قائممقام شرکت آب و فاضالب تهران:

موسسه اروپایی حقوق بینالملل فاش کرد

اعدام چند شاهزاده معترض
طرح آلسعود برای مهار اعتراضها

مشترکان پرمصرف آب
جریمه خواهند شد

* سیف :بانک مرکزی بیتکوین را تایید نمیکند.

* تأخیر در واریز سود سهام عدالت.

* افزایش  6برابری قیمت پرتقال از باغ تا مغازه!

* عضو شورای ملی زعفران :خرید توافقی زعفران

زیر شهر قدس.

* ســازمان اســتاندارد پروانه تولیــد  11کاال را

پای دالالن را به بازار باز کرد.

* ائتالف ســعودی هم به قدرت موشکی یمن اعتراف

* آخریــن تحــوالت عملیــات آزادســازی ادلــب؛

کرد.

ارتش سوریه به فرودگاه شهر نزدیک شد .صفحهآخر

باطل کرد.

صفحه۴

پنجشنبه  ۲۱دی ۱۳۹۶

 ۲۳ربیع الثانی 143۹

12صفحه

 ۱۱ژانویه 201۸

الیحه بودجه 97
مرهم یا نمک بر زخم مردم؟!

* درد دلهای مردم را باید شــنید و برای درمان آن کاری کرد؛ این جمله را شاید بتوان خالصهای از مهمترین بخش بیانات
رهبر معظم انقالب در دیدار روز  19دی دانست؛ اقدامی که رهبر انقالب از آن بعنوان «درمان زخم»های مردم یاد کردند.
* یکــی از نزدیکترین ابزارها برای التیام زخمهای مردم،الیحه بودجه  97اســت که دولت اصــرار دارد مجلس آن را
دستنخورده و بدون تغییر تصویب کند!
*  ۸۱۱هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه  ۹۷مربوط به شرکتهای عمدتا زیانده دولتی است! عددی که رئیسجمهور
هرگز در سخنان آتشین خود به آن نزدیک هم نمیشود!
* دولت  100میلیارد تومان بودجه برای رفع بوی نامســاعد اطراف فــرودگاه امام خمینی(ره) پیشبینی کرده آن هم در
شرایطی که هنوز منشا این بو مشخص نشده است!

کوتاهی درباره
اینترنت ملی
و سوگواری
برای کسب و کار
مجازی

* یک نماینده مجلس :برخی از ادارهها به طور مرتب در حال تعویض دکوراسیون خود هستند .چرا باید با ورود هر استاندار
یا فرماندار جدید دکوراســیون دفتر کار یا مجموعه او تغییر یابد؟ حتی در مجلس هم به طور مرتب شــاهد این تغییر و
تحوالت هستیم.
* در مقابل ،اقدام منطقی و معقولی برای کمک به صاحبخانه شدن مردم در بودجه وجود ندارد ،چنانچه مرکز پژوهشهای
مجلس به صراحت گزارش داده «الیحه بودجه  97هیچگونه حکم خاصی در خصوص مسکن و شهرسازی که بتواند ضامن
ارتقای این بخش باشد ،ارائه نکرده است».
* اگر در بودجه سال آینده برای مسکن مردم فکری نشده ،در عوض برای هر جلسه هیئت دولت 37میلیون تومان بودجه
صفحه۱۰
پیشبینی شده است!

تصویب قطعنامه ضدایرانی در مجلس نمایندگان آمریکا
به حمایت از آشوبگران
صفحه۳

هیئت بینالمللی مالزی:

آلسعود توان اداره مکه و مسجدالنبی را ندارد
جهان اسالم وارد عمل میشود

* الجزیره :یک هیئت بینالمللی برای کنترل مدیریت
امور حرمین و اماکن مقــدس و اماکن و آثار تاریخی
عربستان در مالزی تشکیل شد.
* فاجعه منا که منجر به کشته شدن هزاران نفر از حجاج
به دلیل بیکفایتی آل ســعود شــد لزوم خارج نمودن
مدیریت حج از دست آلسعود را بیشتر کرده است.

(ص)

* در بیانیه این هیئت بینالمللی آمده ،قصد دارد از بینبردن
هویت اسالمی شــهرهای مکه و مدینه را متوقف سازد که
به بهانه توسعه عمرانی این  ۲شهر انجام میپذیرد.
* ســعی داریم از تکروی عربستان در مدیریت اماکن
مقدس مسلمانان جلوگیری کنیم تا سالمتی حجاج و
صفحهآخر
عمرهگزاران را تامین کنیم.

فرش قرمز زیرپای دشمن
با واگذاری مدیریت افکار عمومی به بیگانه

* دولت بدون به یاد آوردن وظیفه قانونی خود در تســهیل فضای ارتباطی
مردم و با نادیده گرفتن قصور غیرقابل بخشش در سالهای اخیر برای تامین
یک زیرساخت امن و بومی ،ژست اپوزیسون گرفته است.
* اخیرا به خاطر نقش آشــکار اینستاگرام در ایجاد آشوبها و اغتشاشات
و عملیات تروریســتی درشهرهای مختلف کشور ،دستور فیلتر آن از ناحیه
شورای امنیت کشــور صادر و اجرا شد ،اما متاسفانه وزارت ارتباطات بدون
توجه به مسایل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام
و دستورات قضایی صادره ،این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است.
*شبکههای اجتماعی بومی مشابه اینستاگرام ،نظیر سالم ،ویسگون و لنزور،
در زمان فیلتر اینســتاگرام مورد توجه کاربــران ایرانی قرار گرفته و خودی
نشان داده بودند ،اما رفع فیلتر اینستاگرام امیدشان را ناامید کرد.

يادداشت میهمان

«فتنه »96
و «عیدی موشکی
آمریکا»!
صفحه2
آگهی تغییرات موسسه
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
به شماره ثبت  1983و شناسه ملی 10100171920

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/7/26
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :روزنامه کیهان و جمهوری اسالمی به عنوان
روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهیهای موسسه انتخاب گردیدند.
ســازمان حسابرسی با شناســه ملی  10101136332به عنوان بازرس
قانونی برای مدت یک ســال مالی تعیین شد .ترازنامه و حساب سود و
زیان سال مالی  1394/12/29به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()128840

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1396/8/21
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :آقــای ابراهیم ربیعی شــماره ملی
 0040935116دارنــده مبلــغ  500/000ریال سهمالشــرکه با
رعایــت مفاد مــاده  103قانون تجارت مبلــغ  250/000ریال از
سهمالشــرکه خود را به شرکت ساختمانی افق روشن شناسه ملی
 10320555318و مبلغ  250/000ریال از سهمالشرکه خود را به
شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق به شناسه ملی 14004686193
منتقل و از شرکت خارج گردید .در سرمایه شرکت مذکور تغییری
حاصل نگردید .لیست شــرکا پس از نقل و انتقال صورت گرفته
به شــرح ذیل میباشــد :علی محمدخانی شم 0068461755
دارنده  10/000/000/000شــرکت ســرمایهگذاری سفیر اقتصاد
دارنده  500/000مهســا محمدخانی شم  0012185450دارنده
 9000000000شــرکت سرمایهگذاری ســپهر دارنده 500/000
معصومه فاضلــی شم  0491238312دارنده 9/000/000/000
شرکت ســرمایهگذاری توســعه پژوهش اقتصاد دارنده 500000
محمد محمدخانــی شم  0048165670دارنده 9000000000
شــرکت بینالمللــی محصوالت پــارس دارنــده  500/000رزا
محمدخانی شم  0252260759دارنده  6/000/000/000حسن
محمدخانی شم  0047500476دارنده  500000سعید محمدخانی
شم  0073196355دارنــده  5/000/000/000آوا محمدخانــی
شم  0252500369دارنده  1000000000شــرکت بهداشــت
کودک دارنــده  400/000احمد محمدخانی شم 0048267198
دارنــده  998000000شــرکت بوژان دارنده  400/000شــرکت
کندر دارنده  1250000شــرکت ســاختمانی افق روشن شناسه
ملی  10320555318دارنده مبلغ  250000ریال و شــرکت تدبیر
پردازان پاسارگاد شرق به شناسه ملی  14004686193دارنده مبلغ
 250000ریال سهمالشرکه.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()128835

شماره ۲۱۸۱۶

تکشماره  5000ریال

استفاده از شبکههای اجتماعی امن حق همه مردم است ،دولت این زمینه را فراهم کند

* وقتی عامل  2کودتا در ایران
اصالحطلب میشود
صفحه۲

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی
بینالمللی محصوالت پارس با مسئولیت
محدود به شماره ثبت 179869
و شناسه ملی 10102220898

با یک کودک  8ساله ندارد.

سال هفتادو ششم

گزارش خبری تحلیلی کیهان

خبر ویژه

* قبر در اسرائیل نایاب شد! آغاز حفر تونلهای عظیم

* ایندیپندنت :رئیسجمهور آمریکا در حرف زدن فرقی

آگهی تغییرات شرکت ستی
سهامی خاص به شماره ثبت 3568
و شناسه ملی 10100220669

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1396/07/15و مجوز
ل ونقل
شماره  11/51163مورخ  96/9/4اداره کل راهداری و حم 
جادهای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای الفریت
ی کدملی  0041092015بهعنوان رئیس هیئت مدیره
برزگرمهراب 
آقای واروژ سورنیان کدملی  1911266691بهعنوان نایب رئیس
هیئت مدیره آقای لئون آهارونیان کدملی  2850556769بهعنوان
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت
از جمله چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی
از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان
سهامی خاص به شماره ثبت 81273
و شناسه ملی 10101259330

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1395/1/10و مجوز

آگهی تغییرات شرکت آینده گسترش عمران
سهامی خاص به شماره ثبت 215849
و شناسه ملی 10102572114
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ

 1396/9/1تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محمد صالحی(به شماره ملی
 -)0493210520احمد صالحی(به شماره ملی  )0492706387و
هاجر کریمی(به شماره ملی  )0579912698بعنوان اعضاء هیئت
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند .مریم قاســمپور(به
شــماره ملی  )0491568592به ســمت بازرس اصلی و پرســتو
معماری نمین(به شــماره ملی  )0077742842به سمت بازرس
علیالبدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند .ترازنامه و
حساب سود و زیان سال مالی  1395به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل
کیفیت سنجشگستر دانا سهامی خاص به شماره ثبت
 196566و شناسه ملی 10102384287
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ

 1396/05/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سهراب تقی پورآهنگر به
شماره ملی  2060701163به سمت بازرس اصلی و رضا عالئی به
شــماره ملی  5579142064به سمت بازرس علیالبدل برای یک
سال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج
آگهیهای شرکت انتخاب گردید .شرکت گروه طلیعه سبز جهان به
شناسه ملی  10102853650شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز به
شناسه ملی  10102262391شرکت حمل و نقل آزادگان به شناسه
ملی  10101259330شرکت مهندســی آماد بهینه ساز به شناسه

*۲ســال قبل یک مقام ارشد امنیتی در جلسه کمیســیون امنیت ملی مجلس حاضر شد و در آن جلسه ادعا کرد
رئیس تلگرام اخیرا به ایران آمده و متعهد شده که به ضوابط و مقررات موردنظر ایران پایبند باشد .آن مقام مسئول
االن در دولت دوازدهم سمت مهمتری دارد .باید پرسید آیا آن دیدار واقعی بوده یا گزارش خالف واقع داده شده؟ اگر
صفحه۲
واقعی بوده ،چرا تاثیری در تلگرام از آن تعهد دیده نشد؟

البناء :اتاق عملیات آشوبهای ایران
در هرات و اربیل بود
صفحه۳

آگهی تغییرات شرکت تارماک
سهامیخاص به شمارهثبت 38633
و شناسهملی 10100840495

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1396/3/23تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقایان علی سراج به کدملی  0043315518و سیامک صبوری
به کدملــی  0036049379و بهزاد صبوری به کدملی  0045504121و بهروز
صبوری ســبحانی به کدملی  0045467722و خانم الهــام تقیزاده متقی به
کدملی  0040862720به سمت اعضای هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند .آقای حسین محمدیان مردانقم به شماره ملی  0048682764به عنوان
بــازرس اصلی و آقای حمید موالزاده کلور به شــماره ملی  0083107630به
عنوان بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب گردید .روزنامه کثیراالنتشار
کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانهگستر
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 16423و شناسه ملی 10100591316

به اســتناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ  1396/09/01تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای حمیدرضا قهرمانی با کد ملی 0384382819
به جــای آقای پرویز مباحی به نمایندگی از شــرکت مهندســین

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور

مشــاور ساختمان ،شهرساز اکباتان شناســه ملی 10103269258

موسســه از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی

به ســمت رئیس هیئتمدیره و آقای ســعید همدانــی با کد ملی
شــماره  1286641616به ســمت عضو هیئتمدیره و مدیرعامل
و آقــای مصطفی زینالدینی با کد ملی  0042578590به ســمت
عضو هیئتمدیره و آقــای علی کاظمی با کد ملی 0519804491
به سمت نائبرئیس هیئتمدیره برای مدت باقیمانده هیئتمدیره
انتخــاب گردیدند کلیه قراردادها و اوراق و اســناد تعهدآور ازجمله
چک ،ســفته ،برات و همچنین افتتاح حسابهای بانکی و پرداخت
از حســابهای مذکور و بســتن آنها و کلیه عملیات پولی ،مالی و

قرار ذیل انتخاب شدند :شــرکت گروه طلیعه سبز جهان(سهامی خاص) شناسه

 10102262391شــرکت بازرســی مهندســی و کنترل کیفیت سنجشگستر

مالی منتهی به سال  1395مورد تصویب قرار گرفت.

سایر اختیارات براساس اساسنامه به مدیرعامل تفویض میگردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

شماره ملی  5579142064به سمت بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب
شدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.

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

با سمت رئیس هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر میباشد
و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردیــد .آقای داود روزگاری
خانقاه ک.م  0049009753با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه
سهمالشــرکه خود را به مبلغ  6000000ریــال افزایش داد آقای

و در غیــاب مدیرعامــل کلیه عملیات مذکور بــا امضای دو نفر از

هیئت مدیره انتخاب گردیدند .ترازنامه و حســاب سود و زیان سال

آهنگر به شماره ملی  2060701163به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عالئی به

و اوراق عادی و غیره فقط بــا امضای آقای داود روزگاری خانقاه

افزایش داد -آقای ســیدمحمد شــبیری ک.م  3874600890با

مراسالت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

بهینهساز(سهامی خاص) با شناســه ملی  10102251738آقای سهراب تقیپور

معتبر میباشد .کلیه مکاتبات اداری ،قراردادهای داخلی و خارجی

یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد

 1394/12/29به تصویب رســید .اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به

خاص) با شناسه ملی  10102255011شماره ثبت  183340شرکت مهندسی آماد

خداوندی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه

صندوق موسســه سهمالشــرکه خود را به مبلغ  6000000ریال

اعضای هیئتمدیره و مهر شرکت انجام خواهد شد .اوراق عادی و

دانا(سهامی خاص) به شناسه ملی  10102384287شرکت ناصرین وحید(سهامی

روزگاری خانقاه با ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای غالمحسین

اعتباری شــرکت با توجه به مفاد اساسنامه با امضای مدیرعامل و

شناســه ملی  10100467987برای مدت  2سال به سمت اعضای

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

با امضاء آقای ســیدمحمد شبیری با سمت مدیرعامل و آقای داود

غالمحســین خداوندی ک.م  4578615731با پرداخت مبلغی به

شــماره  11/19854مــورخ  95/6/7اداره کل حمل و نقــل و پایانههای تهران

ملی  10102853650شــرکت خدماتی ساتر سبز(ســهامی خاص) شناسه ملی

آگهی تغییرات شرکت رهروان
عصر اندیشه موسسه غیرتجاری
به شماره ثبت 38891
و شناسه ملی 14005921139

به استناد صورتجلسه مجمععمومی فوقالعاده مورخ 1396/07/10

ملی  10102251738موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره به

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به

یک روزنامه لبنانی با اشاره به نقش آمریکا

پرداخت مبلغ  4000000ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا
قرار گرفت .در نتیجه ســرمایه موسسه از مبلغ  12000000ریال
به  20000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه
موسسه اصالح گردید .محل قانونی موسسه به آدرس شهر تهران:
خیابان جیحون -کوچه شــهید نادر اسفندیاری -خیابان طوس-
پالک  180کدپستی  1344934991تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .تعداد اعضاء هیئت مدیره به  4نفر افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()128838

