
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/11/06 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد: - آقای جــواد هدایتی بــا کد ملی 
0047587091 با دریافت 110000 ریال از صندوق شــرکت میزان 
سهم الشــرکه خــود را از 260000 ریال بــه 150000 ریال کاهش 
داد- آقای شــاهرخ ظهراب زاد بزرگی با کــد ملی 0452685311 
با دریافت 50000 ریال از صندوق شــرکت میزان سهم الشرکه خود 
را از 150000 ریــال بــه 100000 ریال کاهــش داد- آقای وحید 
علیقارداشــی با کد ملی 062049526 با دریافــت 40000 ریال از 
صندوق شــرکت از شــرکت خارج گردید- آقای مهرداد نجفی با کد 
ملی 0065476794 با دریافت 40000 ریال از صندوق شــرکت از 
شــرکت خارج گردید- در نتیجه سرمایه شرکت از 1240000 ریال 
به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گردید و لیســت جدید ســهامداران به شــرح ذیل می باشد: شاهرخ 
ظهراب زاده بزرگی شــماره ملــی: 0452685311 دارای 100000 
ریال سهم الشرکه سید غالم حسینی شــماره ملی: 6599820247 
دارای 750000 ریــال سهم الشــرکه جــواد هدایتی شــماره ملی: 

0047587091 دارای 150000 ریال سهم الشرکه.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران)440425(

آگهی تغییرات شرکت طراحان تردد پارس 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 393777 

و شناسه ملی 10320441161

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 

1396/01/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- موضوع شرکت به 

شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: 

داللــی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری به مدت نامحدود 

- فعالیت بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای به مدت نامحدود 

- موضوعات مربوط به تجــارت الکترونیک به مدت نامحدود- 

خریــد و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتورســیکلت 

و ســایر موارد به مــدت نامحدود در صورت ضــرورت قانونی 

انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم نام شــرکت به 

»پردیس تجارت آفتاب« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران)440430(

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی نان پاکیزه نجیب
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 475104 

و شناسه ملی 14005061700 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/12/8 

و مجوز شــماره 1/97/22355 مورخ 1397/12/13 اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو ســال 

انتخاب گردیدند: - آقای امیرحسین رستمی 0491258429 

به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرمســئول مؤسسه- آقای 

حســین رحمتی 0059116536 به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیــره- آقای مســعود محمدی 0075966476 به ســمت 

مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تمامی 

اســناد مالی تعهدآور و قراردادها و اوراق بانکی از قبیل چک، 

سفته و برات با امضای مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره 

و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )440431(

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری قرارگاه 
جهادی وفاق سبز علوی وسع به شماره ثبت 43123 

و شناسه ملی 14007174041 

به اســتناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/05/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان 

سال مالی منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. عبدالکریم 

بنی طرفی به کد ملی 0030705762 به عنوان رئیس هیئت مدیره 

و رضا ایزدی به کد ملی 4322731996 به عنوان نائب رییس هیئت 

مدیره و منصور پورقاســم به کد ملی 0052091031 به عنوان عضو 

اصلــی هیات مدیره و داوود نجفی پور به کــد ملی 0055370624 

بــه عنوان عضو اصلی هیات مدیره و ســید مهدی میرصادقی به کد 

ملی 0049805762 به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و محمدرضا 

جاللی به کد ملــی 4432695013 به عنوان عضو علی البدل هیات 

مدیره و علی اکبر دیوساالر به کد ملی 2229628518 به عنوان عضو 

علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند. ســازمان حسابرسی وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با شناسه ملی 10320853412 به 

عنوان بازرس اصلی و موسســه حسابرسی روشنگر بصیر حسابداران 

رســمی با شناسه ملی 10100528627 به عنوان بازرس علی البدل 

شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)443530(

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیمائی ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 11202 

و شناسه ملی 10100444892 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس: اســتان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
پیروزی، خیابان 20 متری بیمارســتان فجر، خیابان پیروزی، پالک 
597 طبقــه همکف کدپســتی 1735839575 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)440427(

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه ابزارهای پویا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 490320 

و شناسه ملی 14005769890

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/9/12 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان 

تهران- شهرستان اسالمشهر- بخش مرکزی- شهر اسالمشهر- محله 

اسالمشــهر- کوچه ارم- بلوار بسیج- پالک 0- گاراژ حسینی- طبقه 

همکف- کدپستی: 3313998465 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )443533(

آگهی تغییرات شرکت اعتماد گستر ستاره ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 524394 

و شناسه ملی 14007485673 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - شعبه شرکت به آدرس: استان اصفهان- شهرستان 
گلپایــگان- بخش مرکــزی- دهســتان نیوان- روســتای صنعتی 
گلپایگان- خیابان جاده خوانســار- خیابان اقتصاد- بلوک 14 پالک 
295 با کدپســتی 8787133788 به مدیریت آقای سعید امیرلو به 

شماره ملی 6159749900 تأسیس گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )440429(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت حامی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 464020 

و شناسه ملی 14004570125 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/12/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شــهر تهران، ونک، خیابان شــیخ بهایی، خیابان اتحاد، پالک 
- 18، طبقه دوم، واحد شــمالی کد پســتی 1435843714 

تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری تهران )440428(

آگهی تغییرات شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 182582 

و شناسه ملی 10102247612

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/11 
و مجوز شماره 10400/الف ت مورخ 1397/12/22 اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی 
هر ســهم از 10/000/000 ریال به 1000 ریال کاهش یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه اصالح گردید و در ســرمایه شرکت تغییری 

حاصل نگردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)440426(

آگهی تغییرات شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 466966 

و شناسه ملی 14004686193

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

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضــوع: برگزاری دوره های آموزش عمومــی قرآن کریم برای 

آحاد جامعه. برگزاری نشســت ها، محافل و جشنواره های قرآنی. 

برقــراری ارتباط با مراکــز فرهنگی و قرآنــی از طریق مبادله 

خدمات و کاالهای علمی، آموزشــی و پژوهشــی در حوزه علوم 

و معارف قرآنــی. عرضه محصوالت فرهنگی- قرآنی متناســب 

بــا فعالیتها و اهداف مؤسســه. تالش به منظــور تأمین بودجه 

مؤسسه از طریق درآمدهای ناشــی از فعالیتهای مؤسسه و نیز 

از طریــق جلب کمکها و هدایای دولتــی و مردمی، دریافت وام 

یا موقوفه ها. اجرای روش های شاد و فاخر به منظور انتقال بهتر 

مفاهیم دینی. به کارگیری روش ها و ابزارآالت نوین نرم افزاری و 

ســخت افزاری در راستای اهداف و برنامه های مؤسسه به موجب 

مجوز به شــماره 97002/1143 د مورخ 97/11/23 ســازمان 

دارالقرآن الکریم با امضای آقای مهدی قره شیخلو آگهی گردید. 

مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، 

شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرک ولی عصر 

شمالی، خیابان شــریعتی، کوچه شهید حسن حیدری )میالن 

20(، پالک 21، طبقه همکف کد پستی 1373867451 سرمایه 

شخصیت حقوقی 50/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان 

سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: خانم زینب عقلی خسروشاهی 

به شــماره ملی 0014891972 و به سمت عضو هیئت مدیره 

به مدت 3 ســال آقای خسرو عقلی خسروشاهی به شماره ملی 

0050671170 و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت 

مدیره به مدت 3 ســال آقای حســین مهرعلی به شــماره ملی 

0081017367 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 

3 ســال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اســناد رسمی و 

تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 

مدیرعامل و مهر مؤسســه دارای اعتبار اســت و اوراق عادی و 

نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری تهران )443531(

تاسیس مؤسسه غیرتجاری فرهنگی قرآن و عترت نوگالن مکتب المهدی 
در تاریخ 1398/02/02 به شماره ثبت 46989 به شناسه ملی 14008284067

مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 
خدماتی و صادراتی تمبک و آبگیر کنگان(

موضوع مناقصه: تهیه مواد اولیه، طبخ، بسته بندی، توزیع غذای کارکنان
مهلت مناقصه: از تاریخ 1398/02/08 لغایت 1398/02/16 )نه روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1398/02/17 و تاریخ بازگشایی پاکت 1398/02/21
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد

 مبلغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: 5/200/000/000 ریال
)پنج میلیارد و دویست میلیون ریال(

بصــورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های 
صادره توسط موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز 

وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان- روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 09171041836-09387646547-07731378702-5

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید 
مهتمدی جنب قرارگاه ســازندگی قرب نوح)ع(- معاونت فنی موسسه 

عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

تازه  های کتاب
ویژه سی و دومین 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
صفحه5

سال هفتادو هفتم   شماره 22171   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 ( یک شنبه 8 اردیبهشت 1398   22 شعبان 1440    28 آوریل 2019

دردها و گرفتاری های زیاد به جان 
رشته ورزشی پرطرفدار افتاده است 

چرا تماشاگران
 از این فوتبال 
لذت نمی برند؟!

۹

آژیر قرمز رسانه های آمریکایی برای ترامپ

توافق وزارت ارتباطات
با اشغالگران سایبری، آینده فروشی است

صفحه2

خبر ویژه

رسانه، آن 37 نفر
 و قانون جنگل!

یادداشت روز

صفحه2

در گفت وگوی کیهان با »رودنی شکسپیر« و »کوین بارت« مطرح شد

سپاه نهاد بسیار قدرتمند 
و ضامن استقالل ایران است ایران می تواند همه چیز را

بر سر کشورهای حاشیه خلیج فارس خراب کند
بستن تنگه هرمز به اندازه بمب هسته ای قدرتمند است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آقای ظریف!
برای دشمن پیام ضعف نفرستید

* طرح نظارت بر بازار ماه رمضان از پس فردا آغاز می شود.

* یک مقام مســئول: خرما را دالالن 6 برابر قیمت 

واقعی می فروشند.

 * انفعال وزارت ارتباطــات در قبال دخالت گوگل 

در حذف برنامه های ایرانی.

* شواهد تاریخی نشــان می دهد عربستان قادر به 

جایگزینی نفت ایران نیست.

* 185 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه 96 

به خزانه واریز نشده است.

صفحه4

ظرفیت رها شده بازارهای همسایه
در تجارت خارجی ایران

* انتشار نتایج تحقیقات 27 روانشناس درباره ترامپ؛ 

» او یک بیمار روانی خطرناک است«.

* درگیری خونین با داعش در خیابان های سریالنکا؛ 

هر 4 تروریست به هالکت رسیدند.

* بازگشت شرکت آدم کشی »بلک واتر« به عراق!

* پشت پرده قتل وحشیانه شیعیان توسط سعودی 

به روایت سی ان ان.

* 60 زخمی حاصل ســرکوب پنجاه و ششــمین 

تظاهرات بازگشت در غزه.

صفحه آخر

انصاراهلل جنوب غرب عربستان را
 با 17 موشک درهم کوبید

امیرحیدری فرمانده نیروی زمینی 
ارتش در گفت وگو با کیهان: 

آمریکا با تروریست 
خواندن سپاه

بزرگ ترین خدمت را 
به جمهوری اسالمی 
انجام داد

۸

۷ بازخوانی یادداشت مرحوم امیرحسین فردی 
خطاب به محسن مخملباف 

اسب درشگه ای
 در دست
 قصابان اسرائیلی

* پایگاه آمریکایی کنسرسیوم نیوز: همان طور که برخی کارشناسان عنوان کرده اند محاسبات  
اشتباه آمریکا در نهایت می تواند منجر به آن شود که خانه بر سر خوِد آمریکا خراب شود.

* ایران می تواند همه چیز را بر سر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خراب کرده و آمریکا را 
در آن سوی مرزهای خود در عراق و افغانستان هدف قرار دهد؛ همانگونه که پس از تروریستی 
اعالم کردن سپاه پاسداران ایران توسط آمریکا، ایران نیز نیروهای آمریکایی در خلیج فارس را 

تروریست اعالم کرد.

* واشنگتن پست: کارشناسان نفتی معتقدند که آمریکا قادر نخواهد بود تا صادرات نفت ایران 
را به صفر برســاند. آمریکا و امارات احتماال قادر نخواهند بود تا طوالنی مدت سطح تولید باال را 

حفظ کنند.
* فارین پالیسی در گزارشی تحلیلی با تاکید بر اینکه تحریم های جدید دولت ترامپ علیه ایران 
در بلندمدت به آمریکا آسیب می زند، نوشت: انتظارها این است که ایران سختی این تحریم ها را 
تحمل کند تا اینکه در برابر آن تسلیم شود.                                                                      صفحه3

* »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه در روزهای گذشــته در »نشست جامعه آسیا« در نیویورک گفته بود: 
پیشــنهاد تبادل زندانیان را بر روی میز گذاشتم. من آماده ام و از اختیار الزم نیز برخوردار هستم. شش ماه 

پیش نیز این پیشنهاد را دادیم اما پاسخی از سوی مقامات دولت دونالد ترامپ دریافت نکرده ایم.
* اظهارنظــر تأمل برانگیز وزیر امور خارجه که از موضع ضعف و انفعال بیان شــد، اســتقبال و ذوق زدگی 

رسانه های زنجیره ای را در پی داشت.
* هرچند که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرده است که »ادعای برخی رسانه های خارجی مبنی 
بر درخواست ایران برای مذاکره با آمریکا بی اساس و نادرست است«، اما اظهارات ظریف درخصوص »مذاکره 

با موضوع تبادل زندانیان« و تاکید بر »داشتن اختیار«، توجه ناظران را به خود جلب کرده است.

* اندیشــکده آمریکایی »گروه بین المللی بحران« 
کــه به صورت مرتب از ســال 92، درباره مذاکرات 
و توافقات با ایران، گزارش های تحلیلی و راهکاری 
ارائه می دهد، در 16 ژانویه 2018 گزارشی با عنوان 
»ایســتاده بر غبار: ســومین ســال اجرای برجام« 
منتشر کرد، که ســرفصل های آن، به طرز عجیبی 
با مواضــع و گفتارهای عمومی برخی دولتمردان و 

رسانه های حامی دولت مشابه است.
* گزارش اندیشــکده »گــروه بین المللی بحران«: 
بهتریــن گزینه برای ایاالت متحده این اســت که 
پیشــنهاد مذاکرات محرمانــه و خصوصی به ایران 
بدهد که تمرکز آن بر رهایی شــهروندان آمریکایی 
 زندانــی در ایران- ولی نه محدود به این مســئله-
باشد.                                              صفحه2

چند ساعت پس از جنایت

عامل شهادت
 یک روحانی
 در همدان
 دستگیر شد

۱۰

 * رودنی شکســپیر:  اولویت اول تمام کشــورهای مرتجع عربی و همینطور آمریکا و متحدان غربی آن، 
این است که استقالل ایران را از بین ببرند.

* کوین بارت: اکثر سران ارتش و نظامی های آمریکایی زیر بار دستورهای اسرائیل نمی روند و تمایلی به 
مواجه و جنگ با ایران را ندارند. ارتشی ها می دانند که ایران تالفی خواهد کرد.                   صفحه آخر


