یادداشت اریک والبرگ برای کیهان؛

وزیر جهاد کشاورزی:

بخش کشاورزی در شرایط تحریم
کمترین مشکل را خواهد داشت

* بازگشت کارت سوخت پس از  ۲سال جنجال وزارت نفت.
* نتیجه سیاستهای ارزی دولت با چندنرخی شدن ارز
«تقریبا هیچ» شد.
* عضو اتاق بازرگانی ایــران :وزارت خارجه کاری برای
تقویت صادرات کشور نکرده است.
پنجشنبه  ۲۱تیر ۱۳۹۷

 ۲۸شوال 143۹

آمریکا با خیانت در برجام بیآبروتر شد
و ایران از هر زمان دیگری قدرتمندتر

* مدیرعامــل شــرکت منابــع آب ایران :شــوری آب
خوزستان ربطی به سد «گتوند» ندارد.
* یک مســئول :پنبــه ایرانی  2هزار تومان از مشــابه
خارجی ارزانتر است.
صفحه۴

* سفر والیتی به مسکو به عنوان فرستاده ویژه از جانب تهران و با هدف ابالغ پیام رهبر معظم انقالب اسالمی و همچنین
رئیسجمهور به پوتین نشانهای از هماهنگی داخلی در تغییر جهت روابط اقتصادی و نگاه واحد به شرق است.
* از آنجا که این سفر در آستانه برگزاری اجالس ناتو و نیز دیدار پوتین و ترامپ (رؤسای جمهور روسیه و آمریکا) صورت
گرفته ،بسیار مهم است.
* علی اکبر والیتی -خرداد  -97در نشست تجربه ماندگار :برخی غربگراها و غربزدهها و جاهلین متاسفانه بسیار مقاومت
میکنند ،برخی میگویند روسیه در گذشته نقض عهد کرده است که باید به آنها گفت نه اینکه طرف اروپایی همواره هر چه
خواستهایم در طبق اخالص گذاشته و تقدیم کرده است؟

* همکاریهای ایران با روسیه در سالهای اخیر در موضعی برابر و براساس  ۳اصل عزت،حکمت و مصلحت بوده و منافع
ملی کشورمان را نیز حفظ کرده است .این رابطه که از موضع برابر و براساس منافع ملی شکل گرفته ،در حقیقت پاسخی به
مدعیانی است که ادعا میکنند که براساس شعار «نه غربی ،نه شرقی» نباید با روسیه ارتباط داشته باشیم.
* مدعيان اصالحات که امروز از اعتماد نکردن به روسيه سخن ميگويند بزک آمريکا و غرب در سالهاي گذشته از سوي
خود را فراموش کردهاند ،آنان امضاي وزير خارجه وقت آمريکا را تضمين خوانده و از روز بعد برجام به عنوان روز برداشته
شدن بالمره(يکباره) همه تحريمها ياد کردند.
صفحات ۱۰و آخر
* وزیر دفاع روسیه :ایران بازیگر مهم منطقه است که ثبات را به سوریه آورد.

 3روز عزای عمومی در کردستان به دنبال حادثه دلخراش تصادف اتوبوس و تانکر سوخت
صفحه۱۱

* پاســخ رئیــس کمیســیون
فرهنگــی مجلس به ســخنان
غرویان درباره حجاب توریستها.
* برخی اعضای تیم اقتصادی دولت
مسئولیتپذیر نیستند.
صفحه۲

سواد رسانه
هنر تبلیغ
و ِ

صفحه2

تاسیس موسسه غیرتجاری صلحاندیش مبینرهام در تاریخ 1396/12/23
به شماره ثبت  44318به شناسه ملی 14007491771

ثبت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح

ملــی  1827879629دارنده  800/000ریال سهمالشــرکه اولین

زیرجهــت اطالع عموم آگهی میگردد .موضــوع :انجام کلیه امور

مدیران« :آقای عبدالحسن نیسی به شماره ملی  1753438764و

مشــاوره حقوقی و وکالت از طریق وکیل یــا وکالی دارای پروانه

به سمت رئیس هیئتمدیره به مدت نامحدود خانم شهناز افراش به

معتبــر در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط

شماره ملی  1827879629و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به

مــدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :اســتان تهران

سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا :کلیه اوراق

 -شهرســتان تهران -بخش مرکزی -شهرتهران -سازمان آب-

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها،

خیابان هفتمشــرقی -خیابان دریا -پالک  - 6مجتمع نور -بلوک

عقود اســامی و اوراق عادی و اداری بــا امضاء منفرد مدیرعامل

 - Aطبقه پنجم -واحد  154کدپســتی  1487644656ســرمایه

همراه با مهر موسســه معتبر میباشــد .اختیارات مدیرعامل :طبق

الشرکه شرکا :آقای عبدالحسن نیسی به شماره ملی 1753438764
دارنده  200/000ریال سهمالشــرکه خانم شهناز افراش به شماره

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

ق قرضالحسنه اعتماد گستر سبز بهارستان
تاسیس موسسه غیرتجاری صندو 
در تاریخ  1397/03/01به شماره ثبت  481به شناسه ملی 14007606856

یک وبگاه انگلیسی اذعان کرد

ایران بارها نظامیان آمریکایی را در خلیج فارس تحقیرکرده است

* میــدل ایســت مانیتــور :خیالپردازی دولــت ترامپ بــرای تبدیل کردن ایران به کشــوری دستنشــانده
هرگز رنگ واقعیت به خود نخواهد گرفت.
* شواهد حاکی از آن است که به کارگیری لحن سختگیرانهتر از سوی مقامات ایرانی ،بر مواضع دولت ترامپ تأثیر
گذاشــته و گزارشها از کوتاه آمدن آمریکا از خواستههای خود از کشورهای دیگر برای توقف واردات نفت خام از
صفحه۳
ایران تا چهارم نوامبر حکایت دارد.

فشارهای آمریکا بر مردم ایران
نتیجه معکوس دارد

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی ماشین
تونل پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت 176952
و شناسه ملی 10102192880
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1397/2/1
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم
گردید و آقای امیر اعرابی شــماره ملــی  0051037653به عنوان

مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران سعادتآباد باالتر
از میدان کاج خیابان دوم بلوار بهزاد نبش ارغوان پالک  3واحد  9با

کدپستی  1998619661میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی
و بافندگی و پوشاک جامعه شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499
و شناسه ملی 10102185247

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوقالعاده مورخ
 1397/2/8تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :شــرکت بوســیله
هیئت مدیرهای مرکب از ســه تا پنج نفر عضو که بوسیله

* بسیاری در آمریکا به این نکته اذعان دارند که جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک نظام دارای پایگاه مردمی هرگز
مقابل فشارها تسلیم نخواهد شد.
* ســال  2013یک مقام ارشــد آمریکایی در دوره اوباما با اشاره به ناکارآمدی افزایش تحریمها صراحتاً گفت امکان
ندارد ایرانیها در پی تحریمهای بیشتر تسلیم شوند.
* فارین پالیسی :هنگامی که بحث از درگیری نظامی با ایران در میان باشد ،آشکار است که شمار روزافزونی از سران
صفحه آخر
ارشد نظامی آمریکا از جمله خود متیس وزیر دفاع ،دنبال آن نیستند.

پیکر مطهر  60شهید دفاع مقدس
به میهن اسالمی بازگشت
صفحه۳

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران
به شماره ثبت  35330و شناسه ملی 14004692103

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور

به شــماره ملی  0039735087به عنوان عضو هیئتمدیره

فوقالعاده مورخ  1396/10/30و مجوز شــماره/67281ف

و بازرس اول و نیز آقای محمدرضا شمســی اشــکذری به

مــورخ 96/11/18اتاق اصناف تهران تصمیمات ذیل اتخاذ

شــماره ملی  0050770225به عنوان عضو هیئتمدیره و

شــد :آقای ابوالقاسم آقاحســین شیرازی به شــماره ملی

بازرس دوم برای مدت  4سال انتخاب گردیدند .کلیه چکها،

 0042303354به عنوان رئیــس هیئتمدیره آقای کامبیز
مروتجو به شماره ملی  0047439890به عنوان نایب رئیس
اول هیئتمدیره آقای محمدحســین عربکرمی به شماره
ملی  0421766298به عنوان نایب رئیس دوم هیئت مدیره
آقای محمود رفیعپور به شماره ملی  0384029515به عنوان
عضو و دبیر هیئت مدیره آقای فرجاله شــجاعی به شــماره
ملی  5659446264به عنوان خزانهدار خانم منیژه خدادوست

کانال

سروش :
ایتا :

مجمع عمومی عادی از بین شــرکاء یا خارج از آن انتخاب

زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت موسســه:

مدیران موسســه.1 :آقای نصرتاله غنیبخشــایش به شماره ملی

افتتاح حســابهای سپرده قرض الحســنه پسانداز ریالی مطابق

 1739015916به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره .2آقای

ضوابط اعالمی از ســوی بانک مرکزی -افتتاح حسابهای سپرده

جعفر عمومیبخشایش به شماره ملی  1719777241به سمت نایب

قرضالحســنه ویژه ریالی (وجوه اداره شده) مطابق ضوابط اعالمی

رئیس هیئت مدیره  .3خانم صغری مرحمتجوبخشایش به شماره

از سوی بانک مرکزی -نگهداری حداکثر  5درصد کل سپردههای

ملی  1738997928به سمت خزانهدار  .4خانم سمیه نوربخشایش

ک مرکزی
دریافتی به صورت «اوراق مشارکت با تضمینبانکها ،بان 

به شماره ملی  1730063421به سمت عضو علیالبدل هیئت مدیره

یا دولت»« ،سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت نزد بانکها»« ،سپرده

 .5آقای جواد غنیبخشایشی به شماره ملی  1719944301به سمت

قرضالحســنه جاری نــزد بانکها» و یا ترکیبــی ازآنها -اعطای

عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

وام قرضالحســنه برای رفع نیازهای ضروی مانند ایجاد اشتغال،

دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسسه با

هزینههــای ازدواج ،تهیه جهیزیه ،درمان بیماری ،ســاخت ،تامین

امضای حداقل یک نفر از اعضای اصلی هئيت مدیره و مدیرعامل

و تعمیرات مســکن و کمک هزینههــای تحصیلی ،از محل مانده

همراه با مهر موسسه معتبر میباشــد .اختیارات مدیرعامل :طبق

منابع صندوق -اخذ کمک و هدایــای نقدی و غیرنقدی از دولت،

اساســنامه بازرس اصلی و علیالبدل :آقای علی غنیبخشایش به

مــواد غذایی در صورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع

اشخاص حقیقی و یا حقوقی( .به استناد مجوز شماره 96/386124

شــماره ملی  1730071376به عنوان بــازرس اصلی و آقای امیر

شهرستان تهران -بخش مرکزی -شــهر تهران -اندیشه -کوچه

مورخ  1396/11/29اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری

غنیبخشــایش به شــماره ملی  0021262195به عنوان بازرس

اســامی ایرانی) (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه

علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

فعالیت نمیباشــد) مدت فعالیت موسســه :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی موسســه :رباطکریم -شهرستان بهارستان-

و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

بخش بوستان -شــهر نسیمشــهر -خیرآباد -بلوار امام خمینی-

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

خیابان شهید صیاد شیرازی -پالک یک -طبقه همکف -کدپستی

میباشــند .تبصره :انتخاب مجدد مدیران توســط مجمع
عمومی عادی بالمانع اســت .در نتیجه ماده  20اساسنامه
اصالح میگردد .سال مالی شرکت روز اول تیر ماه هر سال
آغاز و روز آخر خردادماه ســال بعد به پایان میرســد در
نتیجه ماده  37اساسنامه اصالح میگردد.
تبصره  :1خرید ،فروش و رهن ماشینآالت تولیدی -تبصره

در پیامرسانهای

امضای ثابت خزانهدار و امضــای رئیس ،در غیاب رئیس با
امضــای نایب رئیس به همراه مهر امور مالی اتحادیه معتبر
خواهد بود .نامههای اداری و اســتخدامی و اسناد غیرمالی
اتحادیــه با امضای رئیس و در غیــاب وی با امضای نایب
رئیس و مهر اتحادیه انجام میگردد.

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

https://eitaa.com/kayhannewspaper

ثبت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح

میشوند اداره خواهد شــد .مدیران ک ً
ال یا بعضاً قابل عزل

اسناد تعهدآور ،اوراق بهادار بانکی ،تعهدات مالی و حقوقی با

https://sapp.ir/kayhannewspaper

 3767337478دارایی موسسه 500000000 :ریال میباشد .اولین

حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها

شماره ۲۱۹۵۰

تکشماره  ۱0۰00ریال

مقام سابق سیا:

* فیلیپ جرالدی ،مقام سابق سیا :پیشبرد سیاست اعمال فشار بر مردم ایران
برای قیام و تغییر حکومت به تقویت جایگاه حکومت ایران منجر میشود.
* ایران نه عراق اســت نه لیبی .این کشــور صاحب یک هویت ملی قوی و
تاریخی است که باعث میشود در برابر زورگویی قدرتهای خارجی ،از جمله
آمریکا مقاومت کند.
* رؤیای انتقال قدرت در ایران ،پروژهای خیالی است که به شدت در محافل
نومحافظهکار و طرفدار اسرائیل در واشنگتن طرفدار دارد.
* کنترل ترامپ به دست نومحافظهکاران حامی اسرائیل افتاده و آنها نیز در
مواجهه با ایران تماماً دکمههای اشتباه را فشار میدهند.
* به جرأت میتوان گفت جمهوری اسالمی ایران در طول  40سال از حیات
خود در مقابل همه فشــارهای سیاسی ،اقتصادی و نظامی ایستاده و خم به
ابرو نیاورده است.

يادداشت میهمان

صفحهآخر

فلسطینی در آبهای غزه.
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شخصیت حقوقی 1/000/000 :ریال میباشد .اسامی و میزان سهم

* حمالت تنــد ترامپ به اروپــا درصبحانه کاری ناتو؛

* حمله کماندوهای صهیونیســت به کشتی حامل بیماران

سال هفتادو هفتم

تو دهنی به آمریکا و اروپا
در مأموریت فرستاده ویژه تهران به مسکو و پکن

فشار
و چانهزنی دوباره؛
تاکتیککارگزاران
در قبال دولت

«بسیار بد» عنوان شد.

در جبهه یمن!

دبیرکل ناتو «شوکه» شد.

با تغییر جهت روابط اقتصادی

خبر ویژه

*ارزیابی کاخســفید از مذاکرات کرهشــمالی و آمریکا

* امتیازات ویژه دربار ســعودی به نظامیان برای ماندن

آیگپ https://iGap.net/Kayhannewspaper :

تاسیس شرکت سهامی خاص اعتمادگستر ستاره ایرانیان در تاریخ 1396/12/21
به شماره ثبت  524394به شناسه ملی 14007485673

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح
زیــر جهت اطالع عموم آگهی میگــردد .موضوع :انجام کلیه امور
بازرگانــی ،خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز،

ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور ،خرید و فروش به فروشگاههای

 :2خریــد ،فــروش و رهن اموال غیر منقــول اصالح و در

زنجیرهای ،شــرکت در نمایشــگاهها و مزایدهها و مناقصات بخش

نتیجه تبصره  1و  2ماده  28اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

حقوقی ،اخذ وام و تســهیالت از بانک و موسسات مالی و اعتباری،

خصوصی و دولتی و مشــارکت در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و
ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ،تولید

ذیربط مدت :از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود مرکز اصلی :تهران-

اندیشه پنجم -خیابان دکتر علی شریعتی -پالک  -628طبقه دوم-

واحد  -4کد پستی  1568958567سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ

10/000/000ریال منقســم به  100سهم  100/000ریالی میباشد

تعداد  100ســهم آن بینام عادی میباشد که مبلغ 35/000/000

ریــال طی گواهی شــماره  96/1701مــورخ  1396/12/15بانک

پارسیان شــعبه سیدخندان پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد

صاحبان سهام میباشد .اولین مدیران :خانم فروزان شیرینیچی به

شــماره ملی  0032289545به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2
سال آقای مرتضی عبداللهی علیآبادی به شماره ملی 0058727752

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای لعیا حسینعلی
به شماره ملی  0440036641به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت
مدیرعامل به مدت  2سال آقای محمد مجید حسینعلی به شماره ملی
 0451366336به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا :کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامههای عادی
و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامههای عادی و اداری با امضای
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .اختیارات مدیرعامل:
طبق اساسنامه بازرس اصلی و علیالبدل :آقای محمدعلی نعمتی به
شــماره ملی  1601829280به سمت بازرس علیالبدل به مدت یک
سال مالی آقای علی علیبخشی به شــماره ملی  3960851162به
ســمت بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار
کیهان جهت درج آگهیهای شــرکت تعییــن 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

