گزارش خبری کیهان از بحران داخلی عربستان

رهبر انقالب ضمن تشکر از ملت و دولت عراق:

موج تازه بازداشت شاهزادگان سعودی در راه است
احتمال تجزیه عربستان قوت گرفت

پدید ه عظیماربعین
نشانه گسترش
روح جهاد وشهادت
در راه خداست

صفحه3

سهشنبه  ۲۳آبان ۱۳۹۶

 ۲۵صفر 143۹

* مصاحبه مشکوک حریری تردیدها را دوچندان

* پاکسازی بوکمال با همکاری نیروهای سوریه و

کرد.

عراق.

* افزایش بیسابقه تهدیدات تروریستی در فرانسه

*  6روز از اربعین گذشت دولت افغانستان به 6هزار

با شکست سنگین داعش در عراق و سوریه.

زائر اجازه خروج نداد.

سال هفتادو ششم

12صفحه ( به اضافه ۱۶صفحه ويژهنامه عکس در مراکز استانها و نيازمنديهای ويژه تهران)

 ۱۴نوامبر 201۷

آخرین خبرها از زلزله شدید در غرب کشور

شماره ۲۱۷۶۹

صفحهآخر
تکشماره  5000ریال

گزارش تکاندهنده الجزیره از جنایات سعودیها در یمن

خانهها لرزید
لرزیدند دلها بیشتر

چنگال عفریت آلسعود
بر گلوی نحیف کودکان مظلوم یمن

رهبر انقالب :همه دستگاهها با سرعت و همه توان به یاری آسیبدیدگان بشتابند

* حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای :از هم ه کسانیکه میتوانند به نحوی در
سبک کردن بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر باشند درخواست میکنم که
به یاری آسیبدیدگان بشتابند.
* اینجانب از اعمــاق دل ،این حادثه تلخ و مصیبتبار را به م ّلت ایران بخصوص
به مردم عزیز استان کرمانشاه و بویژه به خانوادههای مصیبتزده تسلیت عرض
میکنم و متضرعانه از خداوند متعال میخواهم که این محنت و رنج را مای ه جلب
رحمت و فضل خود قرار دهد و بر صبر و پایداری و مقاومت م ّلت عزیزمان بیفزاید.

* شمار کشتههای زلزله  30ثانیهای کرمانشاه از مرز  ۴۱۳نفر گذشت.
* زلزله  7/3ریشــتری اســتان کرمانشــاه  ۷هزار و  15۶مصدوم برجای
گذاشــت که مجروحــان از زیر آوار خــارج و به مراکــز درمانی منتقل
میشوند.
* معاون وزیر کشــور 21 :فروند بالگرد 141 ،دستگاه آمبوالنس و  2فروند
هواپیما کار امدادرسانی به مجروحان و انتقال آنها به مراکز درمانی را انجام
میدهند.

* با حضور چشــمگیر نیروهای نظامی سپاه پاســداران و ارتش در مناطق
زلزلهزده کار آواربرداری در این مناطق از نخســتین ساعات بامداد دیروز
سرعت گرفت.
* زمینلرزه شــدید  7/3ریشــتری  30ثانیهای یکشنبه شهرستانهای
ســرپل ذهاب ،اســامآباد غرب ،داالهو ،ثالث و باباجانی و قصر شیرین را
بیشتر از شهرهای دیگر استان کرمانشاه تکان داد.
صفحات۱۱و۳

* شبکه تلویزیونی الجزیره :تشدید محاصره یمن باعث وخامت اوضاع این کشور شده و طی همین چند روز آینده
صدها نفر دیگر از گرسنگی و بیماری خواهند مرد.
*  22سازمان بینالمللی در بیانیه مشترکی نسبت به پایان یافتن ذخیره واکسن و دارو و شیوع انواع بیماریهای
خطرناک مسری و کشنده طی روزهای آینده هشدار دادند.
* عمق فاجعه محاصره و کشتار مردم بیگناه یمن تا حدی است که آمریکا نیز که حامی اصلی جنایات ائتالف سعودی
صفحه آخر
به شمار میرود ،برای کاستن از فشار افکار عمومی خواستار بازگشایی مسیرهای کمکرسانی شد.

گزارش مستند کیهان

ایجاد بحرانهای امنیتی و اقتصادی
مأموریت دفتر اتحادیه اروپا در تهران

* با گذشت قریب به  ۲سال از زمان اجرای برجام هنوز همکاریهای
بانکی گشــایش نیافته چنانکه معاون اول رئیسجمهور در دیدار
مقام اروپایی از این موضوع گالیه کرده است.
* اســحاق جهانگیری :تأســیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران
میتواند به توســعه روابط کمک کنــد و این موضوع در حال
حاضر در دســتور کار وزارت امور خارجه ایران قرار گرفته و در
حال بررسی است.
* بهرغم آنکه تمام کشــورهای اروپایی در تهران ســفارتخانه
دارند ســوال این اســت که اتحادیه اروپا چه خوابهایی برای
ایران دیده که تعبیرش را در گرو تاســیس دفتر اتحادیه اروپا
در تهران میداند؟

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح

زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :خدمات تخصصی
شهرســازی و معماری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم

ت به مــدت نامحدود مرکز
از مراجــع ذیربط مــدت :از تاریخ ثب 

اصلی:تهران شهرتهران-ونک-کوچه لیلی -بنبست رشیدغربی-

پالک-8طبقه اول -واحد غربی-کدپستی  1994615716سرمایه

شخصیت حقوقی 120/000/000 :ریال میباشد .اسامی و میزان

سهمالشــرکه شــرکا :آقای محمدعلی گلپایگانی به شماره ملی

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله
سهامی عام به شماره ثبت 12582
و شناسه ملی 10100485590

به استناد صورتجلســه هیئتمدیره مورخ  1396/04/20تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای بهرام فرمانآرا به شماره ملی  1284350959به
سمت مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره آقای بهروز فرمانآرا به شماره
ملی  0040390985به ســمت نائبرئیس هیئتمدیره حق امضای
اســناد و اوراق تعهدآور شــرکت بحث و تبادل نظر شد و در نتیجه
تصمیــم زیر مورد تصویب قرار گرفت .کلیه اســناد و اوراق تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،اعتبارات اسنادی و
غیــره با امضای مدیرعامل و یک نفــر از اعضای هیئتمدیره و در
غیاب مدیرعامل بــا امضای دو نفر از اعضــای هیئتمدیره با مهر
شرکت معتبر خواهد بود .اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:
الف -انجام دادن کلیه تشریفات قانونی شرکت ب  -انجام دادن کلیه
امور اداره شــرکت با همکاری قسمتهای مربوطه پ -تهیه و تنظیم
بودجه شــرکت ت -عزل و نصب کارکنان شرکت (بجز مدیران که
ازطرف مدیرعامل پیشــنهاد و درصورت تصویب هیئتمدیره انجام
میپذیرد ).براساس ضوابط تعیین شده ث -تهیه و تنظیم مقررات و
آئیننامههای داخلی شرکت و ارائه آن به هیئتمدیره جهت بررسی
و تصویب ج -پرداخت بدهی و وصول مطالبات جاری شــرکت چ-
انجام تشــریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها برای
مصارف جاری شرکت ح -باز کردن حسابهای جاری و یا حسابهای
ســپرده در بانکها و -ورود به هرگونه دعوی چه به عنوان خواهان و
چه به عنوان خوانده درکلیه مراحل قضایی و تسلیم گزارشات مربوطه
به هیئتمدیره م -خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم و قطعات
و اجناس مورد احتیاج جهت بهرهبرداری شــرکت حداکثر تا مبلغ 80

 4590993457دارنده  20/000/000ریال سهمالشرکه آقای فراز

گلپایگانی به شماره ملی  5410015193دارنده 100/000/000
ریال سهمالشــرکه اولین مدیران :آقای محمدعلی گلپایگانی به
شماره ملی  4590993457به سمت رئیس هیئتمدیره به مدت

نامحدود آقای فراز گلپایگانی به شــماره ملی  5410015193به

ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارنــدگان حق امضا :کلیه
اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته ،برات ،چک،
قراردادها با امضاء آقای فراز گلپایگانی همراه با مهر شرکت معتبر

میباشــد .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 کشاورزی و دامپروری بهاران
بهشت البرز سهامی خاص به شماره ثبت 5916
و شناسه ملی 10320130226

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/2/30تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :جواد بهرامی به شــماره ملــی 3369435292
به نمایندگی از شــرکت توســعه دامپروری و کشاورزی امداد به
شناســه ملی  14005202423به ســمت رئیس هیئت مدیره
و مهدی خســروی آغچه به شــماره ملــی  0077462912به
نمایندگی از شــرکت کشاورزی سبز دشت فارس به شناسه ملی
 10530173323به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و ســعید
دیانتی به شــماره ملی  2092847181به نمایندگی از شــرکت
کشت و صنعت زرین خوشه اراک به شناسه ملی 10780054589
به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی
هیئت مدیره انتخاب گردیدند.و حق امضای کلیه اوراق و اســناد

میلیون ریال در هر مورد ه -حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای

بهادار و تعهدآور شــرکت با امضاء مدیرعامــل و یک تن از اعضا

شرکت و -تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان شرکت براساس

هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت

مقررات جاری تعیین شــده ازطرف دولت جمهوری اســامی ایران
و هیئتمدیره ن -فروش محصوالت و خدمات شــرکت براســاس
ضوابط تعیین شــده ازطرف هیئتمدیره و مقررات جاری کشور که
ازطرف دولت ابالغ میگردد.

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

مدیره همراه با مهر شــرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل
همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهریار

* ریچارد هاویت تهیهکننده سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره
روابط با ایران :نیروهایی در داخل ایران در حال اعمال فشار بر
حکومت هســتند و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشرفت
در این خصوص شود.
* اکنــون اروپا بر ایران نفــوذ دارد ولی آمریــکا از این نفوذ
برخوردار نیســت .ما میخواهیم از این اهرم اســتفاده کنیم و
به سوی ساختار امنیتی جدیدی در سراسر خاورمیانه حرکت
کنیم.
* دبیر ســتاد حقوق بشر :در سند استراتژی روابط با ایران در
حوزه اقتصاد آمده اســت که باید این دفتر زمینههای توسعه
صادرات کاالهای اروپایی به ایران را باز کند.

تاسیس شرکت سهامی خاص
اندرکنش زمین پیسازه
در تاریخ  1396/06/08به شماره ثبت
 514509به شناسه ملی 14007031726

ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت:
پژوهش ،ســرمایهگذاری ،مشارکت ،مشــاوره ،مدیریت اجرا،
پیمانکاری ،نظارت بر اجــرا و بهرهبرداری پروژههای عمرانی
و صنعتی که مصادیق آن شــامل موارد زیر میباشــد :انجام
مطالعات فازهای مختلف پروژههای فنی و تهیه نقشههای اولیه
و جزئیات اجرایی ،تهیه یا تولید مصالح و تامین ماشینآالت و
تجهیزات موردنیاز پروژههای فنی از منابع داخلی یا خارج از
کشور ،استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی بانکی برای صادرات
و واردات و خریدوفــروش هر نوع کاال یــا خدمات مرتبط با
فعالیتهای شــرکت ،ارائه خدمات آزمایشــگاهی در حیطه
رشــته مهندســی عمران و تامین مواد و تجهیزات مربوط به
آن ،طراحی ،اجــرا و نظارت بر اجــرای پروژههای عمرانی و
صنعتی از جمله ابنیه ،ژئوتکنیک ،تاسیســات ،راه و ترابری،
نفت وگاز ،نیرو ،صنعت ومعدن ،آب ،کشاورزی ،ارتباطات و ...
انجام کارهای پژوهشی مرتبط با فعالیتهای شرکت و تولید
محصوالت با ارائــه خدمات دانشبنیان ،آمادهســازی ،افراز،
تفکیک ،تغییر کاربری ،قطعهبندی اراضی ،احداث شهرکهای
مســکونی ،تجاری ،صنعتی ،صنفی ،گلخانه ،کشاورزی ،پارک
علم و فناوری و  ...اخذ پروانه ســاخت و موافقت اصولی برای
پروژههای مرتبط ،انجام کلیه فعالیتهای ساختمانی ازجمله
ساختوســاز ،گسترش واحدهای مســکونی و غیرمسکونی،
مقاومســازی و مرمت ابنیــه ،گودبرداری ،بهســازی خاک،
انبوهســازی ،بلندمرتبهسازی ،بافتهای فرســوده و  ...ایجاد
شــعب در داخل و خارج از کشــور و اخذ و اجرای نمایندگی
از شــرکتهای داخلی و خارجی( .درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط) .مدت :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود .مرکز اصلی شرکت :تهران ،شهر تهران ،میدان حر،
خیابان ده متری شــعاع ،کوچه منطقه ،پالک  ،5طبقه اول،
واحد  ،2کد پستی  1317984513سرمایه شخصیت حقوقی:
مبلغ  1/000/000ریال منقسم به  100سهم  10/000ریالی
میباشــد کــه تعداد  100ســهم آن با نام عــادی بوده و به
استناد گواهی شماره  96/52193مورخ  1396/05/23مبلغ
 1/000/000ریال نزد بانک گردشگری شعبه میرداماد غربی
پرداخت گردیده اســت .اولین مدیران :آقای مجید هاشــمی
به شماره ملی  0603283039به سمت رئیس هیئتمدیره،
آقــای بصیــر بهبهانی به شــماره ملــی  1270190415به
ســمت مدیرعامل و عضــو هیئتمدیره و آقای ســیدمحمد
جالل میررحیمی به شــماره ملی  4433506087به سمت
نایبرئیس برای مدت نامحــدود انتخاب گردیدند .دارندگان
حق امضاء :کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها با
امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئتمدیره و در غیاب
مدیرعامــل با امضای دو نفر از اعضــای هیئتمدیره همراه با
مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا
اعضای هیئتمدیره و مهر شــرکت معتبر میباشد .اختیارات
نماینده قانونی :طبق اساســنامه .بــازرس اصلی و علیالبدل:
آقای محمدرضا ابراهیمیان به شــماره ملی 1292077360
به سمت بازرس اصلی و آقای ســیدمحمدرضا میرجلیلی به
شماره ملی  4420004924به سمت بازرس علیالبدل برای
مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار
کیهان جهت درج آگهیهای شــرکت تعییــن گردید .ثبت
موضوع فعالیت مذکــور ،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمیباشد.

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

* گفته شده این دفتر در تهران باید به طور منظم مانیتور کند
که نیروهای سکوالر و همچنین کسانی که سوابق فتنه افروزی
صفحه۲
دارند در ایران میدان فعالیت داشته باشند.

یادداشت روز

استراگیجیگاو دوشان!

صفحه2

سه

آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی دماوند
سهامیخاص به شماره ثبت 635
و شناسهملی 10100630031

به اســتناد صورتجلســه هیئتمدیره مــورخ 1396/4/14
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :فرهاد بشــارت به شمارهملی
 0039510190بــه ســمت رئیس هیئتمدیــره و لوران
کریستف ساچی به کد فراگیر  98086804به نمایندگی از
شرکت کمپانی ژروه دنون به کد فراگیر  3002590655به
ســمت نائب رئیس هیئتمدیره و شــهرام بشارت به شماره
ملی  0452210240به سمت عضو هیئتمدیره و لومه متیو
توماس بنجامیــن به کد فراگیر  100570670به نمایندگی
از شــرکت پرودوئــی لتیهفره ســود اوروپ به کــد فراگیر
 03002597270به سمت عضو هیئتمدیره و الیویه بوالی به
کد فراگیر  100570829به نمایندگی از شرکت فرمینوست
به کد فراگیر  3002706368به ســمت عضو هیئتمدیره
و علیرضا برجســته به شــمار ه ملی ( 2296917224خارج
از اعضا هیئتمدیره) به ســمت مدیرعامل برای بقیه مدت
تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق
و اســناد تعهدآور از قبیل ســفته و چک و قراردادها و عقود
اســامی با امضا مشترک دو نفر از سه نفر مدیرعامل و فرید
خدائی (مدیر مالی) و فرشید صالحزاده (مدیر فروش) همراه
با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر
شرکت معتبر میباشد .حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دماوند

تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق بازنشستگی
واجا در تاریخ  1396/8/3به شماره ثبت 43096
به شناسه ملی 14007165603

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به
شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگــردد .موضوع:
صندوق بازنشســتگی واجا که در این اساسنامه به اختصار

«صندوق» نامیده میشــود .بر اســاس مــاده ( )87قانون

اســتخدامی واجا -مصوب  -1374که در این اساسنامه به

اختصار «قانون» نامیده میشــود و تبصــره آن ،به منظور
پرداخت حقوق بازنشســتگی ،وظیفه و مستمری کارکنان
واجا کــه در این اساســنامه به اختصــار «وزارت» نامیده

میشــود و عائله تحت تکفل آنان تشکیل میشود .شماره
مجوز  10087تاریخ مجوز  1378/11/9مرجع صادرکننده
مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحــدود .مرکز اصلی :تهران

شهر تهران -ظفر -خیابان شهید مرتضی فریدافشار -کوچه

نور -پــاک  -3ســاختمان صبا -طبقه اول -کد پســتی

 1919867341سرمایه :ندارد .اولین مدیران :آقای مرتضی

محمدی به شــماره ملی  0089905997و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای عباس میرمحسنی به

شماره ملی  4629996419و به سمت مدیرعامل به مدت

 2سال .دارندگان حق امضا :اسناد و اوراق تعهدآور صندوق
با امضای مدیرعامل و مدیرمالی و یکی از اعضاء هیئت مدیره

به همراه مهر صندوق معتبر خواهد بود .اختیارات مدیرعامل:

طبق اساســنامه بموجب مصوبه هیئت وزیران و به استناد

نامه شماره /477308م 8734/مورخ  96/8/1آگهی گردید.

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