
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع شرکت: رشته 
آب کلیه امور پیمانــکاری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، 
مربوط به بندها، ســدها و ســاختمان نیروگاه آبی، سازه های 
هیدرولیکــی و تونل های آب، مخزن و شــبکه های توزیع آب، 
تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، 
خطوط انتقال آب، ایســتگاه های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، 
شــبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال آب و 
شبکه ذهای آبیاری و زهکشی، ســازه های دریایی و ساحلی، 
احداث حوضچه ها استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 
ساختمانی)ســیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب. رشــته 
تاسیســات و تجهیزات دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی 
ســدها، سیســتم های ســردکننده ســاختمان و تجهیزات 
ســاختمان)آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات 
و تجهیــزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک وســایل 
انتقال)آسانسور پله برقی(. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم 
از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، ساختمانی، محوطه های 
کوچک، دیوارکشــی، ارای پیاده روها. شــرکت در مناقصه ها و 
مزایده ها. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای الزم( مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی شــرکت: تهران- تهرانپارس- خیابان جشــنواره- 
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کد پستی 1657715941 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به 100 سهم 10000ریالی که تعداد 100 سهم 
بانام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 220/ 95ص/391 
مورخ 95/8/25 نزد بانک پاســارگاد شــعبه بازار بلورفروشان 
پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران شرکت: رضا رضائی به 
شماره ملی 5209950281 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و ســیدمجید فاطمی به شماره ملی 0682342521 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود امیری به شماره ملی 
0670185681 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و بانکی با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه هــای اداری با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی 
یزدانی به شماره ملی 0681930519 به عنوان بازرس اصلی و 
مهدی منصوریان پور به شماره ملی 0681926805 به عنوان 
بــازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد(

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت سهامی خاص کیان صنعت اترک در تاریخ 1395/9/20 
به شماره ثبت 502288 به شناسه ملی 14006406518 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. 
موسســه حسابرســی آریــان محاســب پویا به شناســه 
ملــی 10980002869 به ســمت بازرس اصلــی و آقای 
محمــد حیدرپــور کدملــی 4689857733 به ســمت 
 بــازرس علی البدل شــرکت بــرای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
 آقای محمد بیات کد ملی 3933391113 به نمایندگی از 
شرکت یگانه اندیش سرمایه به شناسه ملی 10320170526 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حیدر علی  هاشمی کد 
ملی 6359005166 به نمایندگی از شــرکت یگانه اندیش 
سازه به شناسه ملی 10320125420 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای هادی پالرک کد ملی 2992882216 

به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنعتی دان ارتباط گویا به 
شناسه ملی 10103572255 به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای مجتبی مالیری کد ملی 0492655936 به ســمت 
مدیرعامل )خارج از اعضا و سهامداران( برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند. 
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک ســفته بــروات عقود اســالمی و قراردادهــا با امضا 
مدیرعامل به همــراه یکی از اعضای هیئــت مدیره متفقا 
»به همراه مهر شــرکت و یا دو نفــر از اعضا هیئت مدیره 
متفقــا« همــراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. ســایر 
 مکاتبات عادی شــرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت یگانه اندیش صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 312441 و شناسه ملی 10103510163

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/7 

تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: خانم ژالــه جعفری به شــماره ملی 

0532087291 بــا پرداخــت مبلغی بــه صندوق شــرکت مبلغ 

سهم الشــرکه خود را به 9200000 ریال افزایش داد سرمایه شرکت 

از مبلــغ 40000000 به 44400000 ریــال افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. لیست شرکاء شرکت 

بعد از افزایش سرمایه سهم الشرکه: خانم ژاله جعفری به شماره ملی 

0532087291 دارای 9200000 ریال سهم الشــرکه خانم گلبرگ 

عراقی بــه شــماره ملــی 0532350634 دارای 4400000 ریال 

سهم الشرکه خانم مهرانگیز دره باغی به شماره ملی 0530398273 

دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شماره 

ملی 0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله 

حفیظ کاشــانی به شــماره ملی 0041495535 دارای 1000000 

ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 0532035925 

دارای 5000000 ریال سهم الشــرکه خانم ســارا هادیان به شماره 
ملــی 0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم 
سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشــرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 0050138022 
دارای 4000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینا دره باغی به شــماره 
ملــی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شــراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا صفری به شماره ملی 
0530697831 دارای 2400000 ریــال سهم الشــرکه آقای مجید 
صفری به شماره ملی 0533237904 دارای 2000000 ریال سهم 
الشــرکه آقای بهزاد صفری به شــماره ملی 0534206379 دارای 

2000000 ریال سهم الشرکه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373

به اســتناد صورتجلســه هیئت امنا مورخ 1396/8/10 و 
مجوز شماره 129=14/53/1302/24339 مورخ 97/6/19 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های 
موسسه انتخاب شد. کاظم امجد کد ملی 4723520643 
و مهــدی امجد کد ملــی 0079894968 و هدی امجد 
4723735291 و ســاجده امجد 4722347301 و آالء 
امجد کد ملــی 0080090141به ســمت اعضای اصلی 
هیئت مدیره و اسماعیل جنتی کد ملی 4723517510 
و محمد وکیلی کد ملی 0082676984 بســمت اعضای 
علی البــدل هیئــت مدیره بــرای مدت 2 ســال انتخاب 
شــدند. محمدعلی جوششــان کد ملی 4723145508 
به ســمت بازرس اصلی و عبدالرسول جوششان کد ملی 
4723503897 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب شدند. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات مؤسسه خیریه آ وای مهر 
ولی اهلل به شماره ثبت 33275
 و شناسه ملی 14003867952 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 22/000/000/000 
ریال به مبلغ 70/000/000/000 ریال منقســم به 7/000/000 سهم 
10/000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل 
سمنان سهامی خاص به شماره ثبت 55841 

و شناسه ملی 10101009510

مجله کیهان ورزشی، امروز )شــنبه 4 اسفند 1397( در سراسر کشور منتشر شد. در 
هفته نامه کیهان ورزشی، آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان را می خوانید و آخرین اخبار 
و نتایج لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ هــای مطرح جهان را مطالعه می کنید. هفته نامه 
شماره 3225 کیهان ورزشی با عکســی از نیمکت تیم ملی بر روی کیوسک رفت در 

هفته نامه کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید.
- تحول اساسی در نگرش و رفتار مدیریتی )چشم انداز(

- بحث های انحرافی بالی جان فوتبال )تکاپو(
- گفت وگو با احمد اسماعیل پور لژیونر ملی پوش فوتسال )نگاه چند بعدی(

- نیمکت طال )زیر ذره بین(
- اژدهای زرد بیدار می شوند )پرونده هفته(

- .... و آخرین اخبار از رشته های کشتی، والیبال، بسکتبال، تیراندازی، فوتسال و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
شرح در صفحه سومم الف 4412

پای قاب عکست صبوری می کنم مادر...* فرشته نجات یا سفیر مرگ!* 
مسئله بی مسئولیتی * سردرد های عظیم* و ...

سال هفتادو هفتم   شماره 22131   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 4 اسفند 1397   17 جمادی الثانی 1440    23 فوریه 2019

خطیب جمعه تهران: 

دولت پاکستان 
به سرعت رفتار 
گذشته خود را 
اصالح کند

۱۱

گزارش خبری تحلیلی کیهان

FATF مهلت چهار ماهه
برای تسلیم ایران!

نمایش قدرت نیروی دریایی ارتش

از تنگه هرمز تا اقیانوس هند زیر چتر رزمایش والیت 97
با قدرت نمایی زیردریایی فاتح و ناوشکن سهند

* تهدیــد به کودتــا در نیکاراگوئــه ؛ بولتون: 

حکومت این کشور باید تغییر کند!

* خروج بیش از 90 درصد نظامیان آمریکا از 

سوریه قطعی شد.

* پوتیــن: در حمله هســته ای، قبل از آمریکا 

شلیک می کنیم.

 * آغــاز مبــادالت نظامــی مرتجعیــن عــرب با

 رژیم صهیونیستی طی روزهای آینده.   صفحه آخر

انهدام بزرگ ترین شبکه تامین مالی داعش در عراق
اعضای فرانسوی این شبکه زنده به دام افتادند

* مردم نگران تأمین کاالی شب عید نباشند.

* آمریکای مدعی غول صنعتی به خام فروشی نفت افتاد!

* حذف کارت سوخت بزرگترین اشتباه وزارت نفت 

بود.

* پیش بینــی وزارت اقتصاد؛ تورم در ســال جاری 

حداکثر 28 درصد می شود.

* نماینده مجلس: دولت و کمیســیون تلفیق فعاًل 

موافق افزایش قیمت بنزین نیستند.         صفحه۴

بورس تهران به حیاط خلوت دولتی ها 
تبدیل شده است

خبر ویژه

FATF اطالعات فروشی و آینده فروشی به
خیانت است نه شفافیت

يادداشت روز

از این دیوانه نترسید!
صفحه2 صفحه2

پیام رهبر انقالب به مناسبت درگذشت فقیه پارسا
و انقالبی آیت اهلل محمد مؤمن قمی

* با تأســف فراوان خبر رحلت عالِم ربانی و فقیه پارسا 
و پرهیزگار آیت اهلل آقای حاج شــیخ محمد مؤمن قمی 
اعلی اهلل مقامه را دریافت کردم. این ضایعه ای برای حوزه  

علمیه است.
* مقام علمی و پرورش شاگردان برجسته در کنار تقوا و 
اخالص این عالم بزرگوار و نیز وفاداری و تعهد انقالبی و 

اجتماعی، شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود.

* سابقه  مبارزاتی ایشان به پیش از انقالب برمی گردد و 
خدمات انقالبی ایشان در تمام دوران چهل ساله مستمراً 
ادامه داشته است و در دوره های متعدد و متوالی یکی از 

ارکان مهّم شورای محترم نگهبان بوده اند.  
*پیکر آیت اهلل مومن امروز در قم تشییع و در جوار حرم 

حضرت معصومه)س( به خاک سپرده می شود.
صفحه۳

سردار سلیمانی تاکید کرد

انتقام از تروریست های جنایت زاهدان
در هر نقطه از جهان

*  FATF تعلیق ایران از لیست ســیاه را به مدت ۴ ماه 
دیگر تمدید کرد. کارگروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر 
در پاریس، تــا ماه ژوئن 2019 )خرداد 98( به ایران فرصت 
داده تا قوانین مقابله با پولشــویی و تامین مالی تروریسم 

را تصویب کند.
* تعلیق ایران از لیســت سیاه )وضعیت اقدام متقابل( در 
حقیقت خرید زمان)مهلت( برای خود FATF اســت. این 
کارگروه که از تصویب لوایح مرتبــط با FATF در ایران 
ناامید شده است، به دنبال آن است تا با جازدن این اقداِم 
هیچ به عنوان امتیاز، با کمک دنباله داخلی، تصویب لوایح 

مرتبط با FATF را با هدف تسلیم ایران رقم بزند.
 * ریاســت FATF بر عهده معاون خزانــه داری آمریکا 
)اتاق جنگ اقتصادی واشنگتن علیه ایران( است. تمدید 
 FATF یعنی حضور ایران در FATF تعلیق ایران توسط
برای دشمن آنقدر مهم است که حتی حاضر است تا برای 

پیوستن ایران، ضرب االجل های خود را مکرر تمدید کند.
* اکنون دو الیحه مرتبط بــا FATF)پالرمو و CFT( در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با مخالفت جدی اعضا مواجه 
شده است. هنوز نظر نهایی مجمع تشخیص درباره این دو 
الیحه اعالم نشده است ولی اعضا از افزایش مخالفان نسبت 
به موافقان- به دلیل توضیحات کارشناسی منتقدان و خالی 
بودن دست حامیان از استنادات کارشناسی و فنی- خبر 

داده اند.
                                                         صفحه2

صفحه۳

*دولت و ارتش پاکســتان نباید اجازه دهنــد که با چند میلیارد دالر 
دولت آدم کش سعودی با شدت خباثت یک انسان را سوزانده و با پول 
خود بخواهد پاکستان را با همسایگان خود درگیر کند. پاکستان کشور 

دوست ماست و کسی نباید ایران را امتحان کند.
* ما تهدید نمی کنیم و از دوستی با شما صحبت می کنیم و می گوییم 
نباید سرزمین پاک پاکستان محل آزار و اذیت کشورهای منطقه نظیر 
ایران، هند و افغانستان شود و هر جریانی این نقشه را کشیده هدفش 

انشقاق پاکستان است.

گاردین: 
ظریف می خواهد
 اروپا ازاصالح طلبان

 در برابر خواست مردم 
ایران حمایت کند

۲

پایبندی یک طرفه همچنان ادامه دارد!  

آژانس در گزارش 
چهاردهم خود
پایبندی ایران 
به مفاد برجام را 
تایید کرد

۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

مردم 
روحانی را
رئیس جمهور 
وعده ها می دانند

۱۱
*اجازه نمی دهیــم خون جوانان 
این ملت به ســادگی توسط این 
ریخته  تروریســتی  خبیث  گروه 
شود و این ملت آزاده است و این 

ملت عزتمند باقی خواهد ماند.
         صفحه۳


