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مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک همدان به استناد مجوز شماره 
3705 تاریخ 1398/2/25 در نظر دارد 2 واحد آپارتمان واقع در شهر همدان 
میدان پاســداران کوچه استخر بلوک 39 )با مشخصات ثبت شده در سامانه( 
و از طریق مزایده به فروش رســاند متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت از تاریخ انتشــار آگهــی به مدت 10 روز کاری، 
جهت ثبت نام یا شرکت و آگاهی از شرایط به سامانه تدارکات مراجعه نمایند. 
در ضمن جهت بازدید می توانند با شــماره تلفــن -08132510160

09182124044 جهت هماهنگی الزم به عمل آید.
مدیریتآموزشوپرورشناحیهیکهمدان

آگهـیمزایدهفروش
نوبتدوم

جنابآقایمهدیاهریمصطفوی

دفترمقاممعظمرهبری-محمدیگلپایگانی

درگذشــت خواهر مکرمه جنابعالی را از طرف خود و کارکنان دفتر مقام معظم 
رهبری به شما تسلیت می گویم.

از خداونــد متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و ســایر 
بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنم.

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/30 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: علــی صادقی ضمیر دارنده 
کد ملــی به شــماره 0056182971 بــه نمایندگی از 
شــرکت تدبیرپردازان پاســارگاد شــرق به شناسه ملی 
14004686193 به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدرضا 
مقدســی دارنده کد ملی به شــماره 0558915779 به 
نمایندگی از توسعه تجارت پایدار تیمچه به شناسه ملی 
14005665210 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و سید مسیح انعمی دارنده کد ملی به شماره 
0048562051 به نمایندگی از شــرکت ساختمانی افق 
روشن باربد به شناســه ملی 10320555318 به سمت 
عضو هیئــت مدیره. کلیه اســناد و اوراق بهادار بانکی و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها 
و عقود اســامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره 
متفقاً به همراه مهر شــرکت و در غیاب ایشان با امضای 
یک نفر از اعضــای هیئت مدیره همراه با امضای یکی از 
آقایان علی اصغر فرهادی با شــماره ملی 4591178846 
به عنوان رئیس حســابداری و یا محســن محمدخانی با 
شــماره ملی 0045784329 به عنوان مدیر امور اداری 
متفقاً همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. کلیه نامه ها 
و مکاتبات عادی و اداری شــرکت بــا امضای هر یک از 
اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور اداری منفرداً همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهیتغییراتشرکتکندر
سهامیخاصبهشمارهثبت8۲884

وشناسهملی۱0۱0۱۲7۵087

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/5/1 و نامه 
شماره 982/15/108782 مورخ 1398/5/15 اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای تیمور پورحیدری کد ملی 5179046361 به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقای مجتبی شــیرقاضی کد ملی 451083423 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقــای رمضانعلی نجابت 
قمصــری کد ملی 1262608856 به ســمت منشــی هیئت 
مدیره آقای عباس مرادی کد ملی 1829260650 به ســمت 
مدیرعامل شــرکت تعاونی انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و 
اســناد تعهدآور و اوراق بهادار شــرکت بــا دو امضاء 1- آقای 
عباس مرادی، مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت 2- آقای 
تیمور پورحیدری، رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره 
امضای آقای مجتبی شــیرقاضی، نایب رئیــس هیئت مدیره 
معتبر اســت. همچنین اوراق عادی شــرکت تعاونی با امضاء 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهیتغییراتشرکتتعاونیمصرفکارکنان
سازمانصنعتمعدنوتجارتاستانتهرانتابان
بهشمارهثبت9۲7۵۲وشناسهملی۱0۱0۱3۶9443

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/04/26 
و نامه شماره 982/15/108782 مورخ 1398/5/15 اداره کل 
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: صورت های مالی ســال 1397 به تصویب مجمع رسید. 
آقای تیمور پورحیدری کدملی 5179046361 و آقای خلیل 
پرتوزاده کد ملی 4910201386 و آقای مجتبی شــیرقاضی 
کد ملــی 451083423 و آقای رمضانعلــی نجابت قمصری 
کد ملــی 1262608856 و آقای مهدی میرمحمدی کد ملی 
0051822482 به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای 
غامرضا پاک نهاد کد ملــی 0053163834 و آقای فتحعلی 
رحیــم معاف کــد ملــی 5169889771 به ســمت اعضای 
علی البدل هیئت مدیره به مدت ســه ســال انتخاب گردیدند 
آقای ســید امیرعباس رضوی کد ملی 5889674706 و آقای 
محمد اصغری کد ملی 0052046281 به ســمت بازرســان 
اصلی و آقای مجتبی مروتی کد ملی 5889674706 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان به عنــوان روزنامه جهت انتشــار کلیه 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهیتغییراتشرکتتعاونیمصرفکارکنان
سازمانصنعتمعدنوتجارتاستانتهرانتابان
بهشمارهثبت9۲7۵۲وشناسهملی۱0۱0۱3۶9443

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خاصه آن به 
شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد.

موضــوع: برگــزاری دوره هــای آمــوزش عمومــی قرآن 
کریــم برای آحــاد جامعه. برگزاری نشســت ها، محافل و 
جشــنواره های قرآنی. برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و 
قرآنی از طریق مبادله خدمات و کاالهای علمی، آموزشی و 
پژوهشــی در حوزه علوم و معارف قرآنی. عرضه محصوالت 
فرهنگی- قرآنی متناســب با فعالیتها و اهداف مؤسســه. 
تاش به منظور تأمین بودجه مؤسسه از طریق درآمدهای 
ناشــی از فعالیتهای مؤسسه و نیز از طریق جلب کمکها و 
هدایای دولتی و مردمــی، دریافت وام یا موقوفه ها. اجرای 
روش های شــاد و فاخر بــه منظور انتقال بهتــر مفاهیم 
دینی. به کارگیری روش هــا و ابزارآالت نوین نرم افزاری و 
ســخت افزاری در راســتای اهداف و برنامه های مؤسسه به 
موجب مجوز به شماره 97002/1143 د مورخ 97/11/23 
سازمان دارالقرآن الکریم با امضای آقای مهدی قره شیخلو 
آگهــی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 

تهران، شــهرک ولی عصر شمالی، خیابان شریعتی، کوچه 
شهید حسن حیدری )میان 20(، پاک 21، طبقه همکف 
کد پســتی 1373867451 ســرمایه شــخصیت حقوقی 
50/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: اولین مدیران: خانــم زینب عقلی خسروشــاهی 
به شــماره ملی 0014891972 و به ســمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 3 ســال آقای خسرو عقلی خسروشاهی به 
شــماره ملی 0050671170 و به ســمت مدیرعامل و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین 
مهرعلی به شــماره ملی 0081017367 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال دارندگان حق امضا: 
کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل 
چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و مهر 
مؤسسه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای 

مدیرعامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

تاسیسمؤسسهغیرتجاریفرهنگیقرآنوعترتنوگالنمکتبالمهدی
درتاریخ۱398/0۲/0۲بهشمارهثبت4۶989بهشناسهملی۱4008۲840۶7

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی اصل به شماره 
ملــی 0033843465 به ســمت رئیس هیئت مدیره- 
حسین نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- قاســم نجفی اصل 
به شــماره ملی 0042994357 به عنوان عضو هیئت 
مدیره- مســعود رحمن به شماره ملی 0056374216 
به ســمت مدیرعامل )خــارج از ســهامداران( انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهــدآور از جمله چک 
و ســفته و برات و قراردادها و عقود اســامی با امضای 
هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشــرکت و 
اوراق عادی و مراســات با امضاء مدیرعامل یا هر یک 
از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتتولیدیوصنعتی
فرتابسهامیخاصبهشمارهثبت37۲0۲

وشناسهملی۱0۱008۲۶۲۱0

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/12/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای شاهین علی محمدی ک.م 0453665284 به سمت رئیس 
هیئت مدیــره و خانم مهراقدس نقوی جهرمــی ک.م 0038080931 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرشید معیر ک.م 2594105104 
به عنوان مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره و آقای کامران پدرام رازی ک.م 
0043354203 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی محبت ک.م 

0042982812 به سمت هیئت مدیره تعیین گردیدند.

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتصنایعالکتریکی
ناسیونالایرانشرکتسهامیخاصبهشمارهثبت۲8۱44

وشناسهملی۱0۱0073۶08۶

۲3سپتامبر۲0۱9 ۲3محرم۱44۱ تکشماره۲0000ریال۱۲صفحه)نیازمنديهادرصفحه۶(دوشنبهاولمهر۱398 شماره۲۲۲89 سالهفتادوهشتم

گزارشی از ادعاهای اخیر 
حامیان دولت 

سهم دولت از اقتصاد 
80 درصد است
از پاسخگویی
 فرار نکنید

۴

برگزاری جشن شکوفه ها
 با  حضور یک میلیون و 470 هزار کالس اولی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

متهمان فساد و سوءمدیریت
سنگ  کارگران را به سینه می زنند!

اروپا می خواهد نفت نخرد 
اما ایران را بدهکار کند

صفحه2

خبر ویژه

تمدن سازی 
در متن جنگ تمدن ها

یادداشت روز

صفحه2

* وعده جدید دولت؛ امروز مدیریت جدید هپکو اراک 
تعیین می شود.

* برخی اقتصاددانان حامی دولت: بابت حمایت از 
روحانی پشیمانیم.

* تصمیم جدید بانک مرکزی برای ارز زائران اربعین.

* رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئوالن 
و کارگزاران.

* تصویب هزینه 10میلیارد تومانی کمک به مراسم 
اربعین در شورای شهر تهران.

صفحات4و۱0

واکنش جالب بازار ارز به اقدامات ترامپ

افت قیمت دالر 
پس از تحریم جدید بانک مرکزی

* عربستان رسماً واردکننده نفت شد.
* زندانیان کشمیری به دالیل نامعلوم از این ایالت 

منتقل شدند.
 * فراخــوان تظاهــرات میلیونــی علیــه ژنــرال

السیسی.

 * وحشــت ســعودی از قدرت گیــری حــزب اهلل
در عراق.

* گزارش نشنال اینترست از زیردریایی های روسی 
که قادرند آمریکا را با خاک یکسان کنند.

صفحه آخر

رهبر انصار اهلل یمن:

در مرحله بعد خط قرمزی نخواهیم داشت
و حمالت دردناک تر خواهد بود

برجام از نظر رهبر انقالب »خسارت محض« است
نظر ایشان را تحریف نکنید

قاتل پهپاد پیشرفته آمریکا در مراسم رژه امسال به نمایش گذاشته شد

* مدعیان اصالحات که در دولت ســازندگی اعالم می کردند »اگر چنــد درصد مردم هم زیر 
چرخ های توسعه له شدند اشکالی ندارد!« این روزها سنگ کارگران را به سینه می زنند.

* مدعیان اصالحات همواره ســعی کرده اند با بهره برداری از اعتراضات صنفی و کشاندن آنها 
به حیطه های احساســاتی و هیجانی و نیز گسترش دامنه اعتراضات به جای پیگیری مطالبات و 
خواســته های معترضان، فضای اجتماعی و سیاسی کشور را رادیکالیزه و بحرانی کنند چنانکه 

می دانند نان آنها در التهاب و ماهیگیری از آب گل آلود است.
* ادبیات این روزهای برخی رســانه های زنجیره ای، مشابه ادبیات ضدانقالب است. البته آنها به زعم 
خود می خواهند نشان دهند که حامی و دلسوز کارگران اند ولی خود آنها بایستی به دلیل حمایتشان 

از دولتی که رهاوردش بروز و ظهور مشکالت اقتصادی و معیشتی کشور است پاسخگو باشند.

* طیف موســوم به اصالحات در دولت سازندگی رویکردشان به تولید و کارگران آن گونه بود که اعالم 
می کردند »باید ابزارآالت ســرکوب تهیه کرد تا اگر مردم در مقابل سیاست های ریاضتی دولت آقای 
هاشمی دســت به اعتراض زدند سرکوب شوند« چطور اکنون می توانند دســت به قلم شوند و بیانیه 

بنویسند که »راه عدالت از توسعه می گذرد!«
* بسیاری از این مدعیان دفاع از حقوق کارگران، درگیر پرونده های رانت خواری و فساد اقتصادی 
هستند و کارنامه سیاهی در این زمینه دارند. سرنوشت کارخانه رشت الکتریک یکی از نمونه های 

قابل تامل در این ماجراست.
* حجت االسالم روحانی، رئیس جمهور در پاســخ به نامه استاندار استان مرکزی، دستور فسخ 
قرارداد شرکت هپکو با هیدرواطلس را صادر کرد.                                                               صفحه2

* برخی با تحریــف محتوایی بیانات 
اخیر رهبر انقاب در درس خارج فقه 
)26 شهریور( سعی دارند چنین وانمود 
کنند که این بیانــات به معنای تایید 

برجام است!
* رهبر انقاب در بیانات خود، شــرط 
شرکت آمریکا در جلسات برجام را توبه 
و عمل به تعهدات خــود عنوان کرده 

بودند.
* یک خبرگــزاری دولتــی: چنانچه 
برجام مورد تایید معظم له نبود، دلیلی 
وجود نداشــت که خواهان بازگشــت 

آمریکا به آن باشند.

* مطالبه از آمریکا برای عمل به تعهدات برجامی، یک مطالبه منطقی و مدبرانه اســت و برداشــت تایید برجام از 
چنین مطالبه ای، تحریفی آشکار و ناشیانه است.

* رهبر انقاب در ابتدای ســال 95 عمل یک طرفه به برجام از ســوی ایران و برداشته نشدن عملی تحریم ها را، 
»خسارت محض« توصیف کرده بودند. 

* رهبر انقاب خرداد 1398: »من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شــد، خیلی اعتقادی نداشتم و بارها 
نیز به خود مسئوالن این کار از جمله به آقای رئیس جمهور و وزیر محترم امور خارجه این مطلب را گفتیم و موارد 
زیادی را به آنها تذکر دادیم.«                                                                                              صفحه۱۱
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صفحه۳

اعزام
 بیش از 2500 پزشک

 و نیروی امدادی 
به سفر اربعین

۱0

پایان کار کشتی ایران 
با یک طال، یک نقره و 2 برنز 

مدال طالی جهان
 روی سینه حسن یزدانی 
نشست

۹

* مراسم جشن شــکوفه ها روز گذشته در مدارس 
سراسر کشــور برگزار شد و نوآموزان کاس اولی  با 
حضور در دبستان های کشور، تحصیل را آغاز کردند.

* وزیر آمــوزش و پرورش: امیدوارم هیچ کســی 
نباشد که در سن تحصیل باشد و فرصت تحصیل 
نداشته باشد.                                   صفحه۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

طرح 
ادعای تفتیش عقاید
برای فرار از شفافیت 
آرای نمایندگان

۱۱


