حزباهلل لبنان:

عضو انجمن صنایع شوینده مطرح کرد

عربستان در تدارک فتنه جدید
علیه لبنان است

سود باالی  3شرکت خارجی
در بازار صنایع شوینده ایران

* تلنبار شدن سیبهای باغداران ارومیه در کنار جاده.

* ســهم صفر ایــران از تجارت چند میلیــارد دالری

* قتلعام  55غیرنظامی شمال افغانستان در حمله

* پیونگیانــگ :ترامپ مواظب لفاظیهایش علیه

*  95درصد ماشینآالت کشاورزی ساخت داخل است.

گیاهان آبزی.

جنگندههای آمریکا.

کرهشمالی باشد.

* عضو شــورای فقهی بورس :بانکها زمینه اســامی

ن نهادهــای ســرمایهگذاری :دولت
* دبیــر کل کانو 

* ارتــش آلمان :اتحادیه اروپا تا ســال  2040فرو

* شــعار تظاهرکننــدگان در  20شــهر آمریکا؛

سیاست ارزی خود را شفاف اعالم کند.

میپاشد.

ترامپ فاشیست را نمیخواهیم.

شدن ندارند.
دوشنبه  ۱۵آبان ۱۳۹۶

 ۱۷صفر 143۹

صفحه۴

سال هفتادو ششم

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

 ۶نوامبر 201۷

شماره ۲۱۷۶۵

صفحهآخر

تکشماره  5000ریال

گزارش کیهان از عملیاتی شدن تهدیدهای یمن

شلیک موشک انصاراهلل به ریاض
هدف بعدی ،دوبی

* موشک بالستیک دوربرد «برکان  »2شنبهشب ،آسمان ریاض را شکافت و
مثل رعد بر فرودگاه بینالمللی «ملک خالد» فرود آمد.
* سران ریاض ابتدا اصابت موشک را انکار ،ولی باالخره به آن اعتراف کردند.
* انفجار ناشی از اصابت موشک ،شــهر ریاض و حتی اطراف آن را به لرزه
درآورد.

* بیبیسی :انصاراهلل تهدید کرد که عمق عربستان را میزند و زد.
* انصاراهلل یمن اخیرا ً تهدید کرده بود که عمق عربستان و امارات را هدف
قرار خواهد داد.
* حمله موشکی اخیر ،شرایط جنگ را به کلی عوض کرده است و از این پس
شاهزادگان سعودی و شیوخ امارات در کاخهای خود آرامش نخواهند داشت.

* حمله موشکی به ریاض ،شیوخ امارات را هم به شدت نگران کرد.
* سران آلسعود در رابطه با خسارات و تلفات خود در فرودگاه بینالمللی
ریاض ،سکوت کردند.
* این ماجرا به خوبی نشان داد که آمریکا از این پس نمیتواند از عربستان
صفحه آخر
سعودی در برابر حمالت ،محافظت کند.

اتحاد امت اسالم نهفته در پیادهروی اربعین

ای شوق پا برهنه که نامت مسافر است
این تاول است در کف پا یا جواهر است

خبر ویژه

صفحه۵

گزارش
روزنامه ایتالیایی
از موش و گربهبازی
لغو و تشدید
تحریمها

ت  4سال به بخش
* اعتماد :دول 
مسکن بیتوجهی کرد
*  5ســال فرصت از دســت رفت
حمله به «دولت قبل» که نشد کار!
صفحه۲

يادداشت میهمان

اربعین ما
سروش پیروزی
است

صفحه2

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت سهامیخاص
به شماره ثبت  368048و شناسه ملی 10320174724

به اســتناد صورتجلســه هیئتمدیره مورخ  1396/4/21تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد :آقای حمیدرضــا ریاضی به شــمارهملی  2410892418به
سمت رئیس هیئتمدیره شــرکت تعاونی بهپویش سمند آریا به شناسه
ملی  10103872672به نمایندگی آقای محســن کرمی به شماره ملی
 4569422608به ســمت نایب رئیس هیئتمدیــره آقای هادی طزری
به شــماره ملی ( 0072717361خارج از اعضای هیئتمدیره) به سمت
مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با دو امضاء از بین امضاء آقایان حمیدرضا
ریاضی ،مهدی مقصودی و هادی طزری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی
و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز سهامی خاص
به شماره ثبت  5916و شناسه ملی 10320130226

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/2/30تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :جواد بهرامی به شــماره ملی  3369435292به
نمایندگی از شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد به شناسه

ملــی  14005202423به ســمت رئیس هیئــت مدیره و مهدی

خســروی آغچه به شــماره ملی  0077462912به نمایندگی از
شرکت کشاورزی سبز دشت فارس به شناسه ملی 10530173323

به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید دیانتی به شماره ملی

 2092847181به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت زرین خوشه
اراک به شناسه ملی  10780054589به سمت عضو هیئت مدیره

و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.و

حق امضای کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با امضاء
مدیرعامــل و یک تن از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با
امضا دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات

آگهی تغییرات شرکت گروه آریا پالست
ماشین سهامی خاص به شماره ثبت 404021
و شناسه ملی 10320552349

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ
 1396/4/17تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :صورتهای مالی شرکت
برای ســال مالی منتهی به  1395/12/30تصویب گردید .آقای
ســیدمصطفی حســینی عراقی شم  0532240545به سمت
رئیس هیئــت مدیره ،آقای رضا حیــدری شم 0050087282
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیاوش
تاجیک شم  1829226207به ســمت عضو هیئت مدیره برای
مدت  2ســال انتخاب شــدند .آقای احســان ناصری مقدم شم
 4072708402به عنوان بازرس اصلی و خانم تینا طامازیان شم

توهم شکسته شدن سد تحریم
یا واقعیت افزایش اهرمهای فشارآمریکا

* اگرچه از امضای قرارداد با توتال
به عنوان شکستن سد تحریم یاد
میشد اما اظهارات اخیر مدیران
ل نشــان میدهد کــه این
توتــا 
قــرارداد تقویت کننده ســاختار
تحریمهای هوشــمند علیه ایران
است.
* مدیر ارشد مالی شرکت توتال:
قــرارداد اصلی بــرای طرحهای
اجرای پــروژه پــارس جنوبی از
طریــق مناقصه در ابتدای ســال
 ،2018زمانی کــه موضع دولت
آمریکا مشــخص شــود ،امضاء
خواهد شد!

* تأســیس دفتر شرکت توتال در واشنگتن برای هماهنگی روابط این شرکت با وزارت خارجه آمریکا است تا
این کشور اطمینان حاصل کند که توتال همچنان به تبعیت از سیاستهای تحریمی آمریکا ادامه خواهد داد.
* مهمتریــن توجیه برخــی از مدیران وزارت نفت دولت تدبیر و امید در دفاع از امتیازات فراوان در نظر گرفته
شده برای شرکتهای خارجی در قالب  ،IPCاین بود که جذابیت فراوان این قراردادها جلوی بازگشت مجدد
تحریمها را میگیرد!
* برخی مقامهای دولتی اعتقاد داشــتند که تمام قراردادهای منعقد شــده بعد از برجام از بازگشت تحریمها
مصون هستند و دچار مشکل نمیشوند.
* اخیرا ً مدیرعامل توتال گفته است که تهران میداند که اگر ما نتوانیم کار را ادامه دهیم این به دلیل تصمیم
صفحه۲
دولت آمریکا است.

انتصاب  3فرمانده ارشد ارتش
با احکام فرمانده معظم کل قوا
صفحه۳

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی
تیزبر کمرد سهامیخاص به شماره ثبت
 77750و شناسه ملی 10101226070

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/3/20
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :قمرالملوک زراعتی به شــماره ملی

 0049894463به عنوان بازرس اصلی و حجتاله رئیسی به شماره
ملی  3961464073به عنوان بازرس علیالبدل برای یک ســال

مالی انتخاب گردیدند .علیاکبر مصطفوی اردستانی به شماره ملی

 0041025466به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل -محمد
آقاجانی فشارکی به شماره ملی  0042149312به سمت رئیس

هیئتمدیره -محمدجواد رهنما به شــماره ملی 4131866137
به ســمت نایب رئیس هیئتمدیره برای مدت یک سال انتخاب
گردیدند .کلیه اســناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات

 0068164890به ســمت بازرس علیالبدل برای یک سال مالی

با امضای مشــترک دو تن از اعضای هیئتمدیــره همراه با مهر

جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.

رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

انتخاب گردیدند .روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

شــرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری بــا امضای مدیرعامل یا

آگهی تغییرات شرکت پرورش دادهها
سهامی خاص به شماره ثبت 69792
و شناسه ملی 10101147298

عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهریار

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق
سهامی خاص به شماره ثبت 59305
و شناسه ملی 10101043570

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
1395/12/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سمت اعضاء هیئت
مدیره به قــرار ذیل تعیین گردیدند :آقای محمدحســین
ذوالفقــاری طهرانی کد ملــی ( )0043216031به عنوان
رئیــس هیئــت مدیره -خانــم ملیحه بیدآبــادی کد ملی
( )0043737625به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره -آقای

مورخ  1396/4/22تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :اعضای

محمدعلی ذوالفقاری طهرانی کــد ملی ()0451512261

هیئت مدیره برای مدت دو ســال بشــرح ذیل انتخاب

به عنــوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت

سهمالشــرکه اولین مدیران :آقای محمدعلی گلپایگانی به شــماره ملی

شــدند - :آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی کد

امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل:

اطــاع عموم آگهی میگــردد .موضوع :خدمات تخصصی شهرســازی و

 4590993457به سمت رئیس هیئتمدیره به مدت نامحدود آقای فراز

معماری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت:

گلپایگانی به شــماره ملی  5410015193به ســمت مدیرعامل به مدت

ملــی  0043216031آقای احمــد بیدآبادی کد ملی

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ساتراپ هیرکان شارستان
در تاریخ  1396/07/02به شماره ثبت  515866به شناسه ملی 14007087710

ت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهرتهران-ونک-کوچه
از تاریخ ثب 
لیلی -بنبســت رشــیدغربی -پالک-8طبقه اول -واحد غربی-کدپستی
 1994615716سرمایه شخصیت حقوقی 120/000/000 :ریال میباشد.
اسامی و میزان سهمالشرکه شــرکا :آقای محمدعلی گلپایگانی به شماره
ملی  4590993457دارنده  20/000/000ریال سهمالشــرکه آقای فراز
گلپایگانی به شــماره ملی  5410015193دارنــده  100/000/000ریال

نامحدود دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و بهادار شرکت
از قبیل سفته ،برات ،چک ،قراردادها با امضاء آقای فراز گلپایگانی همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد .اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت
موضوع فعالیت مذکور ،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد
سهامی خاص به شماره ثبت 473907
و شناسه ملی 14005009733

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ

 3839805627به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب

 1396/5/28تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :رامین

گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت

عزیزی به شــماره ملی  3838451597به ســمت
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیــره و آرمان عزیزی
به شــماره ملــی  3830023073به ســمت نائب
رئیس هیئت مدیره و آرش عزیزی به شــماره ملی

به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب
مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه
با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ
 1396/4/24تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حساب سود
و زیان ســال مالی منتهی به  95/12/29به تصویب رسید .آقای
امیر فرجی کیان  0064462153به ســمت نایب رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل آقای امید مشــک علیزاده  0068208561به
سمت رئیس هیئت مدیره -خانم لیدا فرجی  3932533984به
ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب شدند امضا
کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک -سفته -برات و غیره
با امضــا متفق مدیرعامل و یکی از اعضــای هیئت مدیره همراه
با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســات بــا امضا مدیرعامل یا
یکی از اعضا هیئت مدیره منفردا به تنهایی همراه با مهر شــرکت
معتبر اســت .علی رفیعی  0062859706به عنوان بازرس اصلی
و محمد محبوبیزاده  0072534621به عنوان بازرس علیالبدل
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان
جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

 0041638158آقای عبدالحســین بیدآبادی کد ملی

چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و به طور کلی
هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء
رئیس هیئت مدیــره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه

 0043821121ترازنامه و حساب سود و زیان سال 95

با مهر شــرکت معتبر اســت و اوراق عادی و اداری با امضاء

به تصویب رســید .موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به

مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه

عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر قارونی جعفری با کد

با مهر شــرکت اعتبــار دارد .محل شــرکت در واحد ثبتی

ملــی  0043433324به عنوان بازرس علیالبدل برای
یک ســال مالی انتخاب شد .روزنامه کیهان جهت درج

تهران به آدرس تهران خیابان شــهید دکتر بهشتی بعد از
خیابان میرزای شــیرازی پالک  498طبقه سوم کد پستی
 1596983916تغییــر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه

آگهیهای شرکت تعیین گردید.

بشرح فوق اصالح گردید.
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