
ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهــت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید و 
فروش و تولید و عرضه و واردات بذر، پیاز، قلمه، پیوند،  ریشــه و 
میــوه، نهال و تخم نباتات و انواع درختها و گلها و گیاهان زینتی 
و باغچــه ای و آپارتمانی و انواع محصوالت کشــاورزی- اداره و 
نظــارت و احداث باغ و میدان گل و گیــاه- طراحی و نظارت و 
اجرای فضاهای ســبز عمومی و خصوصی در صورت لزوم پس 
از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- میرداماد- خیابان شهید 
بهزاد حصاری- خیابان دوم- پالک 16- ساختمان عقیق- طبقه 
اول- واحد C کد پستی 1547914719 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1044/47 مورخ 
1397/3/19 نزد بانک ســرمایه شعبه میدان هروی با کد 1044 
پرداخت گردیده اســت و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد 
اعضا هیئت مدیره آقای امیر حاجی محمد علی به شــماره ملی 
0062317148 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 

آقای آرمین آتش زران به شــماره ملی 0068213352 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن حسینی به شماره 
ملی 1063437199و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای حمیدرضا بهمنی به شماره ملی 4132559416 و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین خوئینی 
به شــماره ملی 4390192485 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
ســال دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و عقود اسالمی 
و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و 
یا رئیس هیئت مدیره به صورت انفرادی همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای 
غالمحسین نوری به شماره ملی 0040902773 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک ســال مالی آقای سیدفراز مجتبائی به شماره 
ملی 0079780751 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبــت 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

تاسیس شرکت سهامی خاص باغستان سبزینه ماندگار یکتا در تاریخ 1397/6/5
 به شماره ثبت 530666 به شناسه ملی 14007803949 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/12/12: محل شرکت 
از آدرس قبلی به آدرس جدید: پاکدشــت- دهستان شریف آباد- شهرک 
صنعتی عباس آباد- خیابان گلستان )کوی 4(- خیابان عقاب )کوی 1/1(- 
پالک 1599- طبقه همکف- کد پستی 3393177879 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 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 پاکدشت 

آگهی تغییر محل شرکت تک ساز فدک
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 252 

و شناسه ملی 10100042600 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/4/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانم خدیجه کریمی به کد ملی 6229919265 به 
نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملی 10100355357 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مریم ابرام به کد ملی 
6229919516 به نمایندگی از شــرکت ماندگاران توسعه و سرمایه 
کوثر به شناســه ملی 10103694573 به عنوان نایب رئیس و آقای 
امیــن کریمی کاکه ســیاه به کد ملــی 1270190660 نمایندگی از 
شرکت واگن سازی کوثر به شناســه ملی 10102889089 به عنوان 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور و قراردادهای شــرکت با امضای ثابت مدیرعامل و 
مهر شــرکت و نامه ها و مکاتبــات اداری با امضای مدیرعامل و مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده 
35 اساســنامه قسمتی از اختیارات و شرح وظایف خود را به شرح زیر 
به مدیرعامل تفویض نمود: 1- انجام امور اداری و تشــریفات قانونی 
2- رســیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالیانه 
3- اســتخدام و عزل کارمندان و کارگران و متخصصین و مهندسین 
و کارشناســان و غیره و تعیین حقوق و پاداش  آنها خدیجه کریمی به 
نمایندگی از شــرکت صنعتی کاوه رئیس هیئت مدیره  امین کریمی 

کاکه سیاه به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر عضو هیئت مدیره 
مریم ابرام به نمایندگی از شــرکت ماندگاران توسعه و سرمایه کوثر 
عضو هیئت مدیره 4- حفظ اموال و تنظیم فهرســت دارایی شرکت 
5- تهیه آیین نامه هــای داخلی 6- اجرای تصمیمات مجامع عمومی 
7- ادای دیون و وصول مطالبات 8- عقد هرگونه قرارداد با شرکت ها 
و بانک هــا و ادارات و اشــخاص و اخذ وام هــای الزم و انعقاد عقود 
اسالمی 9- خرید و فروش اموال منقول و ماشین آالت و کارخانجات 
و بطور کلی وسایل مورد نیاز شرکت 10- مشارکت با سایر شرکت ها 
و شــخصیت های حقیقی و حقوقی 11- اســتقراض با رهن یا بدون 
رهن و تحصیل هر نوع اعتبار 12- افتتاح هر نوع حســاب در بانک ها 
اعــم از جاری و ثابت 13- صدور و ظهرنویســی و پرداخت بروات و 
اسناد و ســفته و هزینه آنها 14- مدافعات چه شرکت مدعی باشد و 
چه مدعی علیه در تمــام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم 
صالحه ابتدایی و استینافی و غیره و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل 
غیر حتی کرارا. مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات فوق را به غیر 
واگذار نماید. این تفویض اختیار مانع مسئولیت مدیرعامل نخواهد شد.

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

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز سهامی خاص به شماره ثبت 132302 
و شناسه ملی 10260267119

نگاهی به کتاب
 » فرهنگ تعزیه در کشورهای اسالمی « 

به قلم دکتر کیوان پهلوان
صفحه5

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/9/22 و مجوز سازمان 

هواپیمایی کشوری به شماره 55036 مورخ 95/11/3 و مجوز سازمان 

حج و زیارت به شماره 95/17/2954 مورخ 95/9/30 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: آقای حســین خالقی محمدی با کد ملی 0049488244 

به نمایندگی از شــرکت جهاد خانه ســازی رزمندگان با شناسه ملی 

10101394058 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن آشتیانی 

عراقی با کد ملی 0519477758 به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون 

سپاه با شناسه ملی 14003691943 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 

مدیره و آقای رضا روســتایی با کد ملی 6219839870 به نمایندگی 

از موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصارالمجاهدین با شناسه 

ملی 10100308357 به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 

کلیــه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک، ســفته، برات و هرگونه 

اسنادی که برای موسسه ایجاد تعهد نماید با امضاء ثابت مدیرعامل و 

متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)272487(

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی 
خدمات مسافرت هوایی و زیارتی 
ثامن االئمه به شماره ثبت 16569 

و شناسه ملی 10260135725
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/06/09 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای ایمان ســراجی به 

شماره ملی 0074785273 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، 

خانم شــبنم محمدی اشتهاردی به شــماره ملی 0081246341 به 

ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا مسعودی به شماره ملی 

0062677829 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد مسعودی به 

شماره ملی 0069667519 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمان 

مســعودی به شماره ملی 0453471889 به سمت عضو هیئت مدیره 

)خارج از سهامداران( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 

و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت ازقبیل چک سفته بروات و عقود 

اسالمی با امضا رئیس  هیئت مدیره و یکی از اعضا متفقا به همراه مهر 

شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی به همراه 

مهر شرکت معتبر می باشد. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272485(

آگهی تغییرات شرکت گروه تجارت 
الکترونیک سالمت ورزشان با مسئولیت 

محدود به شماره ثبت 474717 
و شناسه ملی 14005043230 

به اســتناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 1395/9/24 و مجوز سازمان 

هواپیمایی کشوری به شماره 55036 مورخ 95/11/3 و مجوز سازمان 

حج و زیارت به شماره 95/17/2954 مورخ 95/9/30 و مجوز اداره کل 

گردشــگری استان تهران به شماره 952/126/9409 مورخ 95/10/7 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نام موسسه به فرهنگی خدمات مسافرت 

هوایی گردشــگری و زیارتی ثامن االئمه تغییر یافت و ماده اساسنامه 

اصالح شــد. ماده 2 اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردید: فعالیت 

در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مســافرت های گروهی داخلی و 

خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و 

مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری )هرگونه 

تغییرات در خصوص ســهام شــرکا، مدیران، مکان فعالیت و تاسیس 

شعبه باید با کسب موافقت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان تهران صورت پذیرد.(

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272488(

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی خدمات 
مسافرت هوائی و زیارتی ثامن االئمه 
موسسه غیرتجاری به شماره ثبت 

16569 و شناسه ملی 10260135725 

موضوع مناقصه: انواع خدمات مورد نیاز جهت پوشش بیمه ای
الف- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

ب- شماره مناقصه: م/ع/ب - 97/7/8/م ا پ
ج- محل اجرای موضوع فراخوان: شــرکت مجتمع کشتی ســازی و 

صنایع فراساحل ایران
شرکت ایزوایکو در نظر دارد پوشش های بیمه ای مورد نیاز خود و شرکت 
شــفق هرمز مهر )از شــرکت های تابعه( و نیز در برخی رشته ها خدمات سایر 
شرکت های تابعه را به بیمه گر واجد صالحیت که دارای مجوز رسمی از بیمه 
مرکزی ج.ا.ا بوده را صرفًا به دفاتر مرکزی بیمه و یا شــعب سرپرستی استان 
هرمزگان، واگذار نماید. لذا بدینوســیله از کلیه بیمه گرانی که حائز شــرایط و 
توانایی انجام موضوع مناقصه می باشــند؛ دعوت می گردد جهت خرید اســناد 
مناقصه بــه آدرس 37 کیلومتری غرب بندرعبــاس- مجتمع صنایع دریایی 
)شــرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراســاحل ایران(، دبیرخانه هلدینگ 

مراجعه و در مهلت تعیین شده اسناد دریافت نمایند.
مهلت و محل خرید اسناد: متقاضیان محترم می توانند در ساعات اداری 
از روز چهارشنبه تاریــخ 97/8/2 لغایت 97/8/10 به استثنای روزهای 
تعطیل با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 1/500/000 )یک میلیون 
و پانصد هزار( ریال که می بایســت به شماره حساب 2312337145 نزد 
بانــک تجارت شــعبه صنایع دریایی )کد 23120(، واریز گردد؛ به 
دبیرخانه کمیســیون معامالت واقع در ســاختمان منطقه ویژه اقتصادی، امور 

حقوقــی و قراردادها مراجعه و اســناد دریافت و 
براساس شرایط مناقصه نسبت به تکمیل اسناد و 
تحویل پاکات پیشنهاد در فرجه قانونی مقرر شده 

به دبیرخانه کمیسیون معامالت، اقدام نمایند.
توضیح: به همراه داشتن معرفی نامه ممهور به 

مهر شرکت مربوطه و کارت ملی نماینده معرفی شده ضروری است.
تاریخ تسلیم پیشــنهادات: روز سه شنبه مورخ 97/8/22 تا پایان 

وقت اداری.
زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 

97/8/23
توضیح: هزینه تکثیر اسناد و درج آگهی و سایر موارد برعهده برنده مناقصه 

می باشد.
آدرس: 37 کیلومتری غرب بندرعباس، شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع 

فراساحل ایران
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره 
تلفن 32571180 و 32571193 واحد قراردادهای هلدینگ شــرکت 

مجتمع کشتی سازی تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی: 274219   شناسه نوبت چاپ: 298948     نوبت دوم: 498949

)نوبت اول(آگهی مناقصه

ISOICO

حوزه ارتباطات و امور بین الملل ایزوایکو

سال هفتادو هفتم   شماره 22032   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 30 مهر 1397   12 صفر 1440    22 اکتبر 2018

معاون اول رئیس جمهور: حتی نمی توانم منشی خود را عوض کنم

آقای جهانگیری! وعده هایی که دادید 
»یادتان هست«؟!

دوددعوایکارگزارانبااعتدالوتوسعهبهچشممردممیرود

زائر موالیم حسین)ع(
بسم اهلل... گلویی تازه کن!

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:   

یکنفردر167شرکت
مدیرعاملبود!

* شکسته نفسی! وزیر مستعفی صنعت: مرا در هیچ 
جایی به کار نگیرید!

* مستخدمین حسینی: دولت از نظرات کارشناسی 
اقتصاددانان استفاده نمی کند.

* در 5 سال اخیر، دولت در بخش مسکن فقط یک 
تفاهم نامه امضا کرده است!

 *  بانــک جهانی: نصف جمعیت جهــان با کمتر از
 5/5 دالر در روز زندگی می کنند.             صفحه۴

گزارش خبری کیهان    

روایتسعودیازقتلخاشقجیرا
جزبنسلمانوترامپهیچکسباورنکرد

* عقب نشینی صهیونیست ها از تخریب خان االحمر 
در پی مقاومت چهارماهه فلسطینی ها.

* کشورهای عضو اتحادیه عرب در اندیشه بازگشایی 
سفارت در سوریه.

 * مخالفت80 نماینده پارلمــان اردن با اجاره دادن
دو منطقه این کشور به اسرائیل.

* 75 درصد واجدان شرایط نتوانستند در انتخابات 
افغانستان شرکت کنند.                       صفحه آخر

شرح  دلدادگی به سیدالشهداء)ع( در مسیر نجف به کربالی معلی و تبلوری از عشق و ایثار و اخالص 
مردم عراق به زائران پیاده اربعین حسینی)ع(، عراقی ها از زن و مرد و پیر و جوان با خلوص نیت ساعت ها 

در مسیر زائران حسینی می نشینند تا شاید افتخار میزبانی میهمانان اباعبداهلل)ع( نصیبشان شود.

* معاون اول رئیس جمهور:  ما در کشور در این شرایط مدیر ریسک پذیر می خواهیم و من دستم 
قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کند و این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری 

منشی خودم را نداشته ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهیم!
* این اظهارات که مدعی بی اختیار بودن جهانگیری و در نتیجه رفع کننده مسئولیت از او است مردم را 
به یاد مناظره های انتخاباتی می اندازد که سخنان وی در این مناظره ها امروز با ترجیع بند » مردم عزیز، 

یادتان هست؟« در رسانه ها منتشر و با وضعیت کنونی اقتصادی و معیشتی مردم مقایسه می شود.

* جهانگیری در مناظره دوم یازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری : مردم یادتان هست 
وضعیت اقتصاد چگونه بود؟ یادتان می آید برخی شــب ها در صف بانک ها می خوابیدید تا صبح 
چند سکه بخرید؟ اما شــما مشکالت را می توانید حل کنید. شــما هر وقت به صحنه آمدید 

تهدیدات را برطرف کردید.
* فروردین امســال بعد از آن که جهانگیــری از دالر۴200 تومانی که بعدها به دالر جهانگیری 
مشهور شد رونمایی کرد روزنامه سازندگی تصویر وی را در هیبت سوپرمن کشید!         صفحه۱۱

معاون اول قوه قضائیه خبر داد 

تأیید حکم
 اعدام 2 متهم 
مفاسد اقتصادی 
در دیوان عالی 
کشور
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نامه سرگشاده اساتید و دیپلمات ها 
به شورای نگهبان: 

 CFT تأیید
کمک به افزایش 
فشار تحریم ها 
علیه ایرانیان 
با نام شورای نگهبان 
است

3
برای تفهیم اتهام 

مدیر مسئول کیهان با 14 شکایت جدید دولت 
به دادگاه رفت

* طی چنــد ماه گذشــته 18 فقره 
شــکایت دیگــر نیــز از ســوی نهاد 
ریاست جمهوری علیه کیهان به دادگاه 
ارائه شده است و در حال حاضر فقط 
تعداد شکایات دولت از شریعتمداری 

بالغ بر 30 فقره است.
* متن و فحوای برخی از شــکایت ها 
بــه  اظهارات خــود آقایــان مربوط 
می شــود کــه کیهــان فقــط آن را 
نقل کرده اســت ولی ظاهــرا آقایان 
اظهــارات قبلــی خــود را فراموش 
کرده اند و از ایــن روی باید گفت در  
 اینگونه موارد، از خودشــان شــکایت

کرده اند !

* تعدادی از شــکایت ها نیز به خبررســانی کیهان درباره برخی از مفاســد اقتصادی، رانت خواری، ریخت و پاش های 
بیت المال، حضور عناصر مشــکوک در برخی از مسئولیت ها، سوء استفاده از مسئولیت ها برای دست اندازی به بیت المال، 
ادامــه دریافــت حقوق های نجومی، به کارگیری افراد فاقــد صالحیت در برخی از مدیریت ها، علل آشــفتگی بازار ارز، 

قراردادهای مشکوک و... مربوط می شود.
* امروزه تشت رسوایی برخی از همان شاکیان با سر و صدای زیاد از بام افتاده است که گواه غیر قابل تردیدی بر درستی 

و صحت گزارش های کیهان است.
* دولت از انتشار برخی از آمار اقتصادی در کیهان  شکایت کرده است و این درحالی است که کیهان  آمار یاد شده را  از 
اسناد رسمی خود دولت استخراج نموده است بنابراین اگر آماری را که خود ارائه کرده اند غلط می دانند، عدالت و انصاف 
حکم می کند که خود آقایان به اتهام نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.      صفحه2

حذف سهمیه بندی بنزین
علت دو برابر شدن مصرف و قاچاق

صفحه2

یادداشت  روزخبر ویژه

دولتازجمهوریاسالمی
صفحه2جانماند

جامعه شناس آمریکایی
 در گفت وگو با کیهان: 

اخالق در آمریکا 
مرده است
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محرومیت جوانان 
از ازدواج 
خروجی خطرناک 
این طرح!
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