
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان ســال مالی 1397 به تصویب رسید. 
آقــای صدرا صادقی یزدانخواه به کدملی 0012941913 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره و آقای احمد 
صادقــی یزدانخواه به کدملی 1377821870 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای حســن لشــگری به کدملی 
5599630587 به ســمت نایب رئیــس  هیئت مدیره و 
آقای احمد ودود ســیدی به کدملی 1377772179 به 
ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکــی با امضا 
مشــترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضا 
منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. آقای مختار 
درویش با کدملی 6269884731 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمد کاوه بــا کدملی 1382074204 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک
 و مالمین ایران سهامی خاص به شماره ثبت 48160 

و شناسه ملی 10100933582

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان مالی شرکت در سال مالی 1397 به 
تصویب رسید. غالمرضا وهاب به کدملی 0046094059 
به ســمت رئیس هیئت مدیره - محمد وهاب به کدملی 
0012872733 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
- محمــد علی پور به کدملی 0839806965 به ســمت 
نایب رئیــس هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه چک ها و سفته ها و بروات و اسناد و اوراق 
تعهد آور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره متفقا با مهر شــرکت معتبر خواهد شــد. 
مرتضی عددیان نیشــابوری بــه کدملی 0045608687 
به ســمت بازرس اصلی و مهدی علی محمدی به کدملی 
0044456794 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ایجاد نیرو 
سهامی خاص به شماره ثبت 48974 

و شناسه ملی 10100941532

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1398/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم 
فــروزان مصری بــه شــماره ملــی 0050999176 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین 
حمیدیه به شــماره ملی 1286396875 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و خانم الناز حمیدیه به شــماره ملی 
0440192625 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال  انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و 
غیره با امضــاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هر 
یک به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر اســت. آقای 
سید جالل خاکبازان فرد به شماره ملی 0385068603 
به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن میرزا ابوالحسن خان 
ایلچی به شــماره ملی 0055518370 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت ساچریت 
سهامی خاص به شماره ثبت 37165 

و شناسه ملی 10100825847

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

به اســتناد صورت جلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العــاده مورخ 1398/05/22 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شد: آقای رضا هوشــمند به شماره ملی 0602574056 

به ســمت عضو و رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل و 

خانم شــهال نوری به شــماره ملــی 0602588987 به 

ســمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران هوشــمند با کد 

ملی 0386170959 به ســمت عضو هیئت مدیره و نایب 

رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

آقای امیرهوشــنگ بهنام به شماره ملی 0047550384 

به ســمت بازرس اصلی و خانم مهین غالمی نهوجی به 

شــماره ملی 1189909421 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودروئی
 فرآیند پیچ شرق سهامی خاص به شماره ثبت 259827 

و شناسه ملی 10102999310

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

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 فوق العاده مورخ 1398/5/3 و مجوز شــماره 
93552 مورخ 1398/5/12 سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ایرانشهر- خیابان شهید عباس 
موسوی- خیابان آیت اهلل طالقانی- پالک 248 طبقه اول به کد پستی 1581744713 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصــالح گردید. طرح جدید 
اساســنامه اتحادیه مشــتمل بر سه فصل چهل و ســه ماده و سی و شش تبصره به 

تصویب کلیه اعضای حاضر در جلسه رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات اتحادیه جهانی
 زنان مسلمان به شماره ثبت 41057 

و شناسه ملی 14006612355 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/4/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی 1397 به 
تصویب رســید. آقای علیمراد تقی پور بیرگانی با شــماره ملی 1971897450 
بســمت بازرس اصلی و آقای حسین مهرابی با شــماره ملی 0040114562 
به ســمت بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آالرمکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 83368 

و شناسه ملی 10101279796  موضوع: امور تهیه، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی 
و فرهنگی شماره مناقصه 46/8/7/98

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شرحدرصفحه10
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ادامه بهره برداری مشکوک از یک خودسوزی 

پدر»سحر خدایاری«: 
افرادی که از مرگ دخترم 
سوء استفاده می کنند را 
حالل نمی کنم
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

محور مقاومت روی قوس صعود
دشمن در سراشیبی سقوط

سالروز شهادت پاسدار  وحی نبوی و شور حسینی را 
تسلیت می گوییم

يادداشت روز

به »خاورمیانه جدید«
خوش آمدید!

خبر ویژه

آیا شباهت خودسوزی نیوشا و سحر 
قابل بررسی نیست؟!

صفحه2صفحه2

مردم درگیرسختی معیشت و گرانی
دولت دنبال فرستادن زنان به ورزشگاه مردان!

* سید عبدالملک الحوثی: صحنه یمن کربالی  معاصر است.
* مرکز امنیتی اســرائیل: حوثی هــا ثابت کردند 

آل سعود ببر کاغذی است.
* بیانیه 50 کشور جهان در حمایت از مسلمانان کشمیر 

تقدیم سازمان ملل شد.

* حرف مفت نتانیاهو درباره کرانه باختری و پاسخ 
محکم کشورهای سراسر دنیا.

* عراق به دنبال اس- 400 روســی با هدف قطع 
روابط نظامی با آمریکاست.

صفحه آخر

 واکنش ها به اخراج مشاور امنیت  ملی آمریکا 

تاریخ مصرف جان بولتون تمام شد
ترامپ او را به سطل  آشغال انداخت

نقشه غرب آسیا امروز 180 درجه خالف خواست آمریکاست
صفحه۳

از برجام تا اینستکس
 و رفراندوم
 و مذاکره با آمریکا
در مصاحبه یورونیوز
 با مدیر مسئول کیهان

۷

* وزیر کار: یارانه 3 دهک باالی درآمدی با احتیاط 
حذف می شود.

* قیمت گوشت و مرغ در شیب کاهش.
 * اساســنامه صنــدوق بازنشســتگی وزارت نفت

باطل شد.

* وزیــر راه: هزینه حمل ونقل در ایام اربعین نباید 
گران شود.

* رئیس پلیس فتای تهران بزرگ: فروش اینترنتی 
دارو ممنوع است.

صفحات۴و۱۰

علی رغم نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار صورت گرفت

گران فروشی 600 تومانی یک شرکت لبنی
 در هر بطری شیر

* درحالــی که این روزها رســیدگی به گرانی 
معیشــت و مشــکالت اقتصادی کشور مطالبه 
اصلــی مردم از دولت اســت ، دولتمــردان اما 
ظاهرا ترجیح شــان پرداختن به مسائل فرعی 
 و حاشــیه ای نظیر فرســتادن زنان به ورزشگاه

 است . 
*جلســه روزگذشــته هیئت دولت تحت تاثیر 
موضوع حاشــیه ای حضور زنان در ورزشــگاه 
این بار به بهانه خودســوزی یک هوادار فوتبال 
برگزار شــد، به نحوی که رئیس جمهور به طور 
تلویحی و ســه تن از اعضای کابینه به تفصیل 
 از مطالبه زنان برای حضور در ورزشگاه ها سخن

 گفتند .

* نکته قابل تامل اینکه هر کدام از این سه عضو 
کابینه متناقض با دیگری این مسئله را تحلیل 
کردند! امری که نشــان می دهد که  در دولت 
حتــی در موضوع حضور زنان در ورزشــگاه ها 
 نیــز تصمیم واحــد و نگاه کارشناســی وجود

ندارد .
* دولــت در حالــی خود را ســرگرم جنجال 
ســاختگی کرده که افکار عمومی این روز ها از 
رئیس جمهور و کابینه دوازدهم انتظار دارند به 
صورت جدی به مشکالت اقتصادی مردم توجه 
کنند، مشکالتی که با گرانی برخی محصوالت 

نیز شدت بیشتری گرفته است. 
     صفحه۲

واشنگتن  اگزماینر: 

 فشار حداکثری 
ترامپ علیه ایران 
رو به فروپاشی 
است

۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

محرمانگی 
اموال مسئوالن هم 
دستپخت شماست
 فراموش کرده اید؟!
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