
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1396/5/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت ســرمایه گذاری میالد 
ســازندگان به شــماره شناســه 10101424086 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای مجتبی نعمتی جم به 
شماره ملی 0036203270- شــرکت جهاد تعاون به شماره 
شناســه ملی 10101382904 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیــره، به نمایندگی آقای حســین فهمیده به شــماره ملی 
0041974451- شرکت ســرمایه گذاری و خدمات مدیریت 
تدبیر به شناســه ملی 10101323148 به سمت عضو هیئت 

مدیره به نمایندگی آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 
0451915501 به ســمت عضو هیئــت مدیره و داود اکبری 
به شــماره ملی 0039731588 به سمت مدیرعامل خارج از 
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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: هیئت مدیره شرکت از 3  تا 5 نفر 
عضو تشکیل می شود که توسط مجمع عمومی از بین صاحبان 
سهام برای مدت دو سال  انتخاب می شوند و انتخاب مجدد هر 
یک بالمانع اســت و کال و بعضا در هر موقع از زمان تصویب 

مجمع عمومی قابل عزل می باشند.

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

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

و شناسه ملی 10101337982 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/6/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: 
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی شهر تهران - 
بهجت آباد، خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان ولی عصر)عج( 
کوچه شــهید مالیی پالک 5 طبقه اول واحد 3 )جنوب شرقی( 

کدپستی 3 159464561 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )434664(

آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام ویرا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 500959 

و شناسه ملی 14006300632 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/8 و 
مجوز شماره 972/15/282430 مورخ 1397/11/2 اداره کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید 
شرکت تعاونی در 63 ماده و 36 به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه 
قبل گردید. آدرس قانونی شــرکت به: تهــران، خیابان طالقانی، نبش 
کوچه غفارزاده )جنب وزارت نفت(، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور 

دام، طبقه سوم، کدپستی 1593658911 انتقال یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )434668(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اعتبار کارکنان 
معاونت امور دام به شماره ثبت 170414 

و شناسه ملی 10102128939

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقــای عبدالصالح نهاوندی 
بــه کد ملی شــماره 0040258319 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره آقای ســیدرضا مقدسی به کد ملی شماره 
0558915779 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل آقــای علــی صادقی ضمیر بــه کد ملی 
0056182971 به ســمت عضو هیئــت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهــادار بانکی و قراردادها 
و عقود اســالمی 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 
شــماره 0045784329 مدیر امور اداری همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشــد. نامه های اداری و مکاتبات با 
امضای مدیرعامل و یا مدیر امور اداری هر یک به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کندر
 سهامی خاص به شماره ثبت 82884 

و شناسه ملی 10101275087
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1396/1/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت 
افــق گنجینه ایرانیان به شناســه ملــی 10320247637 به 
نمایندگی آقای ابراهیم جانی به شــماره ملی 0071872809 
به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه سازان میشا به شناسه 
ملی 10320762667 به نمایندگی آقای ابراهیم قاســمی به 
شــماره ملی 04209675740 به عنــوان نائب رئیس هیئت 
مدیره شرکت سرمایه یمین به شناسه ملی 10102803034 
بــه نمایندگــی آقــای عباســعلی شــریفی به شــماره ملی 
1263269095 به 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 
متفقا به همراه مهر شــرکت معتبر است، و در غیاب مدیرعامل 
با امضای هر یک از اعضاء به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر لیو 
سهامی خاص به شماره ثبت 423475 

و شناسه ملی 10320760004 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/4/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی به شناسه 
ملی 14004813854- شــرکت فرآورده های طعم 
طبیعت حامی به شناســه ملی 14004570125- 
حســین رضایی زاده با شماره ملی 1818503158 
بــه عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. موسســه حسابرسی بهداد روش 
امین شناسه ملی 14005956156 به عنوان بازرس 
اصلی و حمزه میقانی با کد ملی 0068714017 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
شــدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 
1396/9/30 بتصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)434670(

آگهی تغییرات شرکت آوای تندرستی لیان نوتریکا 
سهامی خاص به شماره ثبت 488298 

و شناسه ملی 14005665296 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1396/5/12 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: - 
هادی محمدخانی با شــماره ملــی 0078942251 به 
نمایندگی از شرکت بهداشــت کودک با شناسنامه ملی 
10101187336 بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیره و 
امیرهوشنگ خلیلی اقدم با شماره ملی 0067036848 
به نمایندگی از شرکت آرمان بهداشت ایرانیان با شناسه 
ملی 10102710823 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
و محمدعلی مستقیمی با شماره ملی 2295929407 به 
نمایندگی از شرکت آینده سازان نیک فرجام با شناسنامه 
ملــی 10320732492 بــه عنوان عضــو هیئت مدیره 
و مدیرعامــل بــرای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. 
محمدرضا طاعتی به شــماره ملــی 2595821180 به 
سمت بازرس اصلی و رویا صالح نیا سماک به شماره ملی 
2649565845 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )434663(

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک هزار 
بازار سهامی خاص به شماره ثبت 463130 

و شناسه ملی 14004528041
به موجب نامه شماره 142223 مورخ 96/7/18 و به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/2/23 و مجوز شــماره 962/105/137880 
مورخ 1396/5/29 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شــمیرانات مرکز اصلی شــرکت تعاونی 
ارم ســازان برنا به شــماره ثبت 503285 و شناسه 
ملــی 14006453366 بــه تهــران- شهرســتان 
پردیس- بخش جاجرود- دهستان جاجرود- روستا 
خســروآباد- خیابان احســان- بن بست الجوردی- 
پالک 5- کدپســتی 1653113129 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 1370 به ثبت رسیده است. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )434662(

آگهی انتقالی شرکت تعاونی ارم سازان 
برنا به شماره ثبت 1370 

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به و شناسه ملی 14006453366 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت 

موسسه: مشــارکت در برگزاری همایش ها و سمیناری های 

تخصصی از طریق خدمات فرهنگی هنری. )به استناد مجوز 

شماره 97/101/1096 مورخ 1397/12/19 اداره فرهنگ و 

ارشاد اســالمی شهرستان دماوند( )ثبت موضوع فعالیت به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد( مدت فعالیت 

موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: 

شهرســتان دماوند- بخش مرکزی- شــهر دماوند- محله 

گیالوند- بلوار شهید بهشتی- کوچه زنبق2- پالک 152- 

طبقه زیرزمین- کدپستی 3971948375 سرمایه موسسه: 

مبلغ 25000000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: 1- 

آقای محمدعلی امانی به شماره ملی 0076211010 دارنده 

10000000 ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره. 

2- خانم سیده محدثه میربابا به شماره ملی 0439970083 

دارنده 15000000 ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره. 3- آقای محمدمهدی امانی به شماره 

ملی 0073236251 )خارج از شرکا( به سمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت 5 ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق 

امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای 

دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه 

معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه .

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها

  و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند )434660(

تاسیس موسسه غیرتجاری دردانه های میراث حامیم در تاریخ 1398/01/21 
به شماره ثبت 312 به شناسنامه ملی 14008261975 
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 موگرینی: 

 حاکمیت اسرائیل 
بر جوالن 
خطرناک است 
و آن را به رسمیت 
نمی شناسیم

۱۲ يادداشت  روز

از خواب گران 
خیز! 

خبر ویژه

جابه جایی 3 شهردار و الف 
»می توانستیم اما نگذاشتند«!

صفحه2 صفحه2

اینستاگرام و تلگرام نقاب را کنار زدند

شبکه ملی ارتباطات و اطالعات
نیاز بر زمین مانده امنیت و اقتصاد

امیر نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش در گفت وگوی اختصاصی با کیهان مطرح کرد

پرواز و آمادگی کامل پس از 40 سال تحریم
نتیجه عدم اتکا به بیرون

حضور 6 هزار طلبه و روحانی در خوزستان و لرستان
برای کمک به سیل زدگان

* با تصمیم جدید بانک مرکزی پرداخت سودهای 
بی حساب و کتاب بانک ها محدود شد.

* افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان دولت 
باید از این ماه پرداخت  شود.

* افزایش تعرفه برق پرمصرفان از خردادماه.

 * کتاب شــهید صــدر مبنای تاســیس بانکداری 
بدون ربا در جهان شد.

* ســازمان حفظ نباتات: آمــاده مقابله با ملخ های 
مهاجم هستیم.

صفحه4

وزیر راه و شهرسازی:

کارت اعتباری مصالح ساختمانی
به زودی عملیاتی می شود

* سازمان ملل: 7500 کودک یمنی قربانی حمالت 

ائتالف سعودی شده اند.

* با دســتکاری پارلمان مصر در قانون اساســی؛ 

السیسی تا 2030 در قدرت می ماند.

 * ارتــش روســیه بــه  زودی ســامانه قدرتمنــد 

»اس-500« را عملیاتی می کند.

* همکاری نظامیان کودتاچی با ارتجاع عرب برای 

مصادره قیام مردم سودان.                  صفحه آخر

نتانیاهو: 

پیام های تبریک سران کشور های عربی
 مرا هیجان زده کرد!

* چهــل ســال اســت کــه نیــروی هوایــی بــا تحریــم مواجــه اســت و بعــد از گذشــت این چهل ســال 
 مــا هنــوز داریــم پــرواز می کنیــم و توانمــان افزایــش هــم یافتــه اســت، اگــر متکی بــه بیــرون بودیم 

به این جایگاه نمی رسیدیم.
* بــه چند دلیــل می گویم که قوی ترین نیروی هوایی منطقه را داریم و در دنیا هــم یکی از قوی ترین نیروهای هوایی 
نظامی هستیم؛ اینکه از بعد تامین قطعات و آموزش به خودمان متکی هستیم، همچنین از بعد تحقیقات، توسعه و ارتقا 
به خودمان متکی هستیم و اینها مولفه های خیلی خوبی است. ما مولفه هایی را داریم که سایر نیروها ندارند.   صفحه۷

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی:

دست برادری ارتش و سپاه
 حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی ها بود

* علی رغم شــبهه پراکنی و اختالف افکنی عده ای، مردم مناطق ســیل زده با مشاهده حضور روحانیان با 
لباس مقدس روحانیت، به این هدایتگران امت مراجعه کرده و آنها را جایگاهی امن و قابل اطمینان برای 

طرح آالم و رنج های خود می بینند.
* آیت اهلل مکارم شــیرازی: وقتی در تصاویر مشــاهده می کنیم که طالب برای راحتی مردم تا چه مقدار 

داخل ِگل رفته اند، افتخار می کنیم.
* حجت االسالم رجب پور، مدیر حوزه علمیه خواهران خوزستان: به طور میانگین روزانه 25 گروه از طالب 

خواهر، در کمپ های اسکان موقت حضور پیدا می کنند و به فعالیت های فرهنگی می پردازند.
* حجت االسالم مهدوی خواه، معاون امور طالب و دانش آموختگان حوزه علمیه استان تهران: با هماهنگی 
مرکز مدیریت تا به حال قریب به هزار طلبه از تهران به مناطق سیل زده اعزام شده اند که بیشترین اعزامی 
نیرو به استان های لرستان و خوزستان بوده است.                                                         صفحه۳

* در روزهای گذشــته، اینستاگرام به فاصله کوتاهی 
پس از اقدام خصمانه و احمقانه آمریکا در واردکردن 
نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی، 
در تبعیت از آمریکا، صفحات منتسب به شخصیت های 

نظامی و سیاسی و فرهنگی را مسدود کرد.
* اکنون نقاب مســتقل بــودن و پایبندی به آزادی 
بیان از چهره تلگرام و اینستاگرام و دیگر شبکه های 

اجتماعی خارجی مشابه افتاده است.
* ما، هم به شبکه های اجتماعی و ارتباطی نیاز داریم 
و هم به تامین امنیــت و آزادی و قانونمندی و حقوق 
حاکمیتی آن. بنابراین، چاره کار در ایجاد شبکه ملی 
ارتباطات و اطالعات اســت. اقدامی که در بسیاری از 
کشورهای جهان از جمله آمریکا، انگلیس، کره جنوبی 

و... اجرا شده است.
* عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور- اردیبهشت 9۷-: 
در حوادث دی ماه 96 شاهد بودیم که چگونه تلگرام 
به عنوان ابزار رســانه ای، فرماندهــی میدان برای 

اغتشاشگران را انجام می داد.
* سیف، رئیس سابق بانک مرکزی- فروردین 9۷- با 
اشــاره به نقش موثر پیام رسان های خارجی در رشد 
کاذب قیمــت ارز: اتفاقات و التهاباتی که رخ داد فقط 

و فقط در فضاهای تلگرامی و شبکه های مجازی بود.
* رهبر معظم انقالب- خرداد 96-: این کنترل کردن 
معنایش این نیســت که ما ملت را از فضای مجازی 
محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست... کاری کنید که 
از منافع و سودها و بهره های فضای مجازی همه بتوانند 
استفاده کنند،سرعت اینترنت را افزایش هم بدهید و 
کارهایی که باید انجام بگیرد، انجام بگیرد؛ اما نه در آن 
چیزهایی که به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما و به 
ضرر افکار عمومی شما نیست. بنابراین، مسئله  شبکه 
ملی اطالعات هم خیلی مهم است.                     صفحه۲

صفحه3

احتمال فیلترینگ قوت گرفت 

واکنش دادستانی 
کل کشور
 به اقدامات اخیر 
اینستاگرام

۳

چاووش اوغلو
 در دیدار ظریف:
 از برادران ایرانی
 در برابر تحریم های آمریکا 
حمایت می کنیم

۳

روحانی در جلسه هیئت دولت خبر داد 

وزیر کشور 
فرمانده قرارگاه 
بازسازی مناطق 
سیل زده شد

۱۱


