
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1397/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع 
شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: انجام 
کلیه فعالیت های بازرگانی، خریدوفروش، تولیدی، صنعتی، در 
زمینــه واردات و صادرات فرآورده های نفتی و ســایر کاالها و 
اقالم مجاز بازرگانی ازجمله طال و شمش که ازنظر جمهوری 
اسالمی ایران منعی برای فعالیت در آن زمینه نباشد، شرکت 
در کلیــه مزایدات و مناقصــات بخش خصوصــی و دولتی، 
تولید و توزیع بســته بندی کاالهای مجــاز و خدمات پس از 
فروش آنها، سرمایه گذاری و مشــارکت در ساخت پروژه های 
عمرانی، پیمانکاری و ساختمانی با کاربری های تجاری، اداری، 
ورزشــی، تفریحی، آموزشی، خدماتی، بیمارستانی، صنعتی و 
سایر، ساخت هتل و اماکن گردشــگری، احداث کارخانجات 
صنعتی، خرید و تجهیز معادن و فعالیت در زمینه اســتخراج 
و بهره برداری از آن، تامین و نگهداری ماشــین آالت صنعتی و 
کارخانه ای، خریدوفروش ماشین آالت معادن و انجام پروژه های 
صنعتی و معدنی مجاز، مشــاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرا 
در زمینــه امــور و فعالیت های مرتبط با ســازه  و نما و ثبت 
سفارش در رابطه با کلیه فعالیت های شرکت و انجام کلیه امور 

گمرکی، احداث کارخانجات صنعتی و معدنی، خرید وفروش 
دستگاه های پزشــکی و بیمارستانی، اخذ و اعطای نمایندگی 
شــرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیالت 
بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها، موسسات مالی 
و اعتباری داخلی و خارجی، گشــایش اعتبارات و ال سی برای 
شــرکت نزد بانک ها، ترخیص کاال از گمــرکات داخلی ایجاد 
شــعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در 
کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد 
قراردادباکلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی و شــرکت در کلیه 
مناقصــات و مزایدات و پیمان ها اعــم از دولتی و خصوصی و 
بین المللی، فعالیت در زمینه کلیــه انرژی های تجدیدپذیر و 
تولید نیروی برق از ســوالر و تحویل برق تولیدی به شــبکه 
و تجهیز لــوازم نیروگاهی تجدیدپذیر و بازیافت زباله، تولید و 
خریدوفروش موادپتروشــیمی و نفت سوخت، میعانات گازی 
و گاز ال پی جــی، انجام امــور انفورماتیکی و فناوری اطالعات 
آی تــی. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهای الزم.

آگهی تغییرات شرکت نخل بهارستان پردیس سهامی خاص 
به شماره ثبت 266092 و شناسه ملی 10103041624 

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه 
خدمات حقوقی به اســتثنا دخالت در امور وکالت. در صورت 
ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پــس از اخذ مجوزهای 
الزم مــدت: از تاریــخ ثبت به مدت نامحــدود مرکز اصلی: 
اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- آیت اله طالقانی- خیابان شهید سپهبد قرنی- خیابان 
ســمیه- پالک 217- طبقــه چهارم- واحد 8- کد پســتی 
1599817419 سرمایه شــخصیت حقوقی 100/000/000 
ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای فرشاد 
طاهرخانی به شماره ملی 0480375135 دارنده 50/000/000 
ریال سهم الشــرکه آقای محمد فالح دوستی به شماره ملی 

0492756491 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران: آقای فرشاد طاهرخانی به شماره ملی 0480375135 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد 
فالح دوســتی به شــماره ملی 0492756491 و به ســمت 
مدیرعامــل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:  کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و برات 
و قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی با امضا مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس موسسه غیرتجاری آفتاب کهن اهورا در تاریخ 1397/5/3 
به شماره ثبت 45197 به شناسه ملی 14007740378 

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی طینا 
سهامی خاص به شماره ثبت 43474 

و شناسه ملی 10100888355

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/4/31 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: سیدرحیم فیروزآبادی به شماره ملی 6649559148 

به ســمت رئیس هیئت مدیره و حمید اســالمی به شــماره ملی 

2991307277 به ســمت نائب رئیس هیئــت مدیره و غالمرضا 

بیات به شــماره ملی 4910997520 به سمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با 

امضــاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئــت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 

»آگهی مزایده عمومی«
)002/م/97(

به اطالع می رساند این مجموعه صنعتی در نظر دارد، نسبت به فروش 
30 تن آهن ضایعات از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

* لذا از کســانی که تمایل به خرید اقالم فوق الذکر دارند، دعوت بعمل 
می آید جهت بازدید، پس از واریز مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب 
3844/59 نزد بانک سپه شعبه مرکزی بندر انزلی کد 36 به آدرس زیر 

مراجعه نمایند:
بندرانزلی- بعــد از پل والیت- خیابان مهدیه- روبــروی معاونت صید و بنادر 
ماهیگیری- کدپستی: 95789-43146 تلفن: 013-44515378 

فکس: 013-44510053
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 013-44515378 

مدیریت بازرگانی)واحد فروش( تماس حاصل فرمایید.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1397/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالی منتهی به 96/12/29 به تصویب رسید. 
امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک - سفته - برات 
و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت با امضاء 
مدیرعامل یا یکی از اعضــای هیئت مدیره منفرداً به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر است. علی رفیعی 0062859706 
به عنوان بازرس اصلی و محمد محبوبی زاده 0072534621 
به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت پرشیا رایا فرآور سهامی خاص به شماره ثبت 363471 
و شناسه ملی 10104093774 

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

آگهی تغییرات 
شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان 

سهامی عام به شماره ثبت 242981 
و شناسه ملی 10102836862 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری تهران )252240(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/5/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی محل شرکت شماره 

1516853114 می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی امداد 
سهامی خاص به شماره ثبت 477644 

و شناسه ملی 14005169800 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)252239(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/23 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: - آقای بهرام گلچین با شماره ملی 1502130629 

به نمایندگی از شــرکت توســعه و تجهیز معادن امداد با شناسه 

ملــی 14005180436 به ســمت رئیس هیئت مدیــره. - آقای 

محمد نورمحمدپور با شــماره ملی 0386741549 به نمایندگی از 

شرکت معدن فرآور امداد با شناسه ملی 10320172100 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره. - آقای محمدعلی رعنائی فر با شناســه 

ملی 0010041028 به نمایندگی از شــرکت معــدن فرآور امداد 

قم با شناســه ملی 14004812245 به سمت عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شــرکت ازقبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 

با امضاء دو نفــر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت و 

مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات موسسه داناتدبیر ماندگار 
بین الملل به شماره ثبت 37887 

و شناسه ملی 14005615217 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )252237(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1397/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود اکبری 

به شماره ملی 0070336121 با پرداخت مبلغی به صندوق 

موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ 2499570000 ریال 

افزایش داد. ســرمایه موسسه از مبلغ 1000/000 ریال 

به مبلغ 2/500/000/000 ریــال افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. لیست شرکاء پس 

از افزایش به شــرح ذیل می باشد: مجید فرزانه کلورزی 

به شماره ملی 2659740739 دارای مبلغ 430000 ریال 

محمود اکبری به شماره ملی 0070336121 دارای مبلغ 

2499570000 ریال.

مجتمع اقتصادی منطقه جنوب قصد دارد عملیات طراحی و اجرای 
سیســتم اعالم و اطفاء حریق )با لحاظ تجهیــزات موردنیاز( 
پارکینگ کارون اهواز در ســه طبقه واقــع در اهواز - خیابان 
ســلمان فارسی و براساس استانداردهای مصوب ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری اهواز ازطریق برگزاری مناقصه به اشــخاص واجد 
صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد ضمن بازدید از مکان 
مذکــور و رویت امکانات موجود، جهت دریافت اســناد مناقصه و تحویل آنها 
از تاریــخ 1397/7/7 لغایت 1397/7/16 همه روزه در وقت اداری به مجتمع 
اقتصادی منطقه جنوب کشور واقع در شیراز - خیابان کریم خان زند - کوچه 
34 یا مجتمع تجاری کارون اهواز به شــرح آدرس فوق طبقه ســوم مراجعه 
نمایند. بدیهی اســت طرح تهیه و اجرا شــده همچنیــن تجهیزات موردنیاز، 
درصورتی مورد قبول دســتگاه مناقصه گذار قرار خواهــد گرفت که به تایید 
ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اهواز رسیده باشد. لذا اخذ 

تاییدیه آن سازمان برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
جلســه بازگشائی پاکات رأس ســاعت 15 مورخ 97/7/17 در محل مجتمع 

اقتصادی منطقه جنوب به آدرس فوق می باشد.

آگهی مناقصه 
)عملیات طراحی و اجرای سیستم اعالم 

و اطفاء حریق پارکینگ کارون اهواز(

مدیر امالک منطقه جنوب - شیبانی

موضوع: حمل مصالح سنگی و خاک باطله از معادن.
شرح انجام کار: یک شرکت معتبر در محدوده غرب استان هرمزگان نیاز به تعداد قابل 
توجهی کامیون جهت حمل مصالح ســنگی 1 تــا 250 کیلوگرم و 500 تا 1500 کیلوگرم و 
خاک باطله از معادن را دارد. متقاضیان و کامیون داران جویای کار می توانند با شــماره ذیل 

جهت کسب اطالعات بیشتر تماس حاصل فرمایند.
آخرین مهلت معرفی پیمانکار به کارگاه: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی.

- این شرکت در رد یا قبول پیمانکار مختار است.
تلفن تماس: 02181444905 - 02181444906

آگهیجذب
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وزارت اطالعات:

22نفراز
عواملدخیل
درحادثهاهواز
بازداشتشدند

۳

گفت وگوی کیهان با خانواده کوچک ترین شهید حادثه اهواز

مادر طاها: پسرم پرسید تیراندازی ها واقعی است؟
گفتم ساختگی است تا نترسد...

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با کیهان:

امکان فروش بیشتر نفت وجود دارد
به شرطی که مدیران نفتی بگذارند

* هدایت اهلل خادمی: شرکت ملی نفت اجازه نمی دهد 

انحصار فروش از کنترل آن خارج گردد. 

* رئیس ســازمان نظام مهندسی: عملکرد وزیر راه و 

شهرسازی بسیار ضعیف بوده است.

* ارزش پول ملی طی 60 روز اخیر 60 درصد کاهش 

یافت!

 * مخالفــت وزارت نفت بــا افزایش نــرخ خوراک

پتروشیمی ها.                                       صفحه۴

واکنش ها به تحویل فوری اس-300 به سوریه

کابوس اسرائیل تعبیر شد
انتقام روسیه از صهیونیست ها قطعی است

* اعطای مدال به افسران و قاتالن مردم یمن از سوی 

فرزندان ابولهب.

* افراد ناشــناس دیپلمات آمریکا را در ماداگاسکار 

کشتند.

* تاثیر فشارهای سنگین باکو به عزاداران حسینی)ع( 

نتیجه عکس داد.

* پکن: آمریکا چاقو زیر گلوی چین گرفته و می گوید 

بیا مذاکره کن!                                  صفحه آخر

پاسخ روحانی به ترامپ:

تعهددربرابرتعهد،نقضدربرابرنقض
تهدیددربرابرتهدید

* درحالی که کارشناسان اقتصادی اصلی ترین 
عامــل بحــران ارزی اخیر را ارائــه اطالعات 
صرافان به گروه مالی FATF عنوان کرده اند، 
یــک مقام آگاه نظام بانکی گفــت با توجه به 
 FATF اینکه وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با
 است، این وزارتخانه باید در این زمینه پاسخگو

 باشد .
* »واحــد اطالعات مالی« ایــران در اقدامی 
عجیب لیســت صرافی هایی را کــه به نوعی 
تحریم هــا را دور می زدند بــه واحد اطالعات 
مالی طرف های خارجــی ارائه داده اند که این 
امر منجر به شناســایی این صرافی ها و ایجاد 

بحران ارزی اخیر شده است.

* واحد FIU که اردیبهشــت ماه ســال جاری با تصویب نمایندگان مجلس و به ریاست میثم نصیری احمد آبادی به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه شد ، زیر مجموعه معاونت مرکزی خود گروهی به نام همکاری های بین المللی دارد .

* روزنامــه کیهــان در همــان زمــان ضمــن هشــدار نســبت به خطــرات راه انــدازی چنیــن مرکزی، نوشــته 
 بــود : راه انــدازی ایــن مرکز و موظــف کردن همــه نهادها بــه گزارش دهــی دربــاره زیر  و  بم تراکنش هــای مالی 

به آن، چیزی جز تاسیس پایگاه اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران نیست.
*کارشناس اقتصادی : FATF روی صرافی ها دست گذاشته بود که مبادالتشان شفاف نیست. نهادی که رئیس جدید 
آن با حفظ سمت یکی از مسئوالن ارشد خزانه داری آمریکا است و این دو پازل را با هم جلو می برد.              صفحه۲

يادداشت روز

مدعیان حمایت زیرپای روحانی را
در آستانه سخنرانی خالی کردند

ایندستهاینامرئی
دیدنیاست!

صفحه۲

خبر ويژه

صفحه۲

الریجانی:

لوایحپالرمو
وپولشویی
بهمجمعتشخیص
مصلحتنظام
میرود
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آلخلیفه
حسینیه
امامرضا)ع(راهم
بهرویشیعیان
بست
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گزارش کیهان از راز افسارگسیختگی نرخ ارز

آمارصرافیهاراچهکسیبهآمریکاداد؟
بانکمرکزی:ازوزارتاقتصادبپرسید!
کیهان 5 ماه قبل درباره پایگاه داخلی اتاق جنگ آمریکا هشدار داده بود

* رئیس جمهور کشــورمان در بخش اعظم سخنان خود در مجمع  عمومی سازمان ملل متحد 
پاسخ اظهارات چند ســاعت قبل ترامپ را داده و ضمن اشاره به بدعهدی های آمریکا گفت  : 

سیاست ایران روشن است، تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض،تهدید در برابر تهدید.
* هرگونه گفت وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت باشد، نه با اِعراض 
از آن و بازگشــت به گذشته، که این ارتجاعی بزرگ است. ارتجاِع بزرگ تر آنکه دولت آمریکا 

پنهان نمی کند که در پی براندازی همان دولتی است که خواستار گفت وگو با آن است!

*  سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران از ابتدا غلط بوده و رویکرد لجاجت در مقابل 
خواســِت مردم ایران، که در انتخابات های متعدد بروز و ظهور یافته، یقیناً محکوم به شکست 

است.
* مردم ما امروز عزادار شهادت ده ها انسان بی گناه اند که روز شنبه توسط تروریست هایی به 
خاک و خون کشیده شــدند که با کمال وقاحت از برخی پایتخت های غربی و در مصاحبه با 
رسانه هایی که در غرب با دالرهای نفتی اداره می شوند مسئولیت این وحشیگری را پذیرفتند.

*  چرا رؤسای ســازمان های تروریستی منجمله سازمانی که مسئولیت رسمی عملیات شنبه 
را به عهده گرفت در کشــورهای غربی فعالیت می کنند و برنامه رسمی برای جمع آوری پول 

می گذارند؟آیا این اقدامات مغایر مقررات بین المللی نیست؟
*  رئیس  جمهور در دیدار با نخبگان و صاحب نظران سیاست خارجی آمریکا : جمهوری اسالمی 
ایران تا ریشه کن شدن کامل تروریسم در سوریه و کمک به ملت این کشور بر مبنای خواست 
دولت حضور خواهد داشت.                                                                                            صفحه3

صفحه3

نگاهی به دیروزنامه های 
زنجیره ای

فکرشراهم
نمیکردیم
امضایجانکری
بیاثرشود!
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