
به اســتناد صورت جلســه مجمع عمومی عــادی مورخ 
1397/03/08 و مجوز شــماره 972/15/97767 مورخ 
97/4/31 اداره تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ســرمایه شــرکت به مبلغ 4/700/000/000 ریال 
افزایش یافت. صورت های مالی سال 96 به تصویب رسید. 
احمد زعفرانی به شــماره ملی 0072647795 به  عنوان 
بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. مرتضی 
طالبی گل به شماره ملی 0058866043- سعید محمدی 
ابهری به شماره ملی 0065231856- محمدباقر رحیمی 
به شماره ملی 0071420274- سعید صدیق هوشیار به 
شماره ملی 0073622192 و علیرضا قدکچی به شماره 
ملی 0062880217 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره 
و شــاپور آهی به شــماره ملــی 0321360052 و علی 
کمیجانی به شماره ملی 0046638318 به سمت اعضاء 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت ســه ســال انتخاب 

گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران 
شیر پاستوریزه تهران به شماره ثبت 9272 

و شناسه ملی 10100388110

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
بطــور فوق العاده مــورخ 1398/5/5 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: حســین قربانی زاهد به شماره 
ملــی 0075194953 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و محســن قربانی زاهد به شــماره ملی 
0075132524 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیــره و حســین فرهاد یــان به شــماره ملی 
0069956766 بــه ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیــره برای مــدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اســناد مالی 
بهادار و تعهدآور با امضای مشــترک مدیرعامل 
و رئیس یــا نایب رئیس هیئــت مدیره همراه 
با مهر شــرکت و ســایر اوراق عادی و اداری با 
 امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر

 می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آسه تجارت آسیا 
سهامی خاص به شماره ثبت 476617 

و شناسه ملی 14005126109 

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

شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی در نظــر دارد انجــام خدمــات »تشــکیل گروه های گشــت و 
بازرســی از منابــع آب ســطحی در محدوده هــای مطالعاتــی اســتان آذربایجــان غربی« را با بــرآورد اولیــه تقریبی 
31/405/442/708 ریــال، بــه روش کیفیت و قیمت (QCBS) مطابق مفاد آیین نامه خرید خدمات مشــاوره به شــماره
 193542/ت 42986 هـ مورخ 1388/10/01 و دســتورالعمل تقویت و تشــکیل گروه های گشت وبازرسی بخش خصوصی 
(دســتورالعمل چهارم ابالغ شده توسط معاونت محترم امور آب و آبفای وزارت نیرو) به شرکت های مشاور دارای صالحیت 
معتبر خدمات مشــاوره در پایه دو و باالتر در تخصص های شــبکه های آبیاری و زهکشی یا حفاظت و مهندسی رودخانه یا 

سدسازی که دارای سابقه کار قبلی در زمینه تشکیل گروه های گشت و بازرسی می باشند واگذار نماید.
لذا با عنایت به ضرورت انجام معامالت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران)، شرکت های واجد شرایط و 
دارای ظرفیت آزاد (ریالی و کاری) می توانند مطابق برنامه زمانبندی درج شده در ستاد ایران نسبت به دریافت اسناد ارزیابی 
کیفی از سامانه یاد شده و بارگذاری مجدد آن در سامانه مذکور اقدام نمایند. ضمنًا واجدین شرایط در صورت نیاز می توانند 

با شماره تلفن 04431987268 تماس حاصل نمایند.

آگهی فراخوان ارزیابی
نوبت دومکیفی مشاوران

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

شناسه آگهی: 588289

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 

1398/05/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: موضوع فعالیت 

شرکت به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید: انجام امور انفورماتیکی شــامل طراحی و تولید و ارائه 

و پشــتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و 

بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای 

خارجی و فعالیت در زمینه سیســتم های ویژه رایانه ای نظیر 

اتوماســیون صنعتی و کارت  های هوشمند و مشاوره و نظارت 

بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های 

انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شــبکه های رایانه ای و امنیت 

شبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی 

نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات 

رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه  و قطعات و ملزومات رایانه 

و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه 

خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در 

زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از 

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص 

حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی 

و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شــعب در سراســر کشور 

و شــرکت در مناقصات و مزایــدات در زمینه موضوع فعالیت 

شــرکت )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 

پس از اخذ مجوزهای الزم(.

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

آگهی تغییرات شرکت راهکارهای پردازش هوشمند داده سهامی خاص
به شماره ثبت 499447 و شناسه ملی 14006220348 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1398/05/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرسی پارس 

ارکان تراز به شناســه ملی 10320847692 به عنوان بازرس اصلی و 

آقای فخراله رضاخانی به شماره ملی 0035151501 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )592089(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 37202

 و شناسه ملی 10100826210

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1398/04/29  تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و صورت های مالی شــرکت برای ســال مالی منتهی به 
1397/12/29 تصویــب گردیــد- اعضــاء هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد- آقای عبدالرضا 
جدیدساز به شــماره ملی 2001962711 به نمایندگی 
از شرکت ریســندگی و بافندگی مطهری به شناسه ملی 
10102245323 و آقای محســن پرنیانپور به شــماره 
ملی 0038181959 و آقای سیدعباس سیدخاموشی به 
شماره ملی 0060074744 مؤسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت ســامان پندار به شناسه ملی 10100525069 
به عنوان بــازرس اصلی و آقای وحید ذوقی به شــماره 
ملی 0077894065 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 
برای مدت یک سال انتخاب شدند-روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس 
سهامی خاص به شماره ثبت 215000 

وشناسه ملی 10102563826 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)592082(

شرکت آب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت جهت ایجاد تاسیسات چاه 
آب آشامیدنی شماره 19 تاکستان قسمتی از اراضی شهر تاکستان، به مساحت 400 متر مربع را مطابق کروکی 
ذیل طبق ماده 14 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب و الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک دولت مصوب شورای 
انقالب تملک نماید. علیهذا از کلیه مالکین و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق 
در میزان بهاء و تعیین کارشناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی شرکت آب و فاضالب استان قزوین واقع در 

میدان ولیعصر بلوار آیت اهلل خامنه ای- گلستان پنجم - پالک 4 مراجعه نمائید.
شایان ذکر است عدم مراجعه هر یک از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.

شرکت آب و فاضالب استان قزوین
)سهامی خاص(

آگهی خرید و تملک اراضی
)نوبت اول(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین
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ظهر عاشورا، سرکوب و کشتار شیعیان
در هند، بحرین، نیجریه و افغانستان

يادداشت روز

برگی از رمزهای 
عاشورا

خبر ویژه

ازمفتفروشینیشکرهفتتپه
تااشکتمساحبرایکارگرانآن

صفحه2صفحه2

پس از 16 ماه فرصت سوزی

اروپا: نمی توانیم برای حفظ برجام 
کاری بکنیم!

پیام عاشورایی سید حسن نصراهلل؛

امام خامنه ای، حسین)ع(زمان است
لحظه ای تنهایش نمی گذاریم

صعود دلچسب پس از 12 سال 

تیم ملی بسکتبال 
با مربی ایرانی 
المپیکی شد

۹

*  عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس: قیمت 
واقعی دالر پایین تر از نرخ فعلی است.

*  عضو کمیسیون عمران مجلس: طرح مسکن ملی 
کمکی به خانه دار شدن مردم نمی کند.

*  بر اســاس بررسی ها، مشــاغل پردرآمد 70 هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.

* رئیــس بنیاد توانمندســازی گندمــکاران: نرخ 
خرید تضمینی گندم کمتر از 2800 تومان توجیه 

اقتصادی ندارد.
*  امکان شناســایی اموال مالباختگان با »ســامانه 

نمایشگاه مجازی« پلیس.
صفحات۴و1۰

مشکل بیکاری با 10 درصد تسهیالت بانکی
به طور کامل حل می شود

* پاکسازی 20 روستا در دیالی طی عملیات عاشورای 

حشد الشعبی.

* پارلمــان انگلیس تعطیل شــد؛ جرمی کوربین: 

شرم آور است.

* اعالم بسیج عمومی قبایل جنوب یمن علیه امارات.

* جان بولتون هم اخراج شد.

 * ســیا از ترس حماقت های ترامپ جاسوس خود 

در کاخ کرملین را فراری داد.

* خونریزی و کشت و کشتار تنها دستاورد مذاکرات 

صلح آمریکا و طالبان.                      صفحه آخر

کره شمالی فریب نخورد
آمریکا حرص می خورد

۸ حجت االسالم و المسلمین سلیمانی 
پژوهشگر تاریخ اسالم در گفت وگو با 
کیهان تشریح کرد 

جریان شناسی
 قیام عاشورا 
و  د ر س های آن 
بر ای ز مانه ما

صفحهآخر

* »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با روزنامه های گروه رسانه ای »فونکه«: اروپا به تنهایی قادر 
به یافتن راهکاری برای حفظ برجام نیست.

* ماس در این مصاحبه در اظهارنظری گستاخانه به ایران توصیه کرد که به پایبندی کامل به برجام بازگردد.
* اتحادیه اروپا بار دیگر ضمن ابراز نگرانی از گام تازه ایران در مسیر کاهش تعهدات، با گستاخی اعالم کرد 

که تعهد اروپا به توافق هسته ای، به پایبندی کامل ایران به این توافق بستگی دارد.
* اکنون حدود 16 ماه از خروج آمریکا از برجام و همچنین حدود 50 ماه از امضای توافق هسته ای سپری 
شده است. این در حالی است که اعضای اروپایی برجام تاکنون به هیچ عنوان به تعهدات خود عمل نکرده اند. 
اما با گستاخی ژست طلبکار به خود گرفته و ایران را مورد مواخذه قرار می دهند.                      صفحه2

صفحهآخر

جیغ بنفش 
مخالفان شفافیت
 از پیشنهاد پناهیان

۱۱

گفت و گوی کیهان با پدر دختری 
که خودسوزی کرد 

هیچ احضاریه و حکمی 
برای دخترم
 صادر نشده بود

۱۱


