
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/4/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضــاء هیئت مدیره به 8 نفر 
افزایــش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصــاح گردید. - 
دارندگان حق امضا و اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک - سفته - 
بروات - اسناد تعهدآور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند. 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.

آگهی تغییرات شرکت اسپادانا زرین استحکام 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 484358 

و شناسه ملی 14005481381

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه 

مــورخ 1397/4/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح ذیل تعیین و 

انتخاب گردیدند: آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی 

کــد ملی 0043216031 آقای احمــد بیدآبادی کد ملی 

0041638158 آقــای عبدالحســین بیدآبــادی کد ملی 

0043821121 آقــای محمدرضــا آیت اله زاده شــیرازی 

کد ملی 0055034241 آقای امیــر محرابی نژاد کد ملی 

0939700190 ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1396 

به تصویب رســید. آقای جعفــر قارونی جعفری با کد ملی 

0043433324 بــه عنوان بازرس اصلــی و آقای مهدی 

نبی پور چاکلی با کد ملی 6319549807 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات 
شرکت فناوران اطالعات و ارتباطات میعاد 
شرق سهامی خاص به شماره ثبت 206517 

و شناسه ملی 10102481335

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 
1397/04/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - خانم آفتاب 
کاکائی با پرداخت مبلغ 14999000000 ریال به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 900000 ریال به مبلغ 
14999900000 ریــال افزایش دادند. در نتیجه ســرمایه 
شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 15000000000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح 
فوق  اصاح گردید. ماده 14 اساسنامه به شرح ذیل اصاح 
گردید: دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک- ســفته- بروات و عقود اسامی و قراردادها و 
اوراق عادی و اداری را هیئت مدیره تعیین می کند. اسامی 
و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه 
به شــرح ذیل می باشــد:- خانم آفتاب کاکائی دارنده مبلغ 
14999900000 ریال سهم الشــرکه آقای محمد انصاری 
دارنده مبلــغ 50000 ریال ســهم الشــرکه- خانم آزاده 

حاجی زاده دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت کاشانه آفتاب سبز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 470338 

و شناسه ملی 14004824256 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مورخ 1397/04/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 

شــرکت صنعتی کاوه به شناســه ملی 10100355357 

شــرکت ماندگاران توسعه و ســرمایه کوثر به شناسه ملی 

10103694573 شــرکت واگن سازی کوثر به شناسه ملی 

10102889089 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو ســال انتخاب گردیدند. موسســه حسابرسی و خدمات 

مدیریت رهبین به شناسه ملی 10100379311 به عنوان 

بــازرس قانونی اصلــی و آقای پژمان صلح جــو به کد ملی 

1819839230 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز 
سهامی خاص به شماره ثبت 132302 

و شناسه ملی 10260267119 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/08/01 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: آقای حســین جعفری با کد ملی 5209435385 

به نمایندگی از موسســه توســعه انرژی پایوران با شناســه ملی 

10100362762 بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره و آقای جواد 

رجب پــور با کد ملــی 0901063800 به نمایندگی از شــرکت 

مجتمع کشت و صنعت فردوس با شناسه ملی 10101265667 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالعلی 

تاجی اشکفتکی با کد ملی 4621414216 به نمایندگی از شرکت 

کفش نوید بهمن با شناسه ملی 10102247860 به سمت عضو 

هیئت مدیره و آقای وحیــد بیگدلی با کد ملی 4285721708 به 

نمایندگی از شــرکت صنایع معدنی شهاب سنگ با شناسه ملی 

10101278928 به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای عباسعلی 

قاســمی با کد ملی 0839081456 به نمایندگی از شــرکت پیام 

طبیعت البرز با شناســه ملی 10260315725 به ســمت عضو 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادهای شــرکت تا سقف 

1000 میلیون ریال )100 میلیــون تومان( با امضای مدیرعامل 

به تنهایی و مهر شــرکت را تنفیذ نموده و کلیه اوراق و اســناد 

تعهدآور شــرکت ازجمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء 

ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی 

و مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان
 سهامی خاص به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479 

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه 
 سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت

 گردیده است.

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه

 سهامی خاص به شماره ثبت 488296 
و شناسه ملی 14005665210

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره  مورخ 1396/5/9 و 
مجوز شــماره 962/15/170237 مورخ 1396/6/15 اداره 
کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعییــن گردیدند: آقای ماشــاءاله حقیقی به شــماره ملی 
0940551756 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و 
آقای عباس ابوالفضلی زرگر به شماره ملی 0942195922 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقــای رحیم حیدری به 
شماره ملی 3255200636 به ســمت نائب رئیس هیئت 
مدیــره و آقــای علی اصغــر توحیدی تبار به شــماره ملی 
0380793032 به ســمت منشی هیئت مدیره برای مدت 
3 سال انتخاب گردیدند. - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور 
و اوراق بهادار شــرکت تعاونی با دو امضاء مدیرعامل )آقای 
ماشــاءاله حقیقی به شماره ملی 0940551756( و رئیس 
هیئت مدیره )آقای عباس ابوالفضلی زرگر به شــماره ملی 
0942195922( به عنوان دارندگان امضاء ثابت و در غیاب 
رئیــس هیئت مدیره بــا امضاء نائب رئیــس هیئت مدیره 
)آقای رحیم حیدری به شماره ملی 3255200636( همراه 
با مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد. همچنین اوراق عادی 
شــرکت  با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت تعاونی 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی مصباح 
پیام نور شرکت تعاونی به شماره ثبت 142208  

و شناسه ملی 10101851988 

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

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

P. M.O

اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان در نظر دارد از طریق فراخوان 
عمومی خدمات ذیل را به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.
1- کارفرما: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

2- موضوع: انجام مطالعات درمانگاه جدید مجتمع بندری شهید رجایی
3- نوع گواهی نامه رشــته، تخصص و پایه مورد نیاز: حداقل پایه 3 گروه 

معماری با تخصص ساختمان های آموزشی، بهداشتی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
4- حجم کار: مطالعات احداث درمانگاه جدید بندر شهید رجایی به مساحت تقریبی 

600 مترمربع که در این مطالعات نهایی خواهد شد.
5- مدت اجرای کار: 5 ماه

6- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی:
از تاریــخ درج آگهــی به مــدت 7 روز)به جــزء روزهای تعطیــل( با مراجعــه به آدرس 
بندرعبــاس، مجتمع بندری شــهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان، 
واحــد مهندســی و عمران، امــور پیمان و رســیدگی و ارائه 1- معرفی نامــه، 2- تصویر 
رتبه بندی 3- اصل فیش واریزی به حســاب شــماره 2196455408006 نزد بانک 
صادرات شــعبه مجتمع بندری شــهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 300/000)سیصد 
هــزار( ریــال امکان پذیر اســت وجه مذکور بــه هیچ وجه قابــل اســترداد نخواهد بود، 
ضمنا دریافت اســناد از طریــق ســایت های http://iets.mporg.ir و
 www.shahid rajaee port.pmo.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

7- مکان و مهلت تسلیم اسناد ارزیابی:
1-7- مهلت تحویل پاکت اسناد ارزیابی: روز چهارشنبه مورخ 97/7/18 ساعت 15:00 می باشد.

2-7- محل تحویل پاکت اســناد ارزیابی: بندرعباس- مجتمع بندری شهید رجایی- 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- دبیرخانه مرکزی

3-7- آدرس دســتگاه مناقصه گزار: بندرعباس، مجتمع بندری شهید رجایی، اداره کل 
بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان واحد مهندسی و عمران، امور پیمان و رسیدگی، 

تلفن: 07632123606 - 07632123608
8- مهلت بررسی استعالمها: دو هفته پس از آخرین روز تحویل پاکات

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور 
شماره: 14/ عمران/ 97

P. M.O
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اعتراض گسترده 
مردم نیشابور
به هتاکی 
عضوشورای شهر 
به عزاداران 
حسینی)ع(

۱۰

قول پیگیری قوه قضائیه 
در سریع ترین زمان؛

احتکار، زمین خواری 
و تخلفات بانکی

 و اقتصادی را 
در سامانه »سجام« 
گزارش دهید

۱۱

رئیس  دیوان محاسبات:

۱7۰ مقام دولتی 
بازنشسته 
باید
 به خدمت خود 
خاتمه دهند

۱۰

 اگر روزنامه ایران 
خصوصی است 
چرا از دولت 
بودجه می گیرد؟!

۳

گزارش میدانی خبرنگار کیهان از نظرات مردم عراق درباره ایران

خون ما و شما در هم آمیخته
ایران و عراق جدا شدنی نیستند

تاسوعا و عاشورای حسینی)ع( را  تسلیت می  گوییم

عاشورا روزی به درازای همه روزها
و کربال، سرزمینی به پهنای همه سرزمین هاست الجزیره گزارش داد

جنگ روانی مزدوران کیبوردی ترامپ
علیه افکار عمومی و ثبات ایران

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد 

افزایش امید به زندگی، متوسط تحصیالت
و سرانه درآمد ناخالص ایرانیان 

* رئیس بنیاد شــهید: بنیاد هیچ توصیه ای را برای 
افزایش درصد جانبازی نمی پذیرد.

 FATF یک کارشــناس اقتصادی: پیوســتن به *
تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد.

* پتروشیمی ها قیمت مواد اولیه داخلی را 3 برابر کردند.

* رئیس سازمان بسیج مســتضعفین: 8 هزار گروه 
جهادی در کشور فعالیت می کنند.

* 65 درصد واحدهای مبل سازی به دلیل رکود بازار 
تعطیل شده است.

صفحات۱۰و۴

* تحلیلگران فضای مجازی و اعضای جداشــده 
گروهک منافقین می گویند این گروهک تیمی 
از کاربــران فضــای مجازی ایجاد کــرده که با 
ربات های توئیتری و دریافت دســتورالعمل های 
روزانــه، موج های هشــتگی علیه ایــران به راه 

می اندازند.
* شــبکه خبری الجزیره در گزارشــی، ضمن 
مصاحبه بــا تحلیل گــران سیاســی و عناصر 
شــده از گروهــک تروریســتی منافقین،  جدا
 به پشت پرده راه افتادن طوفان های توئیتری و 
ترند شدن هشتگ های معاندان نظام جمهوری 

اسامی ایران پرداخته است.

* استاد دانشگاه اگزتر انگلیس: اکثر حساب هایی 
که هشتگ های#ایران_را_آزاد_کنید و #تغییر_
رژیم_ایران را از اواخر دســامبر )اوایل دی 96( 
تــا ِمِی توئیت می کردند، در یک بازه زمانی چهار 
ماهه ایجاد شدند. این بدان معناست که استفاده 
زیاد از این هشــتگ ها، نشان دهنده این است که 

آنها توسط ربات ها توئیت می شوند.
* عضو سابق گروه تروریستی منافقین: مجموعاً چندین 
هزار حســاب کاربری توسط هزار تا هزار و پانصد نفر از 
اعضای سازمان اداره می شود. این حساب ها سازمان دهی 
شــده اند و مدیرانشان، دستورالعمل های مشخصی برای 
آنچه باید انجام دهند دریافت می کنند.           صفحه۲

يادداشت میهمان
خبر ويژه

آمریکا 
علیه دالر؟! 

FATF ارائه اطالعات صرافان به
همدستی در تحریم ها و گران کردن ارز!
صفحه۲صفحه۲

گزارش کیهان از روند تشکیل دولت در بغداد

عادل عبدالمهدی 
در یک قدمی نخست وزیری عراق

بهانه مشارکت در قتل عام کودکان یمن 

سانچز: اگر ارسال تسلیحات به عربستان را قطع کنیم
هزاران نفر در اسپانیا بیکار می شوند

*محمد الحلبوســی: پارلمان عــراق تحریم ایران را 

اقدامی ظالمانه می د اند.

* مقامــات آمریکا ســفیر تشــکیات خودگردان و 

خانواده اش را اخراج کردند.

* افشای حمایت مالی و تسلیحاتی امارات از داعش 

در عراق.

* رهبر حزب معارض ســوری بشار اسد را منتخب 

مردم سوریه و یاور این کشور خواند.        صفحه آخر

صفحه۵

* آخریــن خبرها از عــراق حاکی 
چهره  عبدالمهدی«  »عادل  اســت، 
ضد آمریکایی و حامی مقاومت در یک 
قدمی پست نخست وزیری قرار دارد. 
* طــی هفته ها و ماه هــای اخیر 
آمریکا جریان های سیاســی عراق 
را تحــت فشــار قــرار داده بود تا 
گزینه های مورد نظر واشــنگتن را 
در عالی ترین پســت سیاسی عراق 

)نخست وزیری( قرار دهند.
  * به نوشــته روزنامه قطری »العربی الجدید«، مقامات ُکرد عراق اعام کردند که فشــارهای آمریکا بر آنها 

تا کنون، به این اندازه نبوده است. 
* طی ماه های گذشــته عوامل آمریکا و عربســتان خانه به خانه می رفتند و از 300 هزار تا سه میلیون دالر 
به  سر شاخه های مورد نظر خود پیشنهاد می کردند.                                                     صفحه آخر


