
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1396/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اقدس 

هنرور به شــماره ملــی: 2295702951 و آقای علی اکبر 

خوشــنویس زاده به شــماره ملی: 2290410543 و خانم 

مهرافروز خوشنویس زاده به شــماره ملی: 2295198054 

به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای جواد ســاکت  

حســن آبادی به شماره ملی: 1261564669 و آقای مهرداد 

خوشنامی به شماره ملی: 0014017385 به سمت اعضای 

علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

خانــم اقدس هنرور به شــماره ملــی: 2295702951 به 

ســمت مدیرعامــل و عضو هیئــت مدیره آقــای علی اکبر 

خوشنویس زاده به شــماره ملی: 2290410543 به سمت 

رئیس و عضو هیئت مدیره و خانم مهرافروز خوشنویس زاده 

به شماره ملی: 2295198054 به سمت نائب رئیس و عضو 

هیئت مدیره انتخاب شــدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار 

و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و امورمالی 

و بانکی با امضاء: مدیرعامــل و رئیس یا نائب رئیس هیئت 

مدیــره متفقا همراه با مهر شــرکت و امضــا اوراق عادی و 

نامه هــای اداری و قراردادهــا و عقــود اســامی با امضای 

مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر 

شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیراالنتشار )کیهان( جهت 

نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت خوراک دام 
و طیور شهریار سهامی خاص 

به شماره ثبت 60384 
و شناسه ملی 10101054314 

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

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

زیر جهت اطاع عموم آگهی می گــردد. موضوع: ارائه خدمات 

انتظامــی حفاظتی و مراقبتــی از جمله حفاظــت از اماکن و 

تاسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی از قبیل 

محات و مجتمع های مسکونی تجاری صنعتی و شعب غیرمادر 

بانکهای خصوصی و موسســات مالی و اعتباری و صندوق های 

قرض الحســنه و اماکن تفریحی و فرهنگی و آموزشی و ورزشی 

و درمانی، زمین ها و تاسیســات کشــاورزی، سیلوها، انبارهای 

کاال و پروژه های عمرانی. شــماره مجوز 45/22/3/13971292 

تاریخ مجوز 1397/1/29 مرجع صادرکننده مرکز انتظام پلیس 

پیشــگیری ناجا مدت: از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز 

اصلی: استان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 

تهران- تهران ویا- کوچه شهید علی اصغر عنبرافشان- خیابان 

ســتارخان- پــاک 383- مجتمع تجاری چشــم انداز- طبقه 

پنجم- واحد 3 کدپســتی 1444743168 سرمایه شخصیت 

حقوقی: 1/000/000ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 

شرکا: خانم ناهید فخر به شــماره ملی 0036840157 دارنده 

150/000 ریال سهم الشرکه آقای علی اکبر آل یمین به شماره 

ملی 0451986059 دارنده 400/000 ریال سهم الشرکه آقای 

شعبانعلی امیرحسینی به شــماره ملی 0603071201 دارنده 

150/000 ریال سهم الشرکه آقای حسن نیک صفت اباتری به 

شماره ملی 2677732661 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

آقــای مجتبی ارکانی یامچی به شــماره ملی 3979219641 

دارنــده 150/000 ریال سهم الشــرکه اولین مدیــران: آقای 

علی اکبر آل یمین به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی 

ارکانی یامچی به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای 

شعبانعلی امیرحسینی به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن 

نیک صفت اباتری به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ناهید فخر 

به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

دارندگان حــق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسســه از 

قبیل چک، سفته بروات، قراردادها، عقود اسامی با امضاء آقای 

علی اکبر آل یمین همراه مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه.

تاسیس موسسه غیرتجاری ناجی گستر قائم در تاریخ 1397/4/12
 به شماره ثبت 45033 به شناسه ملی 14007694568 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1397/4/2 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
 و حســاب ســود و زیان ســال مالی 1396 بــه تصویب

 رسید.
 روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت لوزان سهامی خاص 

به شماره ثبت 4694
 و شناسه ملی 10861931056 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/8/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
جواد رجب پور با کد ملــی 0901063800 به نمایندگی از 
شــرکت مجتمع کشــت و صنعت فردوس به شناسه ملی 
10101265667 آقای عبدالعلی تاجی اشکفتکی با کد ملی 
4621414216 به نمایندگی از شــرکت کفش نوید بهمن 
به شناسه ملی 10102247860 آقای وحید بیگدلی با کد 

ملی 4285721708 به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی 

شهاب سنگ به شناسه ملی 10101278928 آقای حسین 

جعفری با کد ملی 5209435385 به نمایندگی از موسسه 

توسعه انرژی پایوران به شناسه ملی 10100362762 آقای 

عباسعلی قاسمی با کد ملی 0839081456 به نمایندگی از 

شرکت پیام طبیعت البرز به شناسه ملی 10260315752 

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479

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

اطالعیه
فراخــوان ثبت نام نامزدهــای نمایندگی مدیران 
پایگاه های  و  مســئول مطبوعات، خبرگزاری هــا 
خبری در هفدهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات
شرح در صفحه 5 م الف 2002

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

صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: تهیه مواد اولیه، طبخ، بسته بندی، توزیع غذای کارکنان

مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/7/3 لغایت 1397/7/12 )نه روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/7/14 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/7/17

مدت قرارداد: نه ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3/640/000/000 ریال )سه میلیارد و 

ششصد و چهل 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 جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبه روی 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: 07731378702-5- 09387646547- 09171041836

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 22009   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 3 مهر 1397   15 محرم 1440    25 سپتامبر 2018

در پاسخ به گزارش کیهان

ارگان رسمی 
دولت:
خصوصی هستیم!

۳

راهپیمایی 
موتورسواران 
ایتالیایی

در حمایت از مردم 
مظلوم فلسطین

۱۲

* انتظار افکار عمومی از رئیس جمهور به عنوان 
نماینده ایران در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل این است که با بیانی قاطع و محکم از این 
تریبون جهت بیان حقانیت جمهوری اسامی 
و تشریح عهدشکنی و کینه توزی ها و کارنامه 

سیاه شیطان بزرگ به خوبی بهره ببرد.
* گروهک تروریستی و جدایی طلب االحوازیه 
که در حادثه تلخ اهواز، در اقدامی رذیانه زن و 
کودک و پیر و جوان را به رگبار بست تنها یک 
نمونه از تروریست های تحت حمایت آمریکاست. 
داعش، منافقین، کومله، جندالشیطان، القاعده 
و دیگــر گروهک های تروریســتی نیز همگی 

دست پرورده و تحت حمایت آمریکا هستند.

انتظار از حضور رئیس جمهور در سازمان ملل

آقای روحانی! محکم باشید
ملت ایران از آمریکا طلبکار است

* آقای روحانی می بایست در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به حادثه تروریستی اهواز و نقش آمریکا در تجهیز و 
حمایت همه جانبه از گروهک های تروریستی بپردازد.

* مقامات آمریکایی در موضوع برجام همواره با لحنی گستاخانه ایران را محکوم کرده اند. این در حالی است که توافق 
هســته ای هم در دولت اوباما و هم در دولت ترامپ به صورت فاحش نقض شده است و روحانی می بایست در نشست 

مجمع عمومی سازمان ملل با لحنی قاطع به این موضوع بپردازد.
* رئیس جمهور  باید در ســازمان ملل با به چالش کشــیدن اقدامات منطقه ای آمریکا و شــرکای این کشور، از موضع 
طلبکار، جنایات واشنگتن در عراق و سوریه و یمن و بحرین و فلسطین را برای افکار عمومی تشریح کند.     صفحه۲

يادداشت روز

مدیرانی که در دولت آیه یأس می خوانند
 به درد مدیریت نمی خورند

نقشه راِه 
می شود و می توانیم

صفحه۲

خبر ويژه

صفحه۲

مردم در تشییع شهدای اهواز سنگ تمام گذاشتند

تراریخته ای 
که با پنبه
 سر می برد!

۸

اتاق اصناف:

کمبود کاال نداریم
مردم از خرید مازاد نیاز پرهیز کنند

 * وزیــر نفت: خــواب آمریکا برای توقــف صادرات
 نفت ایران تعبیر نمی شود.

* اوپک به خواسته آمریکا برای کاهش قیمت نفت توجهی نکرد.
* سرپرســت اســبق وزارت اقتصاد: تنها راه احیای 

قدرت خرید مردم حذف بازار ثانویه است.

* نماینده مجلس: بندهای اجرا شــده FATF هیچ 
کمکی به اقتصاد کشور نکرد.

 * یک مســئول وزارت راه: مســکن اجتماعی هنوز 
در صفحه اول قرار دارد!

صفحه۴

کرملین:

سرنگونی هواپیمای روسیه کار اسرائیل بود
سوریه را ظرف 2 هفته به اس-300 مجهز می کنیم

* ایندیپندنت: یمن فقــط 2 ماه غذا دارد. مرگ در 

کمین کودکان یمنی.

 * نگرانــی جدی آمریــکا از تبدیل انصــاراهلل یمن

 به حزب اللهی دیگر.

* ریــاض: ترامپ بخواهــد تولید نفــت را افزایش 

می دهیم!

 * میلیاردر مشهور صهیونیست: از ترامپ خیلی راضی ام 

باز هم به جمهوری خواهان کمک می کنم.          صفحه آخر

ایران در مسابقات ورزشی با نمایندگان رژیم غاصب صهیونیستی شرکت نخواهد کرد

رهبر انقالب در دیدار قهرمانان ورزشی تاکید کردند

گوشمالی سخت
در انتظار عوامل ترور اهواز

 * حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: بر اســاس گزارش ها این کار بزدالنه کار همان افرادی اســت
که هر جا در ســوریه و عراق گرفتار می شــوند، آمریکایی ها نجاتشــان می دهند و دستشــان 
 درجیب ســعودی و امارات عربی است. مطمئناً گوشمالی ســختی به عوامل این اقدام خواهیم 

داد.
* مدال واقعی شــمایید، زیرا باالترین ارزش برای یک کشــور و الزمه پیشرفت آن، وجود نیروی 

انسانی کارآمد، مؤمن، جدی، باهوش و پرتالش است.

* مســتکبران از پیروزی ملت ایران در هر عرصه ای خشمگین می شوند، بنابراین پیروزی شما در 
واقع پیروزی ملت و شکست جبهه وسیع دشمنان ایران است، به همین دلیل حقیقتاً به شما افتخار 

می کنم و پیام های تشکر من به شما به معنای واقعی کلمه، برآمده از دل است.
* َخلق صحنه های ماندگاری همچون دعا و سجده به درگاه پروردگار پس از پیروزی، وقار و حجاب 
اسالمی بانوان ورزشکار کشورمان در مسابقات و اهداء مدال به شهیدان سرافراز نشان دهنده هویت 

و شخصیت ایرانی، اسالمی و انقالبی ورزشکاران غیور ایران است.

* خاضع و خاشع شدن در مقابل هنجارهای استکبار مایه افتخار نیست، بنابراین در مقابل تهدید 
به اینکه اگر فالن مسابقه را ندهید یا کاری را انجام ندهید، فالن فدراسیون از شما ناراضی می شود، 

نباید تسلیم تهدیدها و هنجارهای غلط و تحمیلی شوید.
* جمهوری اســالمی از ابتدای انقالب، رژیم صهیونیستی و رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی را به 
رسمیت نشناخت، البته رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی سقوط کرد و رژیم غاصب، کّذاب و نژادپرست 
صهیونیستی نیز ساقط خواهد شد.                                                                                       صفحه۳

صفحه۳

رئیس قوه قضائیه:

امنیت مردم
 به هیچ وجه 
قابل مسامحه 
نیست

۱۰

نگاهی به دیروزنامه های 
زنجیره ای

دانستن
 و باز
 فریب خوردن!

۱۰


