برخالف ادعای کمبود اختیارات

لوبالگ:

دولت از اختیارات ویژه خود
برای فروش نفت و مالیات استفاده نکرده است

* یک کارشناس انرژی :مشــکالت امروز صادرات

ت رئیســه اتاق بازرگانی تهران :تحقق بیانات
* عضو هیئ 

نفت ایران ناشی از خوشبینی به برجام است.

رهبر انقالب درباره بخش خصوصی آرزوی ماست.

* معاون وزیر راه :عــوارض 100هزار تومانی برای

* مشاور وزیر اقتصاد پیشبینی کرد :درآمد  ۱۰۰۰میلیارد

آزاد راه تهران -شمال منطقی است!

تومانی دولت از مالیات سکههای پیشفروشی .صفحه۴

چهارشنبه  ۲۲خرداد ۱۳۹۸

 ۸شوال 14۴۰

واشنگتن اگر دست از پا خطا کند
خاورمیانه باتالق سربازان آمریکایی میشود

* انصــاراهلل اینبار فــرودگاه «خمیس مشــیط»
پنجمین شهر بزرگ عربستان را هدف قرار داد.
*  10هزار منطقه باســتانی سوریه تخریب و یک
میلیون اثر باستانی دزدیده شده است.
* تعداد دروغهای رئیس جمهور آمریکا از مرز  10هزار گذشت.

سال هفتادو هشتم

12صفحه ( نيازمنديها در صفحه) ۶

 ۱۲ژوئن 201۹

یونیسف :هر  2ساعت
یک مادر و  6نوزاد در یمن جان میدهند

* شــیوع اعتیــاد و بیماریهای روانــی در میان
نظامیان رژیم صهیونیستی.
* آتــش و خون در هائیتی؛ مردم رئیس جمهور را
نمیخواهند.
صفحهآخر
شماره ۲۲۲۰۶

تکشماره  20۰00ریال

گزارش خبری تحلیلی کیهان

شرطیسازی افکار عمومی
راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا

رهبر معظم انقالب
درگذشت همشیره
دبیرکل
حزباهلل لبنان را
تسلیت گفتند

۳

صفحه2

ی و نبرد در
* یونیسف :بیش از چهار سال درگیر 
یمن ،اوضــاع را برای زنان و برای نوزادان در این
کشور ،بدتر کرده است.
* این جنگ حق زندگی را از کودکان یمن سلب
کرده و آشــکارا ،مادران یمنــی را هدف قرار داده
است.

وزیرخارجه آلمان
دست خالی
به ایران آمد
و دستخالی هم
برگشت

* حمالت ائتالف سعودی به نابودی زیرساختهای
یمن ،باعث گســترش فقر ،بیکاری و بیماریهای
واگیر در این کشور فقیر شده است.
* روزنامه «واشنگتنپست» طی گزارشی ،شمار افراد
کشتهشــده در تجاوزات ائتالف ســعودی به یمن را
بیش از  ۵۰هزار نفر اعالم کرده است .صفحهآخر

با ابالغ آیتاهلل رئیسی

قوهقضائیه
رسیدگی به دارایی مسئوالن را کلید زد

«نزار زاکا»
با وساطت
حزب اهلل لبنان
آزاد شد
حمله روزنامه شرق
به ظریف؛
تندی با فرستاده آلمان
اشتباه مهلکی بود!

مذاکره با آمریکا
اصالحطلبان در پرونده نجفی
سرمایه اجتماعی خود را نابود کردند اگر حماقت نباشد ،خیانت است
صفحه2

آگهی فروش حراج حضوری

فروش موتورسیکلتهای اوراقی و اسقاطی فقط به مراکز مجاز اسقاط میباشد

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان
سهامی خاص به شماره ثبت 89422
و شناسه ملی 10101337982

آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام ویرا
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 500959
و شناسه ملی 14006300632

مؤسسهای اقتصادی در نظر دارد کاالهای خود را که شامل :تعداد  1402دستگاه موتورسیکلت اوراقی و تعداد  41دستگاه خودرو اوراقی و  6دستگاه خودرو
قابل شمارهگذاری و  1دستگاه جرثقیل ضایعاتی و تعداد  1000بشکه پالستیکی مستعمل از طریق حراج حضوری بفروش برساند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1397/9/21

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/6/19تصمیمات

قابل توجه اینکه متقاضیان باید  ٪20مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج همراه داشــته باشــند و در صورت برنده شــدن
پرداخت و تا تاریخ  98/4/10نسبت به تسویه حساب و ترخیص اموال اقدام نمایند.
(ضمن ًا برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارتخوان نیز موجود است).

عضو تشکیل میشود که توسط مجمع عمومی از بین صاحبان

استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی شهر تهران -

زمان و مکان و آدرس محل بازدید:
روز دوشنبه و سهشنبه مورخ  27و  98/3/28از ساعت  9الی 14

یک بالمانع اســت و کال و بعضا در هر موقع از زمان تصویب

کوچه شــهید مالیی پالک  5طبقه اول واحد ( 3جنوب شرقی)

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

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

رامهرمز :ابتدای جاده رامهرمز باغملک پارکینگ شهید عبدی تعداد  3دستگاه خودرو قابل تبدیل و  7دستگاه اوراقی و  274دستگاه موتورسیکلت اوراقی
سوسنگرد :ابتدای جاده سوسنگرد دبستان پارکینگ فجر تعداد  3دستگاه خودرو قابل تبدیل و  4دستگاه خودرو اوراقی
مسجد سلیمان :ابتدای جاده کارخانه سیمان پارکینگ شیخ مندلی تعداد  3دستگاه خودروی اوراقی
شاوور :ابتدای جاده شاوور قبل از پل روبروی کالنتری تعداد  143دستگاه موتورسیکلت اوراقی
شوش :پارکینگ آخر اسفالت تعداد  470دستگاه موتورسیکلت اوراقی
اهواز :انتهای کوی مجاهد انبار اسقاط خودروی سازمان آب و برق  1دستگاه کامیون فیات (اتاق آهنی خالی)
خرمشهر :محرزی بین نهر  7و  8پارکینگ فجر ،تعداد  70دستگاه موتورسیکلت اوراقی
شــادگان :جاده کمربندی -بعد از پل ارتش ،پارکینگ عبرتاوی ،تعداد  193دســتگاه موتورسیکلت اوراقی و  20دستگاه خودرو اوراقی بندر امام خمینی(ره):
جاده سربندر -اهواز ،پشت پلیس راه پارکینگ صداقت تعداد  204دستگاه موتورسیکلت اوراقی
بندر امام خمینی(ره) :اداره بندر و دریانوردی اسکله  ،34تعداد  1000عدد بشکه پالستیکی  60لیتری مستعمل و یک دستگاه موتورسیکلت سه چرخه اوراقی
ماهشهر :شهرک چمران ،جنب کالنتری  ،15پارکینگ چمران تعداد  47دستگاه موتورسیکلت اوراقی
ماهشهر :منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  2دستگاه مینیبوس فیات اوراقی و  1دستگاه خاور اوراقی
آبادان :محوطه بیمارستان شهید بهشتی .تعداد  1دستگاه جرثقیل ضایعاتی.
زمان و مکان برگزاری حراج
چهارشنبه  98/3/29ساعت  9:00صبح
اهواز -کمپلو خیابان انقالب بین سروش و میدان سه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا
تلفن اهواز  061 - 33369851تلفن آبادان 061-53226486- 53228737

آگهی تغییرات شرکت کندر

آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر لیو

سهامی خاص به شماره ثبت 82884

سهامی خاص به شماره ثبت 423475

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/22

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده

و شناسه ملی 10101275087

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقــای عبدالصالح نهاوندی
بــه کد ملی شــماره  0040258319به ســمت رئیس
هیئت مدیره آقای ســیدرضا مقدسی به کد ملی شماره
 0558915779به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره
و مدیرعامــل آقــای علــی صادقی ضمیر بــه کد ملی
 0056182971به ســمت عضو هیئــت مدیره انتخاب
گردیدند .کلیه اســناد و اوراق بهــادار بانکی و قراردادها
و عقود اســامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره
و یا یــک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با یک نفر از
آقایان سیدمسیح انعمی به شماره ملی 0048562051
مدیر امور مالی و یا محســن محمدخانی دارای کد ملی

۱۱

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

يادداشت روز

صفحه2

۳

سخنگوی قوه قضائیه:

* قانون «رســیدگی به دارایی مقامات ،مســئوالن و کارگزاران جمهوری
اســامی ایران» که در افکار عمومی به قانون « از کجا آوردهای» مشــهور
شده است ،دیروز از سوی رئیس قوهقضائیه ابالغ شد.
* آییننامــه اجرایی ایــن قانون با هدف افزایش اعتمــاد عمومی مردم به
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران و ارتقای سالمت اداری طراحی شده است.
* در شــرایطی که یکی از خطوط عملیات تبلیغی جریان معارض ،القای
فساد فراگیر و سیستماتیک در کشور است ،اجرای درست این قانون میتواند
ضمن ایجاد بازدارندگی ،سره را از ناسره جدا کند و اجازه ندهد با تبلیغات
صفحه۳
دشمن ،مقوله فساد به همه مسئوالن تعمیم داده شود.
خبر ویژه

شبکه خبری آلمانی گزارش داد

و شناسه ملی 10320760004

مورخ  1396/1/20تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :اعضای هیئت
مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند :شرکت

افــق گنجینه ایرانیان به شناســه ملــی  10320247637به
نمایندگی آقای ابراهیم جانی به شــماره ملی 0071872809

به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت آتیهسازان میشا به شناسه
ملی  10320762667به نمایندگی آقای ابراهیم قاســمی به
شــماره ملی  04209675740به عنــوان نائب رئیس هیئت
مدیره شرکت سرمایه یمین به شناسه ملی 10102803034

بــه نمایندگــی آقــای عباســعلی شــریفی به شــماره ملی

 1263269095به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل امضاء
کلیه اوراق و اســناد تعهــدآور از قبیل چک ،برات ،قراردادها و
عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره

شــماره  0045784329مدیر امور اداری همراه با مهر

متفقا به همراه مهر شــرکت معتبر است ،و در غیاب مدیرعامل

امضای مدیرعامل و یا مدیر امور اداری هر یک به تنهایی

میباشــد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل

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

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

شــرکت معتبر میباشــد .نامههای اداری و مکاتبات با

با امضای هر یک از اعضاء به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :هیئت مدیره شرکت از  3تا  5نفر
سهام برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد هر
مجمع عمومی قابل عزل میباشند.

آگهی تغییرات شرکت آوای تندرستی لیان نوتریکا

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

بهجتآباد ،خیابان کریمخانزند ،نرسیده به میدان ولیعصر(عج)

کدپستی  1594645613تغییر یافت.

۱۱

آگهی مناقصه عمومی -تجدید

مناقصهگزار :قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء  -قرب نوح  -موسسه عمران ساحل
موضوع مناقصه :عملیات حفاری با دریل واگن شامل  2دستگاه دریل واگن هیدرولیکی
و  2دستگاه دریل واگن پنوماتیکی در معادن وابسته به موسسه عمران ساحل -کارگاه
احداث فاز اول بندر پارسیان.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد :حداکثر به مدت  10روز از درج آگهی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :تضمین شرکت در مناقصه معادل:
( 250/000/000دویست و پنجاه میلیون ریال) تعیین میگردد.
تضمین مذکور بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصهگزار میباشد.
این موسســه در رد یا قبول پیشــنهاد مختار است .سایر اطالعات و جزئیات مربوط در
اسناد مناقصه درج شده است.
 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
استان هرمزگان -شهرستان پارسیان -شهر کوشکنار -موسسه عمران ساحل -کارگاه
احداث فاز اول بندر پارسیان -واحد امور قراردادها
تلفن تماس- 07644627047 :امور قراردادها -فاکس07644627051 :
(ص)

(ع)

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون تهران سهامی خاص به شماره ثبت 109718
و شناسه ملی 10101534490

سهامی خاص به شماره ثبت 488298

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1396/5/12

مدیره به نمایندگی آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور

ســازندگان به شــماره شناســه  10101424086به سمت

به شــماره ملی  0039731588به سمت مدیرعامل خارج از

و شناسه ملی 14005665296

فوقالعاده مورخ  1397/4/12تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :شرکت حکمتسرای ایرانیان طوبی به شناسه
ملی  -14004813854شــرکت فرآوردههای طعم
طبیعت حامی به شناســه ملی -14004570125
حســین رضاییزاده با شماره ملی 1818503158

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :شــرکت ســرمایهگذاری میالد
رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای مجتبی نعمتی جم به
شماره ملی  -0036203270شــرکت جهاد تعاون به شماره

شناســه ملی  10101382904به سمت نایب رئیس هیئت

مدیــره ،به نمایندگی آقای حســین فهمیده به شــماره ملی

 -0041974451شرکت ســرمایهگذاری و خدمات مدیریت
تدبیر به شناســه ملی  10101323148به سمت عضو هیئت

بــه عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال

 0451915501به ســمت عضو هیئــت مدیره و داود اکبری
هیئت مدیره تعیین گردیدند .کلیه اوراق و اســناد تعهدآور به
امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و
در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره 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

انتخاب گردیدند .موسســه حسابرسی بهداد روش
امین شناسه ملی  14005956156به عنوان بازرس
اصلی و حمزه میقانی با کد ملی  0068714017به
عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب
شــدند .ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی
 1396/9/30بتصویب رســید .روزنامه کثیراالنتشار
کیهان برای درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
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تأسیس شرکت تضامنی صرافی محمد افتخاری و رمضانی و شرکاء
در تاریخ  1397/11/9به شماره ثبت  537099به شناسه ملی 14008115891

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

 8000000000ریال سهمالشــرکه خانم ریحانه رمضانی به شماره

اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :فعالیت صرافی شــامل

ملی  1150154160دارنده  32000000000ریال سهمالشرکه اعضا

خرید و فروش نقدی ارز ،مســکوک طالی ضرب شــده توسط بانک

هیئت مدیره آقای محمد افتخاری به شــماره ملی  0073681296و

مرکزی جمهوری اسالمی ایران و انجام عملیات مربوط به حوالههای

به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره

ارزی از طریق بانکها و موسســات اعتبــاری غیربانکی مجاز داخلی

به مدت نامحدود خانم ریحانه رمضانی به شماره ملی 1150154160

و ارایــه خدمات ارزی برون مرزی از طریــق کارگزاران در چارچوب

و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضاء

قوانین و مقررات ارزی میباشد .به موجب مجور شماره 97/379728
مورخ  1397/10/25بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران تاسیس
گردیــد .مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز اصلی:
استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،جمالزاده،
خیابان آزادی ،خیابان توحید ،پالک  ،37ورودی شــمالی ،طبقه اول،
واحد  10کدپستی  1419913466سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  40000000000ریال نقدی میزان سهمالشرکه هر یک
از شــرکا آقای محمد افتخاری به شماره ملی  0073681296دارنده

کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء
هیئت مدیره با مهر صرافی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با
امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر صرافی معتبر
میباشــد .اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار
کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
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