پیام تقدیر
رهبر انقالب
م ملی
از تی 
وزنهبرداری
و علیرضا
کریمی

جهان به ترامپ هشدار داد

قدس پایتخت فلسطین است
با آتش بازی نکن!

پنجشنبه  ۱۶آذر ۱۳۹۶

آلسعود باز هم تحقیر شد.

به همراه  80تروریست.

* شمار مقامات و شــاهزادگان بازداشتی در عربستان

* ترور نخستوزیر انگلیس ناکام ماند.

سال هفتادو ششم

12صفحه

 ۷دسامبر 201۷

صفحهآخر

از مرز  320نفر گذشت.

صفحه۳

 ۱۸ربیع االول 143۹

*ســعد حریری اســتعفای خود را رســما پسگرفت

* هالکــت بلندپایهترین عضو القاعده در افغانســتان

فلسطین آزاد خواهد شد
رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی:

شماره ۲۱۷۸۶

تکشماره  5000ریال

واکنشها به هالکت علی عبداهلل صالح

مرگ صالح کمر عربستان و امارات را شکست
مردم یمن متحدتر شدند

ادعای پایتختی«قدس» در فلسطین اشغالی نشانه عجز دشمنان است
* حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای :امروز هم اســتقامت در راه پیامبر عظیمالشأن اسالم میتواند
توطئههای بزرگ زورگویان جهانی را ناکام بگذارد.
* «آمریکا ،رژیم صهیونیستی ،مرتجعین و وابستگان به قدرتها» «فرعونهای امروز جهان» هستند.
* جمهوری اســامی هیچ انگیزهای برای اختالف با دولتهای مســلمان ندارد و همانگونه که در
داخل ایران ،وحدت و برادری را حاکم کرده اســت ،در دنیای اســام نیز معتقد و پیگی ِر وحدت
و اتحاد است.

خبر ویژه

نشست
شورای همکاری
خلیجفارس
 2روزه بود
اما در یک ربع
به پایان رسید!

* زبان ما در مقابل دنبالهروهای آمریکا در منطقه ،زبان نصیحت است و آنها را نصیحت میکنیم که خدمت
به ظالمان جهانی به ضرر خود آنهاست و به فرموده قرآن ،همراهی با ظالمان سرانجامی جز نابودی ندارد.
* وحدت امت اسالمی و ایستادگی در مقابل صهیونیزم و دیگر دشمنان اسالم عالج دردهای دنیای
اسالم و راه رسیدن به قدرت و عزت است.
* رئیسجمهور :امروز مردم مســلمان منطقه در برابر تروریستها و حامیان مستکبر و صهیونیزم
صفحه۳
آنها به پیروزی رسیدهاند و دشمنان در فکر توطئههای جدیدی هستند.

* روزنامه قطری :کشــورهای عضو ائتالف سعودی تصور میکردند ،صالح ریسمان نجاتشان در یمن خواهد
بود .مرگ صالح اما کمر این ائتالف را شکست.
* نیویورکتایمز :علی عبداهللصالح پس از دههها دورویی و بیرحمی در یمن ،پایان شومی داشت.
* با نمایش اتحاد عظیم مردم یمن در شــهرهای مختلف این کشور تحلیلهایی که میگفت با مرگ صالح،
جامعه یمن چند تکه شده و الحوثیها تنها خواهند ماند ،رنگ باخت.
* آلسعود پس از اینکه مهره مهم خود در یمن را از دست داد  60بار شهرهای مختلف یمن را بمباران کرد! صفحهآخر
با حضور سرلشکر جعفری و از طریق ویدئوکنفرانس صورت گرفت

افتتاح  4150طرح سپاه
برای محرومیتزدایی در سراسر کشور

* دستکاری در ســال محاسبه
برای کاهش نمایشی نرخ تورم!
* حــق مردم ایران اســت که با
آمریکا دشمن باشند
* کاهش ارزش پول ملی نتیجه
سوء تدبیر  4ساله دولت
صفحه۲

* فرمانده کل ســپاه پاسداران
انقالب اســامی طی سخنانی
در مراســم افتتاح  4150پروژه
عمرانی و محرومیتزدایی نیروی
زمینی سپاه :رویکرد دشمنان در
ایران سالها اســت که بر روی
فشــار بر اقتصاد معیشت مردم
متمرکز شــده اســت هرچند
اقدامات ضدامنیتــی را هم رها
نکردهانــد امــا از آن نتیجهای
نمیبینند.

يادداشت روز

یمن،
ِ
جزئیات
توطئهای ناکام

صفحه2

آگهی تغییرات شرکت آرمین مجدگستر
خاورمیانه (سهامی خاص) به شماره ثبت 503648
و شناسه ملی 14006469309

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 1396/08/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موضوع شرکت به
شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردیــد :واردات و صــادرات دام زنــده و فرآوردههای خام
دامی ،نهادههای خوراک دام ،ســم ،واکســن و داروی دامی

آگهی تغییرات شرکت تهران پلیاستر تاپس
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 215000
و شناسه ملی 10102563826

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/4/31تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب
گردیدند  -آقای ســید علینقی سیدخاموشی با کد ملی بشماره
 0038748347به نمایندگی از شــرکت ریســندگی و بافندگی
مطهری به شناسه ملی  10102245323بشماره ثبت 182353
به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد پرنیانپور به شماره ملی

و تجهیزات مرتبط که برابــر ضوابط و مقررات قانونی اقدام

بشماره  0033341087به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره  .آقای

میگردد .افتتاح حســاب نزد ســایر بانکها و انعقاد عقود

محمد مهدی قندهاری به شماره ملی بشماره  0043664334به

اســامی با بانکها و اشــخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با
موضوع شــرکت ،اخذ تسهیالت از بانکها بنابر نیاز شرکت
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند .کلیه اوراق
و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته و بروات و
عقود اسالمی و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد.

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

آگهی تغییرات شرکت ورنکو سهامی خاص
به شماره ثبت 20380
و شناسه ملی 10100659286

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/28
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی  95به
تصویب رســید .جهانشاه ناظمیان به کد ملی  0039582434به سمت
رئیس هیئتمدیره و نینا ناظمیان به کد ملی  0070760561به سمت
نایبرئیس هیئتمدیــره و پریناز پناهی به کد ملی  0039166368به
ســمت عضو هیئتمدیره و لیال ناظمیان به کــد ملی 4710315027
خارج از شــرکا و سهامداران به ســمت مدیرعامل برای مدت دو سال
انتخاب شدند .کلیه اوراق و اســناد تعهدآور ازقبیل چک ،سفته ،برات،

آگهی تغییرات شرکت تولیدی محصوالت سیمانی شمال
سهامی خاص به شماره ثبت  360552و شناسه ملی 10760104379

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/04/28
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حساب ســود و زیان منتهی به سال
 1395به تصویب رســید .آقای علی خوشــدل ســاالکجانی به شماره ملی
 2690761548به عنوان بازرس اصلی و آقای محبعلی حســنی برسری به
شماره ملی  5949862929به عنوان بازرس علیالبدل شرکت برای یکسال
انتخاب گردیدند .اعضای هیئتمدیره به قرار ذیل به مدت دو ســال انتخاب
گردیدند :آقای رحمتاهلل ذوالقدری قرهبالغ به شماره ملی 1533799008
آقای ابراهیم اسدمنصف به شماره ملی  2753444501خانم مهرناز عاملی به
شماره ملی  0450937208آقای بابک روحانی به شماره ملی 0040651118
آقای ســیدعباس میرشفیعی لنگری به شماره ملی  5769682132روزنامه
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

عقود اســامی کال با امضای رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شــرکت
معتبر میباشــد .غالمرضا ســلیمانزاده فرد به کد ملی 0320228223
به سمت بازرس اصلی و ورنیکا ملکداودی به کد ملی 1815328576
به ســمت بازرس علیالبدل شــرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب
شدند .مدیرعامل شرکت بدینوســیله تعهد و اقرار مینمایند که دارای
سوءپیشــینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل  141قانون
اساســی و ماده  146قانون تجارت نمیباشــیم و بــا امضای ذیل این
صورتجلســه ضمن تائید مفاد قبولی ســمت خود را نیز اعالم میدارم.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.

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

هماکنون میتوانید

عضو کانال « کیهان» در تلگرام شوید
https://telegram.me/kayhan_news

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :پژوهش،
ســرمایهگذاری ،مشارکت ،مشــاوره ،مدیریت اجرا ،پیمانکاری،
نظــارت بر اجرا و بهرهبرداری پروژههــای عمرانی و صنعتی که
مصادیق آن شامل موارد زیر میباشــد :انجام مطالعات فازهای
مختلــف پروژههــای فنی و تهیه نقشــههای اولیــه و جزئیات
اجرایی ،تهیه یا تولید مصالح و تامین ماشــینآالت و تجهیزات
موردنیــاز پروژههای فنــی از منابع داخلی یا خارج از کشــور،
استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی بانکی برای صادرات و واردات
و خریدوفــروش هر نوع کاال یا خدمات مرتبــط با فعالیتهای
شــرکت ،ارائه خدمات آزمایشــگاهی در حیطه رشته مهندسی
عمــران و تامین مواد و تجهیزات مربوط بــه آن ،طراحی ،اجرا
و نظارت بر اجــرای پروژههای عمرانی و صنعتی از جمله ابنیه،
ژئوتکنیک ،تاسیســات ،راه و ترابری ،نفــت وگاز ،نیرو ،صنعت
ومعدن ،آب ،کشــاورزی ،ارتباطات و  ...انجام کارهای پژوهشی
مرتبط با فعالیتهای شرکت و تولید محصوالت با ارائه خدمات
دانشبنیان ،آمادهسازی ،افراز ،تفکیک ،تغییر کاربری ،قطعهبندی
اراضی ،احداث شــهرکهای مسکونی ،تجاری ،صنعتی ،صنفی،
گلخانه ،کشــاورزی ،پارک علم و فناوری و  ...اخذ پروانه ساخت
و موافقت اصولی برای پروژههای مرتبط ،انجام کلیه فعالیتهای
ســاختمانی ازجمله ساختوساز ،گسترش واحدهای مسکونی و
غیرمسکونی ،مقاومســازی و مرمت ابنیه ،گودبرداری ،بهسازی
خاک ،انبوهسازی ،بلندمرتبهسازی ،بافتهای فرسوده و  ...ایجاد
شــعب در داخل و خارج از کشــور و اخذ و اجــرای نمایندگی
از شــرکتهای داخلی و خارجی( .درصــورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجــع ذیربط) .مدت :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود .مرکز اصلی شــرکت :تهران ،شــهر تهران ،میدان حر،
خیابان ده متری شعاع ،کوچه منطقه ،پالک  ،5طبقه اول ،واحد
 ،2کد پســتی  1317984513سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ
 1/000/000ریال منقسم به  100سهم  10/000ریالی میباشد
که تعداد  100ســهم آن با نام عادی بوده و به اســتناد گواهی
شماره  96/52193مورخ  1396/05/23مبلغ  1/000/000ریال
نزد بانک گردشگری شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است.
اولین مدیران :آقای مجید هاشمی به شماره ملی 0603283039
به سمت رئیس هیئتمدیره ،آقای بصیر بهبهانی به شماره ملی
 1270190415به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره و آقای
ســیدمحمد جالل میررحیمی به شــماره ملی 4433506087
به ســمت نایبرئیس بــرای مدت نامحدود انتخــاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور و
چکها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئتمدیره و در
غیاب مدیرعامــل با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه
با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات بــا امضای مدیرعامل
یا اعضای هیئتمدیره و مهر شــرکت معتبر میباشد .اختیارات
نماینده قانونی :طبق اساسنامه .بازرس اصلی و علیالبدل :آقای
محمدرضا ابراهیمیان به شــماره ملی  1292077360به سمت
بازرس اصلی و آقای ســیدمحمدرضا میرجلیلی به شماره ملی
 4420004924به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج
آگهیهای شرکت تعیین گردید .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

* موضوع امنیت در مرزهای کشور با اقتصاد گرهخورده و به همین دلیل
نیروی زمینی سپاه در جهت محرومیتزدایی اقدام میکند.
* ســپاه سه ،چهار برابر بودجهای که از دولت برای این کار میگیرد را
از منابع و تجهیزات و نیروی انسانی خود در این پروژهها هزینه میکند.
صفحه۳
گمرک اعالم کرد

تولید داخلی گندم کافی است
نیازی به واردات نداریم

صفحه۴

آگهی تغییرات شرکت ساختآزما سهامی خاص به شماره ثبت 89424
و شناسه ملی 10101338001

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ

حافظــی با کد ملی  1971271438به نمایندگی شــرکت تجهیز

 1396/02/23تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای فریدون شهریور با

محیط (سهامی خاص) با شناسه ملی  ،10101340144آقای حامد

کد ملی  2390253393به نمایندگی شرکت ایجاد محیط (سهامی

کاظمی آشــتیانی با کد ملی  0065742461به نمایندگی شرکت

خاص) با شناسه ملی  ،10101318872آقای قربان محمدی با کد
ملی  1639049606به نمایندگی شرکت نوسازی و عمران اکباتان
(سهامی خاص) با شناسه ملی  ،10101337982آقای جعفر سامنی
با کد ملی  0069021368به نمایندگی شرکت تولیدی خانهگستر
(ســهامی خاص) با شناســه ملی  ،10100591316آقای کاوس

مهندسین مشاور ســاختمان و شهرساز اکباتان (سهامی خاص) با
شناسه ملی  10103269258به عنوان اعضای هیئتمدیره شرکت
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
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آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بینالمللی محصوالت پارس با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  179869و شناسه ملی 10102220898
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده

قرار گرفت .موسســه حسابرســی به بین محتوا شناسه ملی

مورخ  1396/08/06تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای محمد

 14006661682به ســمت بازرس اصلی و آقای عبدالصالح

محمدخانی دارنده کد ملی شــماره  0048165670و آقای

نهاوندی با شــماره ملی  0040258319به ســمت بازرس

علــی محمدخانی دارنده کد ملی شــماره  0068461755و

علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب شدند .روزنامه کیهان

خانم مهســا محمدخانی دارنده کد ملی  0012185450به
ســمت هیئت نظار انتخاب شــدند ترازنامه و حســاب سود
و زیان ســال مالی منتهی بــه  1395/12/30مورد تصویب

به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت نشر آگهیهای شرکت
انتخاب شد.
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آگهی تغییرات شرکت پخش گازمایع فرگاز سهامی خاص
به شماره ثبت  14096و شناسه ملی 10100530360

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/03/25

ســایر مکتوبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای سید محمد شهاب خانیان دارای کد ملی

شــد .موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه

 ،0055312047آقای مجید مرافق دارای کد ملی  0034989455و آقای

ملی 10980002869بــه عنوان بازرس اصلی و خانم مریم طایفی دارای

هوشنگ دلشاد دارای کد ملی  2296416421برای مدت دوسال بعنوان

کد ملی  0044123817به عنوان بازرس علی البدل برای یکســال مالی

اعضای هیئــت مدیره انتخاب گردیدند .آقای سیدمحمدشــهاب خانیان

انتخاب گردیدند .صورتهای مالی ،ترازنامه ،سود و زیان سال  1394مورد

به ســمت رئیس هیئت مدیره ،آقای مجید مرافق به ســمت نایب رئیس
هیئت مدیره و آقای هوشــنگ دلشاد به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب
گردیدند .کلیه اســناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت با امضای مشترک
دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار میباشد

تصویب قرارگرفت .روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج
آگهیهای شرکت انتخاب شد.
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آگهی تغییرات شرکت پاس آداک سهامی خاص
به شماره ثبت  88464و شناسه ملی 10101328708

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوقالعــاده مورخ

ملی  0052656020به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی

 1395/07/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :ترازنامه و حساب سود و زیان

انتخاب گردیدند -.روزنامه کثیراالنتشــار کیهــان جهت درج آگهیهای

سال  1394به تصویب رسید .اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت

شرکت انتخاب گردید - .کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از

دو سال انتخاب گردیدند :ولی مشکعلیزاده به شماره ملی 1729617311

قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و

به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نوید مشکعلیزاده به شماره ملی

احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد .ضمنا

 0068495811به ســمت نائب رئیس هیئــت مدیره معصومه رجبزاده
نوجهدهی به شماره ملی  0046602968به سمت رئیس هیئت مدیره -
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین باستان محاسب به شماره شناسه
ملی  14004012983به ســمت بازرس اصلی و مهدی زهرائی به شماره

کلیه اسناد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیر عامل یا امضاء احدی از
اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
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