض به رأی، درخواســت تجدیدنظر، فرجــام، واخواهی و 

اعاده دادرســی مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست 

یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نســبت به ســند طرف و 

اســترداد ســند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی 

شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین 

و گزینش داور منتخب با حق صلح اجرای حکم نهایی و قطعی 

داور، درخواســت صدور برگ اجرایــی و تعقیب عملیات آن و 

اخذ محکوم به و وجوه ایداعــی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و 

کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، 

اقــرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای 

متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای 

ورود ثالث، قبول یا رد ســوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و 

زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت های مالی 

ســاالنه و گزارش فعالیت هیئت مدیــره و ارائه آن به بازرس و 

حسابرس، تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه 

ماهــه و ارائه صورت های مالی 6 ماهه به حســابرس و بازرس، 

دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه 

آنها، پیشــنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، پیشنهاد 

تقسیم ســود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصالح اساسنامه به 

مجمــع عمومی فوق العاده، فراهم آوردن زمینه های الزم جهت 

نظارت بانک مرکزی و امکان رســیدگی جامــع و کافی برای 

بازرسان اعزامی این بانک. 

آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی عام 
به شماره ثبت 250731 و شناسه ملی 10102912170 

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی میگردد. موضوع: اهداف موسسه عبارتند از: الف: کلیات ارتقاء 

سطح تحصیالت، آموزش و حفظ قرآن،  اشتغال زایی، معیشت و مهارت آموزی 

فرزندان،  خانواده ها و رزمندگان و جانبازان فاطمیون )افغانی( ب: روش اجرای 

هــدف از طریق برگزاری کالس های آموزشــی، مهارت آموزی،  برگزاری 

اردوهای فرهنگی، تفریحی، زیارتی و خودکفائی مدت: از تاریخ ثبت به مدت 

نامحدود مرکز اصلی: استان تهران: شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر 

تهران- جاده لشــگرک- بزرگراه ارتش خیابان شهید حسن عرب حلوائی- 

پالک 11- طبقه همکف- کدپستی 1955633311- دارائی موسسه: دارایی 

اولیه موسســه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ 100 میلیون ریال می باشد. 

اولین مدیران: آقای وحید یادگیربصیر به شــماره ملــی 0010591869 و 

به ســمت عضو هیئت مدیره و خزا نه دار به مدت 2 ســال آقای سید رضا 

موسوی فر به شــماره ملی 0032906390 و به سمت رئیس هیئت مدیره 

به مدت 2 سال آقای سیدحمید موسوی فراز به شماره ملی 0490163335 

و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای بهروز خادم حسینی 

به شــماره ملی 2750423635 و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

به مدت 2 ســال آقای حسن رحیمی به شــماره ملی 5209366529 و به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه 

اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای  مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب 

خرانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسســه معتبر خواهد بود. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسیان: - محمدعلی کاظمی بشماره 

ملی بعنوان بازرس اصلی به مدت یک ســال- محسن جمالی بشماره ملی 

بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک ســال شماره مجوز 204863 تاریخ 

مجوز 1396/12/08 مرجع صادرکننده وزارت کشور.

تاسیس موسسه غیرتجاری محسنین انصارالرسول در تاریخ 1397/06/03
 به شماره ثبت 45382 به شناسه ملی 14007798422 

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

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

اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: وســایل کمک آموزشی. 

شــرح فعالیت: این شرکت نوپا)استارت آپ( قصد دارد در حوزه وسایل 

کمک آموزشی مرتبط با کتب آموزش و پرورش فعالیت کند. این شرکت 

عالوه بر ارائه طرح به شرکت های فعال در زمینه ساخت وسایل کمک 

آموزشــی، به مانند پل ارتباطی بین مدارس و شرکت های تولیدکننده 

نیز می باشــد و آمادگی دارد تا با ارائه فهرســتی از محصوالت موجود 

شــرکت های تولیدی مختلف، مــدارس را در زمینه تجهیزات کمک 

آموزشــی یاری نماید. همچنین این شرکت می تواند ایده ها، نظرات و 

سفارش های آموزگاران و مدیران مدارس را به شرکت های تولید کننده 

رســانده و آنها را در ارائه محصــوالت جدید همراهی کند. در صورت 

لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربــط مدت فعالیت: از 

تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان 

تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله عباس آباد- اندیشــه- 

خیابان شهید محمدحسین علی اکبری- خیابان باغ- پالک 48- طبقه 

اول- کدپستی 1576914413 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 

از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا 

خانم آناهیتا لطیفی به شماره ملی 0061641820 دارنده 900000 ریال 

سهم الشرکه خانم یلدا لطیفی به شــماره ملی 0063668246 دارنده 

100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم آناهیتا لطیفی به 

شــماره ملی 0061641820 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 

خانم یلدا لطیفی به شماره ملی 0063668246 به سمت رئیس هیئت 

مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار 

و تعهدآور شرکت از قبیل چک،  سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی 

و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آناهیتا لطیفی و یلدا 

لطیفی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 

اساســنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی  های شرکت 

تعیین گردید.  ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دانش افزار نوتاش در تاریخ 1397/06/03 
به شماره ثبت 530563 به شناسه ملی 14007800547 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/4/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای سهراب امیرسرداری کدملی 0031131662 
به عنــوان رئیس هیئــت مدیره، آقــای ایرج خســروپناه کدملی 
0038659281 بــه عنوان نایب رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل 
و خانم جمیلــه کاظم آبادی فراهانی کدملــی 0032311249 به 
نمایندگی از شــرکت رنگ آفرین شناسه ملی 10100516139 به 
عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و تعهدات 
و اوراق بهادار و سفته ها و چکها با امضای آقای سهراب امیرسرداری 
بــا کد ملی 0031131662 رئیس هیئــت مدیره به تنهایی و یا به 
اتفاق آقای ایرج خسروپناه با کد ملی 0038659281 مدیرعامل و یا 
خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی با کد ملی 0032311249 یا آقای 
غالمرضا ســمیع پور با کد ملی 0049487760 مسئول امور مالی 
شرکت با مهر شــرکت معتبر و قانونی است. درغیاب آقای سهراب 
امیرسرداری،  امضای سه نفره آقای ایرج خسروپناه مدیرعامل باتفاق 
آقای غالمرضا ســمیع پور و خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی با مهر 

شرکت نیز معتبر و قانونی می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع رنگ ها و تینرهای 
دریایی سهامی خاص به شماره ثبت 114370 

و شناسه ملی 10101580111 

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

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصهگزار: واحد اجرایی موسســه عمران ســاحل )کارگاه بندر خدماتی و 

صادراتی تمبک(
موضوعمناقصه:عملیات فرآیند تولید و حمل قلوه سنگ

مهلتمناقصه:از تاریخ 1397/07/02 لغایت 1397/07/10 )نه روز(
تاریختحویلپاکت: 1397/07/12 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/07/15

مدتقرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: 4/760/000/000 ریال )چهار میلیارد 

و هفتصد و شصت میلیون ریال(
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرسجهتتحویلاسنادمناقصه:
بوشــهر - شهرستان کنگان روبروی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک - امور 

قراردادها - آقای مهندس علوی - آقای مهندس عبداله زاده.
تلفن:09171041836-09387646547-07731378702-5

تهران - تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

سال هفتادو هفتم   شماره 22008   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 2 مهر 1397   14 محرم 1440    24 سپتامبر 2018

گزارش میدانی خبرنگار کیهان

اندوه، نفرت و انتقام
حال و هوای مردم اهواز ساعاتی پس از حادثه

گردانندگانFATF میزبان گروه های تروریستی و قاتالن شهدای اهوازند

مجلس این هشدار را جدی بگیرد

FATF تصویب
خیانت به خون شهدای اهواز

*  بر خاک خوزستان کم خون نریخته است. چه مردانی از عرب و عجم و ترک و ُکرد و لر و بلوچ و گیلک و ... بر این خاک افتادند. 
برای حفظ هر وجب از این خاک، خون دل ها خورده ایم.

* چه تقارن عجیبی که درست در سالروز آغاز آن جنگ تحمیلی هشت ساله بار دیگر خاک خوزستان از خون فرزندانش رنگین شد. از 
خون حاج حسین منجری جانباز محاسن سفید و یادگار ویلچرنشین آن دوران تا خون جوانانی که لباس مقدس سربازی برتن داشتند 
و حتی طاهای 4 ساله که نه تنها مادر خود، بلکه مادران اهواز و بلکه تمام مادران ایران زمین را داغدار شهادت مظلومانه خود کرد. 

* موسی 45 ساله و عرب است. چند ثانیه ای سکوت 
می کند و نگاهــش را به جایی نامعلوم می دوزد. به 
ســختی بغضش را فرو می خورد و می گوید از این 
اتفاق بسیار ناراحت اســت و از اینکه تروریست ها 
جنایت خود را به آنها منســوب کرده اند، متاسف و 

شرمنده است.
* مریم 33 ســاله: بدون شک این جنایت هولناک 
ریشه خارجی دارد. این جانیان و کسانی که به اینها 
دستور داده اند باید بدانند دچار اشتباه بزرگی شدند 
و با این جنایت و خونریزی هرگز به هدفشــان که 
تجزیه طلبی است، نمی رسند.                صفحه۳

يادداشت روز

نقش انکارناپذیر انگلیس
در جنایت تروریستی اهواز

راه حل
اخراج نظامی آمریکا از منطقه

صفحه2

خبر ويژه

صفحه2

اعالم همبستگی کودکان مظلوم میانمار
با شهید 4 ساله اهواز

با حضور رئیس جمهور انجام شد

آغاز سال تحصیلی جدید
14 میلیون دانش آموز به خانه دوم رفتند

 * نماینــده مجلــس: بانک ها بــرای نگهداری 

بیش از 40 درصد اموال خود باید مالیات بدهند.

* احتمال پلمب سایت های خرید و فروش 

آنالین سکه.

 FATF :یک کارشــناس مســائل بانکی * 

یکی از ابزارهای تحریمی آمریکا است.

 * گمرک:  انبارهای ما پر از کاالی اساســی

است.                                      صفحه4

یک دوتابعیتی دیگر از وزارت نفت
با ده ها میلیارد تومان اختالس به گرجستان گریخت

* رســانه های غربی: تجاوز به یمن برای آل سعود 

ماهانه 6 میلیارد دالر آب می خورد.

* امریکن کانسرویتیو: آمریکا کشورهایی را تحریم 

می کند که در مقابل شان احساس ضعف می کند.

* نیویورک تایمــز از توانایی ژاپن برای ســاخت 

6000 بمب اتم خبر داد!

* فراخوان بزرگ فلســطینی ها برای جلوگیری از 

تخریب روستای »خان االحمر«.          صفحه آخر

آمریکا گروه دیگری از سرکردگان داعش را 
از »دیرالزور« فراری داد

* رئیس مجلس و وزرای خارجه و اطالعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس همزمان با عملیات 
تروریستی اهواز، در اقدامی تامل برانگیز جلسه ویژه ای با موضوع FATF برگزار کردند!

 * تصویب FATF خیانت به خون شــهدای اهواز است. الزم و ضروری است که نمایندگان مجلس 
به جای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF، در اعتراض به جنایت 

مزدوران دولت های صحنه گردان FATF لوایح مرتبط را از دستور خارج کنند.
* بزک کنندگان FATF به این سؤاالت پاسخ دهند؛ در حال حاضر کارگروه FATF کجاست؟! چرا 
با تأمین کنندگان مالی تروریست های االحوازیه برخورد نمی کند؟! چرا برخوردی با قاتالن 17 هزار 

شهید ایرانی که مورد حمایت مستقیم فرانسه قرار دارند، انجام نمی دهد؟!

* در حال حاضر سرکرده های گروهک های تروریستی ضد ایرانی از جمله گروهک االحوازیه تحت 
حمایت برخی دولت های اروپایی)گردانندگان FATF( قرار داشــته و به راحتی در این کشــورها 
کنفرانس خبری و میتینگ برگزار می کنند و در مصاحبه با شبکه های تلویزیونی ضد ایرانی مستقر 

در اروپا نحوه ترور مردم ایران را شرح می دهند!
* یک کارشناس مســائل اقتصادی: اطالعات 400 صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به 
طرف های خارجی ارائه شد. چون FATF روی صرافی ها دست گذاشته بود که مبادالتشان شفاف 

نیست. ارائه اطالعات صرافی ها باعث افزایش قیمت ارز شد.
صفحه2

اژه ای خبر داد

احضار 
همه رسانه ها 
و افراد شایعه ساز
درباره زائران عراقی

۱۱

پیکر مطهر
 شهدای اهواز
 امروز تشییع می شود

۱۰

گفتمان مقاومت، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است و سن و ملیت نمی شناسد. »ما با اهوازیم، طاها برادر ما است، 
طاها دوســت ما است، ما همه طاها هستیم« درست برخالف رسانه ها و قلم به دستان مزدوری که هر پیام دروغی را با 
رنگ و لعاب حقیقت نمایی به ســمت مخاطب روانه می کنند و حادثه اهواز را حمله مســلحانه و نه تروریستی می نامند، 
دانش آموزان میانماری که طعم تلخ آوارگی و مصیبت را می چشند و در فضایی آکنده از فاجعه زیست می کنند، خودشان 

رسانه شدند و با این جمالت با محمد طاها شهید4 ساله حادثه اهواز و خانواده اش همدردی کردند. 
این منظره اما فقط حاکی از همدردی دانش آموزان میانماری نبود. آنها با نوشتن اینکه »طاها برادر و دوست ما است و 
ما همه طاها هستیم« با او اعالم همبستگی می کنند و در قلمرو نگاهشان و برگ های آرزو هایشان شاید مهم تر از این نباشد 
که روزی پا در رکاب ببرند و ریشه ظالمان و النه های تروریست ها را در پهنه جهان بکنند و آنها را بر لبه تیز تیغ انتقام قرار 

دهند و همراه خورشید موعود قبله اول و دوم مسلمین را از حصر صهیونیسم و اسارت آل سعود نجات دهند.

صفحه10

احضار سفیر
 پاسخ قاطع
 به میزبانی
 از تروریست ها نیست

۲

هیئت دولت
 امروز را 
عزای عمومی 
اعالم کرد

۲

گروهک االحوازیه علی رغم تایید اولیه 
دخالت خود را تکذیب کرد  

کشورهای
 حامی تروریسم

 اگر هزار بار هم 
تکذیب کنند

از انتقام در امان 
نخواهند بود

۱۰


