
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: الف: کلیات کمک به 

نیازمندان و ساخت مدرسه، ساخت سرویس بهداشتی، خوابگاه 

در مناطــق محروم ب: روش اجرای هدف جمع آوری کمک های 

مالی خیرین و خدمات رسانی آموزش و بهداشتی به نیازمندان و 

محرومان. موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور 

در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص 

مواردی که نیازمند کســب مجوز از دستگاه  های خاص می باشد 

نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن 

مواردی  از اهداف و شــیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت 

دســتگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. 

به موجب مجوز. شماره 182492 مورخه 1397/10/04 مرجع 

صادرکننده سازمان امور اجتماعی کشور. مدت: از تاریخ ثبت به 

مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش 

مرکزی، شهر تهران،  یوســف آباد، کوچه معرفت، خیابان 43/1، 

پالک 22، طبقه دوم کدپســتی 1436713954 اولین مدیران: 

آقای سید مســعود صادقی به شماره ملی 0032299435 و به 

ســمت رئیس هیئت مدیره و به ســمت مدیرعامل و به سمت 

عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم رویا افتخاری حقیقی 

به شماره ملی 0042935636 و به سمت عضو هیئت مدیره به 

مدت 2 سال آقای حسن صالحی به شماره ملی 0050789971 

و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و به ســمت عضو هیئت 

مدیره به مدت 2 سال آقای مجید خطیب حقیقی به شماره ملی 

0050806726و به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره به مدت 

2 ســال آقای رامین دادسرشت به شماره ملی 3873319421 

و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال بازرس موسسه: 

آقای اسداله تولمی واقعی به کد ملی 0450998861 به سمت 

بازرس اصلی به مدت یک سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد 

و اوراق بهــادار و تعهدآور با امضــای مدیرعامل و خزانه دار و در 

غیــاب خزانه دار با امضای رئیس هیئــت مدیره و با مهر انجمن 

معتبر خواهد بود. دارائی موسسه 600000000 ریال اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن نیکوکاران بدون مرز جهانی
 در تاریخ 1397/11/21 به شماره ثبت 46493 به شناسه ملی 14008137227 

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تحقیق و 
پژوهش و مهندسی معکوس در زمینه سنتز، ساخت نمونه اولیه، 
و تهیه مواد و قطعات مورد نیاز تولید باتری های خشــک یک بار 
مصرف و قابل شــارژ و همچنین دیگر انــواع باتری ها، تحقیق و 
پژوهش و اجرا در مورد نحوه تولیدی سازی نمونه اولیه تحقیقاتی 
و نحــوه تبدیل آن به نمونه معیار تولیــد در حوزه مواد، باتری و 
دیگر امور صنعتی و علمی. طراحی و ایجاد ساختارها و تجهیزات 
مــورد نیاز جهت ســاخت و تولید قطعات، ســنتز و تولید مواد 
شــیمیایی مورد نیاز، ایجاد کارخانه باتری های آلکاالین، و دیگر 
انواع باتری، تأسیس کارخانه تولید باتری و تولید باتری آلکاالین. 
ایجاد ساختارهای الزم جهت توزیع و پخش در داخل و صادرات 
به خارج فروش دانش فنی و یا مواد شــیمیایی به دست آمده به 
صورت جزئی و کلی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
صادقیه، خیابان شهید حمید اســدی، خیابان پانزدهم، پالک - 
45، طبقه همکف کد پســتی 1451674541 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت اســت از مبلغ 400/000/000 ریال نقدی میزان 
سهم الشــرکه هر یک از شــرکا آقای مصطفی نجفلو به شــماره 

ملــی 0014901341 دارنده 100000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای قاسم صمدی نظر به شــماره ملی 0042713579 دارنده 
100000000 ریــال سهم الشــرکه آقای صــادق صمدی نظر 
به شــماره ملــی 0064878260 دارنــده 150000000 ریال 
سهم الشــرکه خانم اعظم نجف لو به شماره ملی 0077322355 
دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
قاسم صمدی نظر به شماره ملی 0042713579 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای صادق صمدی نظر به شماره 
ملی 0064878260 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم 
اعظم نجف لو به شــماره ملی 0077322355 و به سمت رئیس 
هیئــت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه نامه های اداری 
به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. بدیهی 
اســت اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز 
شرکت بالمانع است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود باتری خشک پر توان 
در تاریخ 1398/04/17 به شماره ثبت 543672 به شناسه ملی 14008450404

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/03/27 

تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: علی نظــری به شــماره ملی 

0069748659 به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس 

به شناسه ملی 10103984048 به عنوان رئیس هیئت مدیره 

و داود علیزاده به شماره ملی 1379285186 به نمایندگی از 

شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی 10320744051 

به عنوان نایــب رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل برای بقیه 

مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و در ســمت سایر 

اعضــای هیئت مدیره تغییری حاصــل نگردید و کلیه اوراق و 

اســناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و عقود اسالمی 

بــا امضای مدیرعامل و یکی از اعضــای هیئت مدیره متفقاً به 

همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با امضای دو نفر از 

اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق 

عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل منفرداً به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 359320 

و شناسه ملی 10104040122

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/03/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای محمود 
حفیظی به شــماره ملــی 0042689740 بــا پرداخت مبلغ 
40000000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را 
به مبلغ 42500000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه 
شــرکت از مبلغ 10000000000 ریال به 50000000000 
ریــال افزایــش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه شــرکت 
اصالح می گــردد. نام شــرکاء  میزان سهم الشــرکه 1- آقای 
محمــود حفیظی بــه شــماره ملــی 0042689740 دارای 
42500000000 ریال سهم الشرکه 2- آقای علیرضا حفیظی 
دارای 2500000000  ملــی 0082085404  بــه شــماره 
ریــال سهم الشــرکه 3- خانــم الهه حفیظی به شــماره ملی 
 0082562131 دارای 2500000000 ریــال سهم الشــرکه

4- خانم ســکینه حفیظی نژاد به شماره ملی 0533405424 
دارای 2500000000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت کاغذ گستران اهورا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 515744 

و شناسه ملی 14007084151 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/03/01 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهراد مومنی روچی به شماره 

ملی 0039398730 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و آقای 

بهرام نجفی اردبیلی به شــماره ملی 0051684225 به سمت 

نایب رئیــس هیئت مدیره و آقای احمد محمدزاده به شــماره 

ملی 4321945518 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

و خانم سکینه حنانی به شماره ملی 2591074941 به سمت 

عضو هیئت مدیــره انتخاب گردیدند. - کلیه اســناد و اوراق 

بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 

و عقود اسالمی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

حجتالهقلیتبارسرپرستادارهثبتشرکتها

وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )535347(

آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار 
ایران )سهامی خاص( به شماره ثبت 642 

و شناسه ملی 10101169723
به اســتناد نامه شــماره 124198/253 مورخــه 98/1/27 اداره ثبت 
شرکتها و موسســات غیرتجاری یاسوج و صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/1/17 آدرس شــرکت از آدرس قبلی به استان 
تهران- شهر تهران- دریا- خیابان سی و هفتم- خیابان سعادت آباد- 
پالک 0- طبقه همکف کد پســتی 1998813681 انتقال یافت و در 

این اداره تحت شماره 47029 به ثبت رسید..
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )537637(

آگهی انتقالی موسسه حقوقی 
عدالت آرکاسازان به شماره ثبت 656 

ثبت و امضــاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت و شناسه ملی 14007601400 

اطالع عمــوم آگهی می گردد. موضــوع فعالیت: طراحی، ســاخت، فروش، 

صادرات، واردات انواع دستگاه ها، انجام انواع پروژه ها، ارائه خدمات مشاوره ای، 

ارائه خدمات آموزشــی، طراحی و فروش انواع نرم افــزار، بازاریابی، طراحی 

اپلیکیشن، برگزاری کارگاه ها و بستن قراردادهای بین المللی و همکاری ملی 

و بین المللی با شرکت ها. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 

ذی ربط مــدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان 

تهران، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، ونک، خیابان شهید 

محمدحســین مجیدپور، خیابان ده ونک، پالک 40، طبقه همکف کدپستی 

1993893973 ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت  است از مبلغ 1000000 

ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء خانم مریم بحرینی به شماره 

ملی 0384785107 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه خانم منیره بحرینی به 

شــماره 0384873332 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه اعضاء هیئت مدیره 

خانم مریم بحرینی به شــماره ملی 0384785107 و به ســمت عضو هیئت 

مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیر عامل به مدت نامحدود و به سمت 

رئیــس هیئت مدیره به مــدت نامحدود خانم منیره بحرینی به شــماره ملی 

0384873332 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به 

سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و 

اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک و قراردادها با امضاء 

منفرداً و منحصراً مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی 

و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 

مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )537645(

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود نور فن آوری تک پرتو نوران در تاریخ 1398/04/16 
به شماره ثبت 543611 به شناسه ملی 14008448236 

سال هفتادو هشتم   شماره 22239   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (دوشنبه 31 تیر 1398   19 ذی القعده 1440    22 جوالی 2019
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کاراتهایرانبااقتداربربامآسیاایستاد

گزارشمیدانیکیهاننشانداد

افزایشاجارهبها
30درصدنیست،بیشاز100درصداست

يادداشت روز

دیپلماسی صدهزار تنی
یا گور دسته جمعی

خبر ویژه

انتقاد مطبوعات
از آمار اجاره ای روحانی

صفحه2صفحه2

گزارشخبریتحلیلیکیهان

تحمیلاقتدارایرانبهانگلیسوآمریکا
خبراولدنیا

*  جزئیات تازه از ماجرای شلیک سرباز اسرائیلی به 
سر کودک 9 ساله.

*  سفر مخفیانه »لیبرمن« به کردستان عراق برای 
احیاء فتنه »کردستان سوریه«.

* بزرگ ترین میدان نفتی لیبی از کار افتاد.

* حشدالشعبی مشغول پاکسازی بقایای داعش از 
شمال بغداد تا جنوب موصل.

* استقرار گسترده نیروهای حزب اهلل لبنان در مرز 
سرزمین های اشغالی .

صفحهآخر

همزمانباخروجاماراتازجنگیمن

آل سعود حریف انصاراهلل نشد
از نظامیان آمریکایی کمک گرفت

* وزیر راه و شهرسازی: ایران در حال تبدیل شدن 
به صادرکننده رادار است.

* وعده وزیر صنعت: قیمت کاالهای وارداتی کاهش 
چشمگیری خواهد داشت.

* پاتوق موادفروشان سرشناس پایتخت متالشی شد.

* مقام مسئول در بانک مرکزی: کشور در چهار ماه 
گذشته بدون نفت اداره شده است.

* آغاز واگذاری 6500 واحد مسکونی به مددجویان 
کمیته امداد با مشارکت سپاه.

صفحات۴و1۰

دبیرمجمعتولیدکنندگاندیکلسیمفسفاتخبرداد

نابودی 120 هزار تن داروی دامی تولید داخل 
با اختصاص ارز دولتی به واردات

جوابیه
سازمانمدیریت
وپاسخکیهان

* در آخرین روز از رقابت  های کاراته قهرمانی آســیا 2019 که در تاشکند ازبکستان برگزار شد، تیم های ۴
کومیته مردان و زنان ایران با برتری برابر عربستان و ژاپن در دیدار نهایی، بر بام کاراته قاره کهن ایستادند.
* پرونده شانزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا با کسب 11 مدال طال، نقره و برنز برای ایران بسته شد.

* تیم کاراته بانوان با کسب 3 مدال طال، 2 نقره و یک برنز بهترین نتیجه تاریخ کاراته ایران در رقابت های 
قهرمانی آسیا را به دست آورد.                                                                                            صفحه۹

* در حالی که رئیس جمهور از افزایش 30 درصدی اجاره بها سخن گفته اما بررسی های میدانی خبرنگار 
کیهان نشان می دهد اجاره مسکن بین 70 تا 120 درصد گران شده است.

* مجموع رهن و اجاره یک واحد آپارتمان 75 متری نوســاز در خیابان خردمند جنوبی که در محدوده 
مرکزی تهران است، با افزایش 100 درصدی نسبت به سال گذشته به 225 میلیون تومان رسیده است. 
* در حوالی میدان امام حسین)ع( که سال گذشته آپارتمان چند سال ساخت 50 متری که با 10 تا 20 
میلیون تومان پول پیش و 500 هزار تا یک میلیون تومان اجاره داده می شد، اکنون به 20 تا 40 میلیون 

تومان پول پیش و یک تا دو میلیون تومان اجاره رسیده است.
* آقای روحانی اخیرا گفت: براســاس آمار وزارت راه و شهرســازی در بخش مسکن استیجاری به طور 
متوسط در تهران میزان اجاره بها 30 درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است!         صفحه۴

*اینروزهادرحالیاقدامغرورآفریندلیرمردانسپاهپاسدارانانقالب
اســالمیدرتوقیفنفتکشانگلیسیبهمایهفخرومباهاتملتهای
مســلمانومظلومتبدیلشــدهکهآنهابارهادرعرصههایمختلف،
فروریختنهیمنهابرقدرتیمســتکبرانعالمدرمقابلهبانیرویهای

مومنانقالباسالمیراباچشمانخوددیدهاند.
*باگذشــت3روزازماجرایتوقیفنفتکشانگلیسیتوسطایران
ایــنموضوعهمچناندرصدررســانههایبینالمللــیودرکانون
توجهاتمحافلسیاسیجهانقراردارد.رسانههایمنطقهایشکستن
شاخاستعمارپیروشیطانبزرگتوسطجمهوریاسالمیرابازگشت

عزتبهجهاناسالمتعبیرمیکنند.

*رایالیوم:رفتارایرانبهمنظورنشاندادنمقابلهبهمثلبود.چیزی
کهامروزمابهندرتدرجهاناســالمشاهدیم.اینقدرتیاستکهما
میخواهیم؛اینرفتاریاســتکهمامیخواهیمتاغربمتوجهشود
کهقدرتیاســالمیدرمنطقهحضورداردکهنمیتوانندثباتآنرا

برهمبزنند.
*»جکاســتراو«وزیرخارجهاســبقانگلیسدریادداشــتیدر
نشــریه»دیلیمیل«بهســوابقاقداماتضدایرانــیانگلیسدر
تاریخاشــارهکردهونوشــتهاســتکهمردمایرانحــقدارنداز
»روباهحیلهگرواســتعمارگر«-لقبیکهبهمادادهاند-خشــمگین

باشند.

*اقداماحمقانهدولــتانگلیسدرتبعیت
ازآمریکاودرمقابلاقــداممقتدرانهایران
موجبسرخوردگیانگلیسیهاشدهوضمن
ایجاداختالفاتبیسابقهدرداخلاینکشور
سببشدهتامحافلسیاسیرسانهایانگلیس
دولتخودرابهخاطرتندادنبهخواســت
آمریکاوکشــاندنپایاینکشوربهتنش

باایرانسرزنشکنند.
*نشریه»آبزرور«کهنسخههفتگیروزنامه
گاردینبهشــمارمیآید،یکشنبهنوشتکه
»جانبولتون«مشاورامنیتملیکاخسفید،
لندنرادرموردایــرانفریبدادهوبهدام
خطرناکیکشــاندهاســت.آنهادراینراه
کوچکتریناهمیتینمیدهندکهچهکسی
لطمهمیبینــد،حتیاگرمتحدنزدیکیمثل

انگلیسباشد.
*معاونوزیردفاعانگلیــسدرواکنشبه
ایرانی نفتکش توقیف به انتقادهایگسترده
وبهتبعآنتوقیفیکنفتکشمتخلفاین
کشورتوســطایرانگفتبایدراهحلیبرای
اینمســئلهیافت.ویهمچنیناذعانکرد
کهلندنازتوانکافیبرایمحافظتازتمام

کشتیهایتجاریخود،برخوردارنیست.
امرنشانمیدهدموضوعمصادره *شواهد
اموالایرانصرفابرایحفظپرستیژوکاستن
ازحجمانتقاداترســانههایداخلیبهدلیل
تحقیربیسابقهاینکشــورازسویایران،
مطرحشــدهوچندانجدینیستچراکه
اساساایراناموالیدرانگلیسنداردکهآنها
بخواهندمصادرهکنند.صفحه۲

وقتیکارشناسفرهنگی
مدافعمروجانفسادمیشود

نسخهعجیب
یکبرنامهتلویزیونی
برایماجرای
بدحجابی!
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کمیسیونماده100؛
11خانهامیدمتخلفان!

نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

ایرانباید
ازبرجامخارجشود
انتظارازاروپا
بیفایدهاست

11

پیرامونتوقیفنفتکش
قانونگریزانگلیسیصادرشد

بیانیه
160نمایندهمجلس
درحمایتازاقدام
اقتدارآفرینسپاه
درتنگههرمز

11

لحظهفرودنیروهایویژهسپاهبرعرشهنفتکشانگلیسیاستناایمپرو


