
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1398/6/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای فرامرز 
طالبی اردکانی بشــماره ملی 2549248473 به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره و آقای غالمرضا زینل پور ابرقویی بشــماره ملی 
2411123965 بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و 
آقای هادی شاهدی به کد ملی 4172343341 به سمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)696592(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پناه ساز ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 75484 

و شناسه ملی 10101203708

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/29 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت 

الحاق و ماده 4 اساسنامه اصالح گردید.

صادرات، واردات، بازاریابی، خریــد و فروش، تهیه، تولید و توزیع 

انواع کاالها و خدمات مجاز در بخش های مختلف تولیدی، صنعتی، 

بازرگانی و اقتصادی، سرمایه گذاری مالی و اعتباری در موسسات، 

شــرکت ها و پروژه های دولتی و غیردولتی، اخذ و تحصیل اعتبار 

مالی، گشایش اعتبارات اسنادی، خرید اوراق مشارکت بخش های 

اقتصادی دولتــی و غیردولتی، خرید ســهام و اوراق قرضه دیگر 

موسسات و شــرکت های تجاری موجود یا در حال تاسیس برای 

شرکت، شرکت در مناقصات و مزایده های موسسات و شرکت های 

دولتــی و غیردولتی، تاســیس و راه اندازی واحدهــای تولیدی، 

کارخانجات و موسسات ساخت انواع کاال و فرآورده های مجاز، انجام 

هر نوع عملیات داللی و حق العمل کاری، مشــارکت در پروژه های 

مختلف صنعتی، تولیدی، بازرگانی با اشــخاص حقیقی و حقوقی 

دولتی و غیردولتی، مشــارکت با شرکت ها و موسسات خارجی در 

فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی داخل کشــور 

طبق قوانین و مقررات جاری، اخذ نمایندگی شرکت ها و موسسات 

خارجی مجاز، عنداللزوم تاسیس و راه اندازی شعبه در دیگر نقاط 

داخل یا خارج از کشور و انجام هر عمل و اقدام دیگری که مربوط 

و ناشــی از امور ذکر شــده یا جهت انجام این امور الزم و ضروری 

است در صورت نیاز پس از اخذ  مجوزهای الزم.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )696595(

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 28144 و شناسه ملی 10100736086

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/7/28 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران 

منطقه 14 شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله والفجر، 

خیابان 20 متری گلستان، بن بست 12 متری سوم، پالک-2 ساختمان 

مهرگان، طبقه همکف کدپستی 1436935771 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)690750(

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد 
سهامی خاص به شماره ثبت 473907 

و شناسه ملی 14005009733

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/8/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا 
جعفرزاده به شماره ملی 0078914043 با دریافت مبلغ 
300/000/000 ریال معادل کلیه سهم الشــرکه خود از 
شــرکت خارج گردید. آقای امیر جمالی به شــماره ملی 
1370924119 با دریافت مبلــغ 200/000/000 ریال 
معادل کلیه سهم الشــرکه خود از شــرکت خارج گردید. 
ســرمایه از 1/000/000/000 ریال به 500/000/000 
ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید. 
تعــداد اعضاء هیئــت مدیره مرکب از 2 مدیر باشــد در 
نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح 
گردید. لیســت صاحبان سهم الشــرکه پس از کاهش به 
شرح ذیل می باشد: طاهره اعرابی 0058346309 دارنده 
250/000/000 ریال نصرالــه دادروئی 0046718990 

دارنده 250/000/000 ریال.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)696594(

آگهی تغییرات شرکت دژ سازه راه کیهان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465636 

و شناسه ملی 14004644953

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.موضوع فعالیت: فعالیت در 
زمینه مشــاوره، طراحی، تامین قطعات، تعمیر، نگهداری، اجرای 
کامــل عملیات فنی و مهندســی در زمینه توزیــع، فوق توزیع، 
بهره برداری و انتقال نیرو شامل عملیات ساختمانی تاسیسات برق 
و مکانیک، نصب ماشــین آالت بهره برداری راهبردی و نگهداری، 
خرید و فــروش، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، 
انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه 
مناقصــات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تســهیالت 
ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط- مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود- مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- محله مهرآباد جنوبی- خیابان 
شهید حسین گزل خو- کوچه شهید اکبر عباسی- پالک 5- طبقه 
چهارم-کد پســتی 1385954645 ســرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 1000 
ســهم 100000 ریالی تعداد 1000 ســهم آن با نام عادی مبلغ 
35000000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 
172 مورخ 1397/04/19 نزد بانک ملی شعبه خیابان 20متری 
شمشــیری با کد 749 پرداخت گردیده اســت و الباقی در تعهد 

صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای رامین دهقان زاده 
به شــماره ملی 0077850645 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم نگار 
رادفر به شماره ملی 0079163769 و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای وحید صادقیان به شــماره ملی 0081055919 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت  
مدیره به مدت 2 ســال- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک،ســفته، بروات، قراردادها 
عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عــادی و اداری با امضا 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تواما همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرسان آقای امین 
دهقان زاده به شماره ملی 0078268095 به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک ســال مالی خانم راضیه السادات شهریاری به شماره 
ملی 0480429898 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. 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 )690759(

تاسیس شرکت سهامی خاص ورنا انرژی رایکا در تاریخ 1397/04/31 
به شماره ثبت 528939 به شناسه ملی 14007730749

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1398/1/20 و نامه شماره 982/15/54974 مورخ 

1398/3/8 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 

تهــران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمد صیادی نژاد با 

کد ملــی 4839390290 و داریوش نیکورزم با کد ملی 

5849662197 و رضــا اصالنی بوســجین بــا کد ملی 

0044963971 به عنوان اعضــای هیئت تصفیه و رضا 

حسین شکوهی با کد ملی 4609341735 و محمدعلی 

شــریفی با کد ملــی 3071008422 و بهمــن امیدوار 

معصومی با کد ملی 2740712472 و مســعود توسلیان 

با کــد ملــی 0680164286 و علی گیــوی با کد ملی 

3961671648 به عنــوان ناظرین تصفیه برای مدت 2 

سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی منحله مسکن آشیانه 
هزاره سوم ایرانیان به شماره ثبت 46768 

و شناسه ملی 10100919876

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)696591(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/08/21 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: محل شــرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهــران- منطقه 14، 
شهرســتان تهران،  بخش مرکزی،  شهر تهران،  محله هوانیروز،  
خیابان گل  آذین، خیابان هوانیروز، پالک 293، طبقه همکف 
کدپســتی 1493945563 تغییــر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید. خانم طاهره اعرابی به 
شــماره ملی 0058346309 با پرداخت مبلغ 250000000 
ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکاء قــرار گرفت. آقای 
نصراله دادروئی به شــماره ملــی 0046718990 با پرداخت 
مبلغ 250000000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکاء 
قرار گرفت. ســرمایه شــرکت از مبلغ 500000000 ریال به 
مبلغ 1000000000 ریال افزایــش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش 
به شــرح ذیل می باشــد: علیرضا جعفرزاده 0078914043 
دارنــده 300000000 ریــال امیر جمالــی 1370924119 
دارنــده 200000000 ریال طاهره اعرابــی 0058346309 
دارنده 250000000 ریــال نصراله دادروئی 0046718990 

دارنده 250000000 ریال.

آگهی تغییرات شرکت دژ سازه راه کیهان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465636

و شناسه ملی 14004644953 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )696593(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/04/27 
و مجوز شماره 952/111/152916 مورخ 1395/05/11 
اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان شــهریار 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد شــیخ به شماره 
ملی 4910073590 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای 
جعفر شعبانی فرد به شماره ملی 0053592166 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود میرزائی گورجی 
به شــماره ملی 6309657461 به ســمت مدیرعامل و 
منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات و 
قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در 
غیاب رئیس هیئت مدیره بــا امضای نایب رئیس هیئت 
مدیــره همراه با مهر شــرکت و اوراق عــادی و اداری با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان سپاه 
بسیج پایگاه شهرستان شهریار به شماره ثبت 144 

و شناسه ملی 10100028872

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )690758(

 سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد
درنظر دارد خرید و نصب وســایل پارکی و وسایل ورزشی 
خود را با برگزاری مناقصه عمومی از طریق شــرکت های 
واجــد شــرایط و دارای مجوزهــای الزم انجــام دهــد. 
عالقه منــدان می توانند برای دریافت اســناد با مراجعه به 
ســازمان به آدرس یزد- خیابان کاشــانی- روبروی پارک 
 هفتم تیر- پردیس جنــوب یا مراجعه به پایــگاه اینترنتی

 FARHANG.YAZD.IR نسبت به دریافت اسناد 
مناقصه اقدام نمایند و یا برای کســب اطالعات بیشــتر با 
شــماره تلفن 1-38277650-035 داخلی 115 

تماس حاصل نمایند.

پذیرش پیشنهادها:
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ســاعت 14 روز چهارشنبه 

مورخ 1398/10/11
بازگشایی پاکت ها روز پنج شنبه مورخ 1398/10/12

محل ارائه پیشنهادها: اداره حراست شهرداری یزد.
شهرداری یزد در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار 

است.
پرداخت هزینه های آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

تاریخ درج آگهی:  نوبت اول: 1398/09/25 
نوبت دوم: 1398/10/02

آگهی مناقصه عمومی
)نوبت اول(

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد
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 * ورود بزرگتریــن کاروان نظامیان آمریکایی 
از عراق به سوریه!

* نقض 30 هزار باره آتش بس الحدیده از سوی 
ائتالف سعودی.

* عمرالبشیر احتماالً اعدام می شود.

* زن 50 ســاله از تخلفات شــرعی آل سعود 
انتقاد کرد، دستگیر شد!

* طرح تروریســتی کلمبیا علیه ارتش ونزوئال 
لو رفت.

صفحه آخر

رهبر میانمار: ارتش ما در دنیا بی نظیر است!

ننگ نسل کشی مسلمانان میانمار
بر پیشانی »سوچی« ماند

گزارش کیهان از آخرین تحوالت عراق و لبنان

محمد شیاع سودانی و سعد حریری
گزینه های احتمالی عراق و لبنان برای نخست وزیری

خبر ویژه

بازی افراطیون مدعی اصالحات
با روحانی در دو نقش

صفحه2

با وجود دستاوردهای فراوان طرح های پاالیشگاهی صورت گرفت

حمله دوباره وزیر نفت به ساخت پاالیشگاه!

يادداشت روز

صفحه2

عدالت و اشرافیت 
جمهور و ضد جمهور

به دامان ملت بازگشته و راه گروه های ضدمردمی را نپیمایید

پاسخ 777 استاد دانشگاه
به بیانیه اصالح طلبان که از خارج دیکته شده بود 3 با حکم رهبر انقالب انجام شد 

انتصاب حجت االسالم 
حمید شهریاری 
به دبیرکلی مجمع
 تقریب مذاهب اسالمی

»میدون«، میدان هنرنمایی مردمی و عبور از سلبریتی زدگی 
صفحه۸

* با وجود دستاوردهای فراوان ساخت پاالیشگاه 
در کشــور ، بیژن زنگنه در اظهاراتی سوال برانگیز 

باز هم به مخالفت با ساخت پاالیشگاه پرداخت.
* وزیر نفت: راه حل مســئله سوخت را نباید فقط 
در ســاخت پاالیشگاه جســت وجو کرد... ساخت 

پاالیشگاه بسیار بسیار گران است.
* زنگنه در حالی به هزینه باالی ساخت پاالیشگاه 
اشــاره می کند که باید از او پرســید مگر ســایر 

کارهای توسعه ای هزینه ندارد؟
* ضرورت توسعه پاالیشگاهی موضوعی انکارناپذیر 

و متفاوت از بحث کنترل مصرف بنزین است.
* به تعبیر دیگر، قرار نیست با توسعه پاالیشگاه، 
فقط مصرف بنزیــن کاهش یابد، بلکه با این نگاه 
توســعه ای، از یک طرف خام فروشی نفت کاهش 
می یابد و از ســوی دیگر ارزش افزوده سرشــاری 

برای کشور فراهم می شود.

* در طول چهار دوره ریاست زنگنه در وزارت نفت 
هیچ پروژه پاالیشی کلید نخورده است.

* با اعمــال تحریم های نفتی آمریکا، وزارت نفت 
حتی در خام فروشی نفت نیز دچار مشکل شده و 
دولت را با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی 

مواجه کرده است.
* لجبازی زنگنه با بحث پاالیشگاه، آدرس غلطی 

است که او به تصمیم سازان کشور می دهد.
صفحه۴

مدیر مسئول کیهان
 برای تفهیم اتهام

 درباره 
  شکایت های جدید
 به دادسرا رفت 
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*اکثــر ۷۷ تن از مدعیان اصالحــات که اخیراً با 
صدور  یک بیانیه وطن فروشــانه  از اراذل و اوباش 
اجاره ای حمایت کرده بودند به دادگاه احضار شده 

و تحت بازجویی قرار گرفته اند.
* برخالف آنچه مطرح شده، تهیه کننده آن بیانیه 
تاجزاده نبوده است بلکه بیانیه را یک  اصالح طلب  
فراری مقیم اروپا نوشــته و از طریق واتساپ برای 

یکی از آن ۷۷ نفر ارسال کرده بود.
* ۷۷۷ نفر از اساتید دانشگاه ، طی بیانیه ای تحلیلی 
به نامه دیکته شده به ۷۷ چهره اصالح طلب و حامی 

اغتشاشگران آبان 98 پاسخ دادند.
*۷۷۷ نفر از اســاتید دانشگاه: این ادبیات و قلم 
بیانیه های  ایران، تداعی گر  برای مردم مســلمان 
لیبرال  راســتگرایان  مارکسیست،  گروهک های 
و التقاطیــون ضــد خلقی بوده اســت که امروز 

منفورترین افراد نزد همه ملل و کشورها هستند.
* آیا وقت آن نیست که مدعیان دروغین دفاع از 
مردم از ملت ایران به خاطر اهانت و توهین به شعور 

مّلی عذرخواهی کنند.
* عــده ای معتقدند بیانیه فوق پیش از آشــوبها 
نگاشته شده و نوعی آمادگی جهت استفاده از این 
شــرایط در این گروه وجود داشته است که محل 
تأمل می باشد.                                             صفحه۲

* بر اســاس گزارش منابع عراقی، امروز »برهم صالح« رئیس جمهور این کشور، سودانی را برای تصدی 
پست نخست وزیری، به پارلمان معرفی می کند. 

* روزنامه» الشرق االوسط« هم گزارش داد، »سعد حریری« در جلسه امروز پارلمان لبنان به عنوان نامزد 
نخست وزیری معرفی می شود.

* کارشناســان پیش بینی می کنند، طی روزهای آینده آمریکا و متحدانش که برای تخریب شــخصیت 
سودانی وارد عمل شده اند در مسیر نخست وزیر شدن حریری هم سنگ اندازی کنند.          صفحه آخر

* رئیس مرکز ملی فضای مجازی: 28کشور جهان اینترنت ملی دارند.
* رئیس شورای شهر تهران خبر داد؛ وعده دولت برای 

افزودن 3 هزار اتوبوس جدید به حمل ونقل پایتخت.
* معاون اجتماعی قــوه قضائیه: مجتمع تخصصی 

رسیدگی به جرایم مالیاتی تأسیس می شود.

* رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر: قیمت 
سکه باز هم کاهش می یابد.

* رئیــس اتاق بازرگانی ایــران: بودجه 99 بیش از 
200 هزار میلیارد تومان کسری دارد.

صفحات۴،۳و۱۰

عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت وگو با کیهان :

بودجه پیشنهادی دولت برای آموزش و پرورش 
ُمسّکن است حالل مشکالت نیست

تا انتخابات 

کرباسچی: 
خاتمی از معرفی لیست امید 
پشیمان است!
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در جلسه کمیسیون شوراهای 
مجلس مطرح شد 

وزیر کشور:
 روحانی

 در جریان زمان دقیق 
اجرای طرح بنزین بود
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