
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1396/5/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت 

مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت 

گیتی گستر لیو به شناسه ملی 10320760004 به نمایندگی 

آقای عباســعلی شریفی به شــماره ملی 1263269095 به 

عنوان رئیس هیئت مدیره، شــرکت آتیه ســازان میشــا به 

شناســه ملی 10320762667 به نمایندگــی آقای ابراهیم 

جانی به شــماره ملی 0071872809 به عنوان نایب رئیس 

هیئت مدیره، شــرکت افق گنجینه ایرانیان به شناســه ملی 

10320247637 به نمایندگی آقای منصور رضایی به شماره 

ملــی 0055533213 به عنوان عضو هیئت مدیره، شــرکت 

تامین اندیش کاســپین به شناســه ملی 10320787812 به 

نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی به شماره ملی 0420967540 

به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت بنیان سرمایه تسنیم به 

شناسه ملی 10320848898 به نمایندگی خانم نفیسه دروکی 

به شماره ملی 0493404384 به عنوان عضو هیئت مدیره و 

مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل: چک، 

برات، قراردادها و... بــا امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به 

همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با امضای دو نفر 

از اعضاء متفقا همراه با مهر شــرکت و سایر اوراق اداری نیز 

با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 239515 و شناسه ملی 10102803034

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهــی می گردد. موضوع: تولید داروی درمان 
هپاتیت بی و ســی استخراج و خالص ســازی و تولید اسیدهای 
صفراوی بدست آمده از حیوانات در مصارف دارویی و آزمایشگاهی 
و صنعتی- تخلیص و ســاخت هر نوع دارو و یا فرآورده بیولوژیک 
و گیاهــان دارویی عرضه و فروش- اشــتغال به تهیه و ترکیب و 
فروش داروها، واکســن ها، ســرم ها، مواد بیولوژی و بیمارستانها 
مخصــوص انســان و دام- واردات و صــادرات، خرید و فروش و 
تولیــد انواع محصوالت مجاز بازرگانی اعم از داروئی و مکمل های 
داروئی و رژیمی، آرایشــی و بهداشــتی، کلیه تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشــکی، محصوالت دامی و کشــاورزی و عملیاتی کردن 
محصوالت و صادرات محصوالت و ســایر فعالیت های بازرگانی- 
اخذ نمایندگی شــرکت های خارج از کشور و ایجاد نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور- شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و 
اخذ اعتبار از مؤسسات و بانک های دولتی و خصوصی- مطالعات 
و تولید محصوالت کشــاورزی ارائه خدمــات و تأمین نیاز تولید 
کنندگان کشاورزی- مشــاوره و زمینه سازی فروش اختراعات و 
اکتشــافات داخلی- برگزاری کارگاه های آموزشی و همکاری در 
برگزاری همایش ها و کنگره ها در زمینه های علمی در صورت لزوم 

پس از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- پاستور- خیابان 
12 فروردین- بن بســت فتوره چی- پــالک 2- طبقه اول- کد 
پســتی 1316955938 سرمایه شخصیت حقوقی: 10000000 
ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشــرکه شرکا: خانم فاطمه 
سیاه مرزکوهی به شماره ملی 2122718307 دارنده 5000000 
ریال خانم راضیه دیندارلو به شماره ملی 2432825535 دارنده 
5000000 ریال اولین مدیران: خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به 
شــماره ملی 2122718307 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و خانم راضیه دیندارلو به شــماره ملی 2432825535 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و 
تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضاء 
فاطمه ســیاه مرزکوهی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و 
اداری به امضاء فاطمه سیاه مرزکوهی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع 

فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست شیمی پاسارگاد 
در تاریخ 1396/4/12 به شماره ثبت 511792 به شناسه ملی 14006880075

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/12/25 و 

مجوز شــماره 972/15/66779 مــورخ 1397/3/20 اداره کل 

تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: داود حاج اســفندیاری کد ملی 3979641066 به سمت 

نایــب رئیس هیئت مدیره محمد حاجی اســفندیاری کد ملی 

0063367645 به سمت منشی هیئت مدیره و دانیال احمدیار 

کد ملی 0030800080 به ســمت مدیرعامل برای مدت سه 

سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل 

چک ســفته برات و اوراق بهادار پــس از تصویب هیئت مدیره 

بــا امضای مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره و در غیاب داود 

حاج اسفندیاری سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت 

معتبــر خواهد بود و اوراق عادی با امضای آقای دانیال احمدیار 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات شرکت 
مصرف کنندگان تهرانسر تعاونی

 به شماره ثبت 66197 
و شناسه ملی 10101111645

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
اداره کل  و مجــوز شــماره 917/968/3223   1396/09/18
بهزیســتی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز 
اصلی موسســه به تهــران - اختیاریه - خیابان شــهید احمد 
محسنیان - خیابان شهید غالمرضا رحمانی - پالک 7 - طبقه 
سوم - واحد شمالی - کد پستی 1959855957 انتقال یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
حجت اله قلی تبار - سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

آگهی تغییرات موسسه 
خردورزان حامی سالمت آریا 

به شماره ثبت 889 
و شناسه ملی 14006179887

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1397/02/29 و مجوز شــماره 33358 مورخ 97/2/31 وزارت 
کشــور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتی 
تهران به آدرس: استان تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- 
شهر تهران- ونک- خیابان شهید حجت االسالم عباس شیرازی- 
بن بست بهاران- پالک 3 طبقه اول- کدپستی 1435813911 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه خیریه حمایت از بیماران 
پوستی خاص خانه  ای بی به شماره ثبت 43205 

و شناسه ملی 14007191373 

کیهان  هفتگــی  مجلــه 
مطالب  حاوی  ورزشــی 
گزارش،  تحلیل،  خواندنی، 
مصاحبــه و آخرین اخبار 
از ورزش ایــران و جهان 
امروز )شنبه - 28 مهرماه 
کشور  سراســر  در   )97
منتشر شد. در این شماره 

می خوانیم:
* اصل ساده ای که رعایت 
)ســرمقاله(،  نمی شــود 
کاروان سرافراز، درخشش 

و خودباوری در جاکارتا، این پرســپولیس جام می خواهد، سلسله 
مطالب گشت و گذار )بزرگ مثل »کک اتمی«، گرفتاری بزرگ تیم های 
بزرگ و...(، آقای تاج! شــما باید مدیریت کنیــد )تکاپو(، جنگی 
چین میانه میدان )زیر ذره بین هفته(، نگاه چند بعدی به محمدحسین 
مرادوند توپچی پدیده مشهد، غبار زمان با منوچهر ناوران و آخرین 
اخبار از کشــتی، پینگ پنگ، والیبال، بســکتبال، اسب سواری و...  
گزارش مســابقه فوتبال ایران و اروپا...به همراه پوستر مدال آوران 

کاروان اعزامی ایران به رقابت های پاراآسیایی جاکارتا و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

تصمیم های ما زندگی ماســت* از مدل لباس های ویکتوریایی تا تیپ پارتیزانی!* 
عوامل عجیب مؤثر بر پوکی استخوان* پسرک کوچه امیری* نه به حکم ذلت!*و...

دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد اجرای بخشی از عملیات ابنیه فاز 
سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی را با برآورد 
اولیه حدود بیســت و پنج میلیارد و هشتصد میلیون )25/800/000/000( 
ریال بر اســاس فهرست بهای ابنیه ابالغی )سال 1397( سازمان برنامه و 
بودجه کشــور و با زیربنای حدود 4650 متر مربع در چهارچوب بخشــنامه 
جدید ســرجمع، از طریــق مناقصه عمومی، به شــرکت دارای گواهینامه 
صالحیت کاری متناسب با مبلغ مذکور در رشته ساختمان )ابنیه(، با در نظر 

گرفتن سایر شرایط مندرج در اسناد و مدارک مناقصه واگذار نماید.
متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا 0 1 روز پس از تاریخ درج آگهی 
در روزنامه، به ســامانه تدارکات الکترونیک )ستاد( دولت مراجعه و نسبت 
به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنا پس از اتمام مهلت مقرر برای 
دریافت اســناد، حداکثر مدت 10 روز بایســتی نسبت به بارگذاری اسناد و 
ارایه پیشــنهاد قیمت در ســامانه مذکور اقدام نمایند. الزم به توضیح است 
متقاضیان نســبت به ارسال فیزیکی پاکت های مربوط به مناقصه به آدرس 
اردبیل، خیابان دانشــگاه، دانشــگاه محقق اردبیلی، اداره دبیرخانه واقع در 
ساختمان مرکزی دانشــگاه اقدام و برابر آیین نامه نحوه انجام امور مالی و 
معامالتی دانشگاه، میزان سپرده شرکت در مناقصه معادل 5٪ مبلغ برآورد 
اولیه و میزان پیش پرداخت معادل بیســت درصد قیمت پیشنهادی پیمانکار 

برنده مناقصه می باشد.
توجه:

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس با کارفرما:

- برای ارایه ی اطالعات فنی: 31505059-045 )آقای مهندس الیاسیان(
- برای ارایه ی اطالعات مالی: 31505021-045 )آقای جعفروند(

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه محقق اردبیلی

اداره کل نوسازی مدارس اســتان قزوین در نظــر دارد کاال با مشخصات به شرح ذیل را از 
طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شــرکت های واجد شرایط و دارای تشخیص صالحیت معتبر از 
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پروانه 
کار و عالمت استاندارد جهت محصول ذیل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید. انتشار آگهی در سامانه مورخ 97/7/28 می باشد.

موضوع ردیف
مناقصه

محل 
اجرا

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

تاریخ بازگشایی 
پاکات

مدت 
اجرا

1

خرید تجهیزات 
گرمایشی مدارس سطح 
استان قزوین )بخاری 
گازسوز دودکش دار 

راندمان باالی هوشمند 
)هرمتیک( 

دارای برچسب انرژی 
رده A دارای قابلیت 

تنظیم برنامه
 تقویم آموزشی(

استان 
3 ماه2/000/000/00097/8/12ریالقزوین

جهت کسب اطالع بیشتر به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه فرمائید. 
نوبت اول: 97/7/28  و نوبت دوم: 97/7/29

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

آگهی دعوت به مناقصه عمومی 
)دو مرحله ای( )نوبت اول(

چه کسی پاسخگوست؟!  

سکوت بانک مرکزی در قبال افزایش غیرقانونی 
سود سپرده های بانکی

* تحریم های جدید تأثیری در تولید ماشــین آالت 
کشاورزی ندارد.

 * کارشــناس اقتصــادی: حذف پوشــاک قاچاق
 260 هزار شغل را احیا می کند.

* کیفیت آب شرب تهران کاماًل سالم است.

* وزیر راه و شهرسازی پنج سال است مسکن مهر را 
تخریب می کند.

* با وجود اجرای خواسته های غرب، رشد اقتصادی 
کشور منفی شده است.

صفحه۴

تحقیر سعودی در سازمان ملل  

نماینده سوریه: بوی گند رسوایی هایتان بلند شده 
لیاقت اظهارنظر در شورای امنیت را ندارید

* خون خاشقجی دامن ولیعهد سعودی را گرفت؛ خبرهای 
ضد و نقیض از عربستان درباره برکناری بن سلمان.

* یورش وحشــیانه فرزندان ابولهــب به خانه های 
شیعیان عربستان در قطیف.

* اعالم آماده باش ســید حسن نصراهلل برای نبرد با 
اسرائیل در میدان جنگ نرم.

* دســتگیری مقامات ارشــد اقلیم کردستان عراق 
حین دزدی نفت!                              صفحه آخر

سال هفتادو هفتم   شماره 22030   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 28 مهر 1397   10 صفر 1440    20 اکتبر 2018

رحیم پور ازغدی در دانشگاه امیرکبیر: 

برای بچه هایشان 
در آمریکا 
۱۲ هزار دالر 
می فرستند
بعد می گویند
 این چه مملکتی 
است!

۱۱

 نیکی هیلی: ماموریت من
 دیوانه نشان دادن ترامپ  برای ترساندن کشورها بود

هرکه دارد هوس کرب و  بال، بسم اهلل...
*آیت اهلل خاتمی: سازمان های بین المللی قابل اعتماد عزیمت دانشجویان تهران برای شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین

نیســتند، دبیر اجرایی FATF به صراحت گفت که 
هیچ تضمینی نیســت که ایران از لیســت سیاه آن 
 سازمان خارج شــود، پس چرا ما باید این طناب را 

به گردن خود اندازیم؟ 
* ملت ما چهل ســال پیش دزد هایی را از در بیرون 
کردند و امروز دنیای اســتکبار می خواهد از پنجره 
قوانین بین المللی وارد شود، بنابراین باید مراقب بود 

که این اتفاق نیافتد.

* رزمایــش اربعیــن در واقع بیعت بــا آرمان های 
حسین)ع( است و رزمایش لبیک یا حسین)ع( است.
* مسئله اول کشور حل مشکل معیشت مردم است 
و این از بدیهیات است. مسئوالن و مردم این مسئله 
را باید باور داشــته باشــند، شــما را به خدا در این 
موضوع متمرکز شوید. تنش درست کردن، پرداختن 
 به مســائل حاشــیه ای از سوی هر کســی که باشد 
بد اســت. مشــکل مردم مســائل جزئی نیست، با 
حاشیه سازی ها مردم را مشغول نکنید.              صفحه۳

خطیب جمعه تهران:

نباید با طناب FATF خودمان را دار بزنیم

* نیکی هیلی: من همواره ترامپ را به عنوان فردی تندمزاج و در مذاکرات غیرقابل پیش بینی به تصویر 
می کشیدم، تا باعث ترس طرف دیگر شوم.

*  این کار من در چارچوب سیاست و تئوری »مرد دیوانه در دیپلماسی« صورت می گرفته است.
* من به رئیس جمهور)ترامپ( گفته ام که همواره این کار را انجام می دهم و او کامال با این ایده من موافق 

بوده است.
* اظهارات نیکی هیلی در حالی منتشر می شود که رهبر معظم  انقالب پیش از این در ارتباط با ترامپ، 
از صفت »دیوانه نما« استفاده کرده بود.                                                                   صفحه آخر

صفحه2

آل سعود
چالش در چاه

این وعده های دروغین را
کیهان در دهان شما گذاشت؟!

صفحه2

خبر ویژهيادداشت روز

عکس : محمد علی شیخ زاده

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ضرب االجل FATF که جشن ندارد!
 شورای نگهبان فریب نخورد

* بر اســاس بیانیــه کارگروه ویــژه اقدام 
فوریه 2019)بهمن(  ماه  تا  ایران   )FATF(مالی
مهلت دارد تا الزامات پیوســتن به FATF را 
اجرایی کند و تا آن زمــان این گروه اقدامات 
مقابله ای علیــه ایران را به تعویق انداخته ولی 

ایران همچنان در لیست سیاه است.
* FATF در این بیانیه با ابراز تاسف از اینکه 
»بخش اعظم برنامه عملیاتی، باقی مانده است« 
تاکید کرده اســت که »ایران باید به سرعت 
در مســیر اصالحات پیش برود و به همه نکات 
برای  ضروری  اقدامــات  و  بپردازد  باقی مانده 
اصالحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین 

مالی تروریسم را انجام دهد«.
* پس از اعــالم خبر تعلیق »اقدامات تقابلی« 
علیه ایران، رسانه های بزک کننده FATF ،این 
اقدام را پیروزی بزرگ ایران و شکست آمریکا 
در حالی  این  نامیدند.  رژیم صهیونیســتی  و 
است که علی رغم اجرای 90 درصدی دستورات 
FATF توســط ایران، کشورمان همچنان در 
لیست سیاه است. این یعنی تکرار »اقدامات نقد 
و وعده های نسیه برجام« در ابعادی خطرناک تر.
* ضرب االجــل ۴ ماهه FATF بــه ایران در 
واقع ترفندی برای سوق دادن کشور به سمت 
اســت و جشن مدعیان  بیشتر  خودتحریمی 
اصالحــات برای افزایــش خودتحریمی  جای 

تعجب دارد!
* اکنــون لوایح مرتبط بــا FATF در بزنگاه 
مهمی قــرار دارد. مهلــت ۴ ماهه FATF به 
ایران و جنجال بزک کنندگان FATF نشان داد 
که این روند صرفا اقدامی برای فریب شــورای 
نگهبان در مواجهه با لوایح خسارت بار مرتبط 
با  FATF است.                                    صفحه2

با صدور بیانیه ای اعالم شد 

تأکید
 سفارت پاکستان
 بر همکاری با ایران 
برای آزادسازی 
مرزبانان ربوده شده

۱۱

بیزینس اینسایدر مدعی شد 

افزایش پرواز 
پهپادهای ایرانی 
در نزدیکی

 ناوها و کشتی های 
جنگی آمریکا 
در خلیج فارس

۲

صفحه۳


