
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 

1398/2/7 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 

هوشــنگ وحدت واســعی بــه شــماره ملی 

0035378638 به ســمت مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره و آقای ســینا وحدت واســعی به 

شــماره ملی 0080149421 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیــره انتخــاب گردیدند. کلیه 

اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 

مدیرعامــل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها

 و مؤسسات 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

آگهی تغییرات شرکت کوره های القایی 
دماوند )سهامی خاص( به شماره ثبت 199 

و شناسه ملی 10101495849 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1398/2/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی 

محمدی کمرودی به شــماره ملی 2160849634 به عنوان 

بــازرس اصلــی و خانــم لیال لعــل جوهری به شــماره ملی 

0430012098 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک 

ســال مالی انتخاب گردیدنــد. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب 

ســود و زیان منتهی به ســال 1396 به تصویب رسید. آقایان 

هوشنگ وحدت واسعی به شماره ملی 0035378638 و سینا 

وحدت واســعی به شــماره ملی 0080149421 و حسینعلی 

ساده قمصری به شماره ملی 1262587451 به عنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها 

و مؤسسات 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

آگهی تغییرات شرکت کوره های القایی 
دماوند )سهامی خاص( به شماره ثبت 199 

و شناسه ملی 10101495849 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1398/01/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقایان محمد به تاش به کد ملی  0047174455 و 
سید حســنعلی طبری پور به کد ملی 4989460626 به 
عنوان بازرســین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخــاب گردیدند. آقای محمد رحمدل به کد ملی 
2063173931 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
- آقای امیراسماعیل زارع به کد ملی 4285776391 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید جواد اعرج خدائی 
به کد ملی 1382492294 به ســمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد رسمی 
و اســناد بهادار از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و 
عقود اســالمی با امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیئت 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی فرناس 
تکنولوژی سهامی خاص به شماره ثبت 91046 

و شناسه ملی 10101353819 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2595296401 

به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 

10102262391 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عالئی 

به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 

طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1861153880 

به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 

10102251738 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای علی حمیدی به شــماره ملی 0068814283 به نمایندگی 

از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102384287 به عضو هیئت مدیره آقای حسن 

امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 0039390330  به نمایندگی 

از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 10101259330 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 

و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 

عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت 11984 و شناسه ملی 10100467987

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/7/1 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای غالمحسین جوانی 

جونــی به شــماره ملی 1290071772 به ســمت 

رئیس هیئت مدیــره- آقای مهدی دوســت نژاد به 

شــماره ملی 1280830220 به ســمت مدیرعامل 

و عضــو هیئت مدیره- آقــای محمدباقر مهدوی به 

شــماره ملی 4569085407 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضای چک، سفته، 

بــرات، قراردادهای تعهدآور و اســناد رســمی با دو 

امضای مدیرعامل و یکــی از اعضای هیئت مدیره و 

ممهور به مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )507471(

آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگستان سپاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 181898 

و شناسه ملی 10102240863 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده مورخ 1395/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: آقای عباس سنمار بشماره ملی: 1282224905 

به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عابدی جونی 

بشــماره ملــی: 1290084981 به ســمت بازرس 

علی البدل شــرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب 

شدند. اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل برای 

مدت دو سال انتخاب شدند: - آقای غالمحسین جوانی 

جونی بشــماره ملی: 1290071772- آقای مهدی 

دوســت نژاد بشــماره ملی: 1280830220 -آقای 

محمدباقر مهدوی بشماره ملی: 4569085407
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )507469(

آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگستان سپاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 181898 

و شناسه ملی 10102240863
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1393/4/10 تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد: آقــای غالمحســین جوانــی جونی کــد ملی 
1290071772 به سمت هیئت مدیره آقای محمدباقر مهدوی- کد 
ملی 4569085407 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی 
دوســت نژاد- کد ملی 1280830220 به سمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار شامل چک، 
سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمی با دو امضای مدیرعامل و یکی 

از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )507470(

آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگستان 
سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 181898 

و شناسه ملی 10102240863 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/2/22 
و به موجب مجوز شــماره 98/143288 مورخ 1398/3/22 وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: 
اســتان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، والفجر، 
خیابان 20 متری گلســتان، خیابان 20 متری زرتشــتیان، پالک 4 
طبقه ســوم کدپستی 1436917644 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )507465(

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری بام سالمت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 511971 

و شناسه ملی 14006889472

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1398/2/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرســی 
و خدمــات مدیریت امین مشــاور بصیر به شــماره شناســه ملی 
10100613380 به ســمت بازرس اصلی و خانم منیره صیامیان 
گرجی کد ملی 2181536627 به ســمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )507466(

آگهی تغییرات شرکت بستاب بنا 
سهامی خاص به شماره ثبت 100605 

و شناسه ملی 10380236464
موضوع: فروش ســوله و ساختمان انبارداری به ترتیب به ابعاد 36/35*45/35 متر با ارتفاع 
6 متــر و ابعاد  3/4*13/30متر در دو طبقه واقع در تبریز- چایکنار- جنب خیابان رضانژاد به 
صورت سرجمع و یکجا )جداسازی قطعات سوله و ساختمان، تخریب دیوارها، کف ها، سقف ها، 
فونداســیون و برکناری و بارگیری و حمل کلیه اقالم حاصل از ســاختمان و ســوله و مصالح 

ساختمانی به بیرون از کارگاه(
مدت زمان انجام کار: یک ماه

دستگاه مزایده گزار: شرکت توزیع نیروی برق تبریز
مهلت فروش اسناد: از تاریخ 98/4/4 لغایت 98/4/17

مبلغ کل تضمین شرکت در مزایده: 10٪ مبلغ پیشنهادی
محل فروش اسناد: 

تبریز: کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران، ســاختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز، طبقه چهارم، اداره قراردادها و مناقصات 

تهران: میدان ونک خیابان برزیل، ســاختمان شهید عباسپور، بلوک 2 نیم طبقه دوم واحد 207 
آقای بهرامی

مبلغ فروش اســناد: مبلغ فروش اســناد پانصد هزار ریال قابل واریز به شــماره حساب 
130281020211 به نام شــرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع 

در کوی ولیعصر- فلکه بارنج
تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود.

مهلت و محل تحویل پیشــنهادات: آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 10 روز 
یکشــنبه مورخ 98/4/30 و محل تحویل پیشــنهادات به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز به آدرس تبریز، کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، تلفن 33328946-49 

دورنگار: 33328950
ســاعت، روز و محل قرائت پیشنهادات: پیشنهادات واصله طبق شرایط مزایده راس 
ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 98/4/30 در طبقه پنجم ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی 

برق تبریز واقع در تبریز: کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران افتتاح خواهد شد.
آدرس های اینترنتی جهت دریافت اطالعات به شرح زیر می باشد: پایگاه اطالع رسانی مناقصه 
http://iets.mporg.ir و سایت توانیر http://www.tavanir.org.ir شرکت توزیع 

http://www.toztab.ir نیروی برق تبریز
درج آگهی در ســایت فقط برای اطالع رسانی بوده و پیشــنهاددهندگان جهت دریافت اسناد 
می بایستی به آدرس های ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق 

اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد. 
شناسه آگهی: 510229

مزایده عمومی 
تک مرحله ای

نوبت اول

عادل کاظمی- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 شرکت توزیع نیروی برق تبریز
)سهامی خاص(

سال هفتادو هشتم   شماره 22217   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (سه شنبه 4 تیر 1398   21 شوال 1440    25 ژوئن 2019

ظریف در مراسم روز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر: 

آمریکا 
و برخی کشورهای غربی

 مسئول اختالل در مبارزه 
با مواد مخدر هستند

۱۱

گالیه های اصناف از دولت
درباره ظرفیت های خالی و موانع کسب و کار

صفحه2

خبر ویژه

فرمول برجام یا فرمول پهپاد
مسئله این است

یادداشت روز

صفحه2

دیروز از سوی ترامپ اعمال شد

تحریم های جدید آمریکا
علیه ایران

راهپیمایی آرام شیعیان مظلوم نیجریه
با شعار »شیخ زکزاکی را آزاد کنید«

گزارش کیهان از حقوق چند ده میلیونی مدیران در صندوق بازنشستگی کشوری

دولت سامانه حقوق مدیران را عملیاتی نکرد
نجومی بگیران  برگشتند

 * جزئیات تــازه از عملیات دقیــق انصاراهلل علیه

 2 فرودگاه مهم آل سعود.

 * 2 شــیرخواره فلسطینی چگونه در محاصره غزه

 و به دور از آغوش مادر جان باختند؟

* اظهارات مهم نمایندگان پارلمان سوریه درباره اوضاع 

ادلب و حضور فرماندهان ترکیه ای کنار تروریست ها.

* بوریــس جانســون، از نگاه وزیر اول اســکاتلند: 

»بی لیاقت و وحشتناک«.                    صفحه آخر

تحقیر آل سعود ادامه دارد 

ترامپ: به بن سلمان زنگ زدم 
گفتم باز هم باید پول بدهی، موافقت کرد

 * رئیــس  شــورای تامین کننــدگان دام: قیمــت 
گوشت قرمز رو به کاهش است.

 * صــادرات بی رویــه، قیمــت ســیب زمینی را 
افزایش داد.

* افزایش کالهبرداری اینترنتی به بهانه اعزام به خارج.

 * بــا افزایش دو برابری نرخ ســبوس اعالم شــد؛
 البی  کارخانه های آرد و لبنیات، قیمت ســبوس گندم را 

گران کرد.
* وزیــر نیرو اعالم کــرد: عبور از خاموشــی های 
تابستان به شرط کنترل مصرف.             صفحه۴

5 روز پس از انهدام پهپاد آمریکایی 

همراهی بازارهای کشور
 با گزینه مقاومت و اقتدار 

* در حالی که بیــش از 15 ماه از مهلت قانونی 
دولت برای راه اندازی ســامانه حقــوق و مزایای 
مدیران می گذرد و ایــن تکلیف قانونی عملیاتی 
نشده اســت، برخی مدیران همچنان حقوق های 
نجومی حتی بیش از 50 میلیون تومان دریافت 

می کنند.
* بر اساس لیســت منتشر شده، حقوق مدیران 
عامــل و هیئت مدیــره شــرکت های صندوق 
بازنشســتگی کشوری در ســال 1397، مبالغی 
چون 53، 44 و 28 میلیــون تومان در ماه بوده 

است.

* مدیرعامل جدید صندوق بازنشســتگی: »در این شرایط ســخت اقتصادی برای مردم، دریافتی های 
چند ده میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شــما به درد می آورد. بویژه مدیرانی که عملکرد 

ضعیفی داشته و بیشتر به فکر جیب خودشان بوده اند تا جیب بازنشستگان.«
* چرا بعد از گذشت بیش از 2 سال و 4 ماه از تکلیف قانون گذار، همچنان »سامانه ثبت حقوق و مزایا« 
اجرایی و عملیاتی نشده و هرروز که می گذرد داالن های مدیریتی نهادهای اجرایی کشور بیش از پیش 
فربه تر و تاریک تر می شوند.                                                                                  صفحه2

در اولین گفت وگوی تلویزیونی با مردم

 رئیسی: درباره اموالم 

عالوه بر
 رهبرمعظم انقالب
 به مردم هم
 گزارش خواهم داد

۳

* مردم نیجریه بار دیگر با برپایی تظاهرات در چندین شــهر این کشور، خواستار آزادی شیخ زکزاکی رهبر شیعیان 
این کشور شدند.

 * طی 4 ســال گذشــته مردم نیجریه بارها با برپایی تظاهرات، خواســتار آزادی زکزاکی شده اند، اما دولت نیجریه 
وی را آزاد نمی کند.

* سال 2015 نیروهای امنیتی و ارتش نیجریه با یورش به حسینیه شیعیان در شهر »زاریا«، بیش از 1000 نفر را 
کشته اند. برخی منابع شمار شهدا را تا 2000 نفر نیز اعالم کرده اند. 

* زکزاکی در زندان بینایی یک چشمش را از دست داده و چشم دیگرش نیز تنها 15 درصد بینایی دارد.
* جنبش اسالمی نیجریه اخیرا اعالم کرده بود ارتش این کشور برای قتل شیخ زکزاکی توطئه چینی کرده است.   صفحه آخر

امیر خانزادی: 
جواب دندان شکن

 به آمریکایی ها 
تکرارپذیر است

۱۱

واشنگتن پست:

ترامپ 
مثل ببر غرش می کند
مثل گربه ترسو
 عمل می کند

۱۱

* استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا: این دستور، سه فرمانده ارشد ایران از جمله سردار 
تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی ســپاه را بخاطر تهدید به بستن تنگه هرمز تحریم می کند. 
سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای ســپاه بخاطر دخالت وی در سرنگونی پهپاد آمریکایی و 

سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی در زمره این فرماندهان هستند.
* طی چند روز آینده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تحریم خواهد شد.

* رئیس جمهور آمریکا: به افزایش فشــار علیه ایران ادامه خواهیم داد. به دنبال جنگ با ایران 
نیستیم و می خواهیم به یک توافق جامع با آنها برسیم.

* درس فراموش نشــدنی و ضرب شست ســپاه به آمریکا با انهدام پهپاد جاسوسی۴C ـ RQ، این رژیم 
مســتکبر و متجاوز را به تحریم فرماندهان سپاه وا داشته است. این مسئله نشان می دهد به تصریح شبکه 
انگلیسی تله  سور، ایران غرور آمریکا را هدف قرار داده؛ جایی که ترامپ، درد را آنجا بیشتر احساس می کند.

* بنا به اعتراف رسانه های غربی، آمریکا ابزار دیگری غیر از تحریم، مقابل ایران در اختیار ندارد. 
مضافا اینکه تحریم به ســقف و نهایت خود رسیده و بالعکس موجب تقویت روحیه خودباوری و 

شکوفایی توانمندی های داخلی شده است.
* شکست های پی در پی آمریکا از محور مقاومت به رهبری ایران از جمله متوقف ساختن ماشین 
جنگی اش در عراق و ســوریه، دود هوا شــدن هزینه کرد 7 تریلیون دالری اش در غرب آسیا، 
موضع حکیمانه و عزتمندانه رهبر معظم انقالب در برابر پیغام فریبکارانه و دسیسه آمیز ترامپ و 
به تازگی رو شدن برگ جدید این پیروزی ها یعنی انهدام پهپاد غول پیکر ۴C ـ RQ، این رژیم 
مســتکبر و متجاوز را به عقب نشینی مقابل اقتدار مثال زدنی ایران واداشته به طوری که ترامپ 
پس از سرنگونی ابر پهپاد جاسوسی اش توسط سپاه، به دلیل توان باالی دفاعی و مقاومت فعال 
ایران، واکنشی انفعالی توأم با حیرت و سردرگمی داشت.                                                  صفحه2


