
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 عادی ســالیانه مورخ 
1398/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
سود و زیان سال 1397 تصویب گردید. آقای جهانشاه ناظمیان 
به کد ملی 0039582434 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم 
نینا ناظمیان به کد ملی 0070760561 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره خانم پریناز پناهی به کد ملی 0039166368 به 
ســمت عضو هیئت مدیره خانم ورنیکا ملک داودی به کد ملی 
1815328576 خارج از سهامداران مدیرعامل برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. آقای غالمرضا سلیمان زاده فرد به کد ملی 
0320228223 به ســمت بازرس اصلی و آقای بهروز افرهی 
به کد ملی 0039008551 به سمت بازرس علی البدل شرکت 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبیل چک، ســفته، برات و عقود اســالمی و اوراق 
عادی کال با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 
شــرکت و یا با دو امضاء نینا ناظمیــان و پریناز پناهی با مهر 
شرکت معتبر می باشــد. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت تهران ماگان 
سهامی خاص به شماره ثبت 167657 

و شناسه ملی 1010210836

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )596538(

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1398/3/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد بیات به شــماره ملی 
3933391113 به نمایندگی از شــرکت یگانه اندیش سرمایه 
به شناســه ملــی 10320170526 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره آقای حیدرعلی هاشمی به شماره ملی 6359005166 
به نمایندگی از شــرکت یگانه اندیش ســازه به شناســه ملی 
10320125420 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره آقای 
هادی پالرک به شــماره ملــی 2992882216 به نمایندگی 
از شــرکت بازرگانی صنعتی دان ارتباط گویا به شناســه ملی 
10103572255 به ســمت عضو هیئت مدیره و خانم ســارا 
صاحباری به شماره ملی 1582296571 به سمت مدیرعامل 
)خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران( انتخاب گردیدند. 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات شــرکت و قراردادها با امضا مدیرعامل به همراه 
یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شــرکت و یا 
دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد. ســایر مکاتبات عادی شــرکت با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت یگانه اندیش صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 312441 

و شناسه ملی 10103510163 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )596533(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ 

1397/4/10 و مجوز شــماره 972/15/101341 مورخ 

1397/4/24 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود 

و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رســید. ســرمایه 

شرکت به 23213000000 ریال افزایش یافت. موسسه 

حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی 10100364819 

به ســمت بــازرس اصلی و حافــظ فکری بــه کد ملی 

0039112969 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان به عنوان 

روزنامه کثیراالنتشــار روزنامه اصلی و روزنامه همشهری 

به عنوان روزنامه علی البدل انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تهیه و توزیع 
آچار ابزار تهران به شماره ثبت 38532 

و شناسه ملی 10100839499

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )596543(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  العاده 
مــورخ 1396/2/31 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
محمدحاجوی با شماره ملی 6369377945 به عنوان مدیر 

تصفیه شرکت به مدت دو سال انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )596540(

آگهی تغییرات شرکت تجارتی
 ایران برزگر سهامی خاص در حال تصفیه 

به شماره ثبت 3823 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/02/25 و شناسه ملی 10980126036 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علی اکبر تقی چیت ســاز به شماره 
ملی 0451088948 به نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر به 
شناســه ملی 10100591316 به عنوان رئیس هیئت مدیره و 
روزبه ولی پور کلتی به شماره ملی 1376600978 به نمایندگی 
شــرکت ایجاد محیط به شناســه ملی به ســمت مدیرعامل و 
نائــب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا علیزاده به شــماره ملی 
0380962314 به نمایندگی شرکت نوسازی و عمران اکباتان 
به شناســه ملی 10101337982 به سمت عضو هیئت  مدیره 
انتخاب گردیدند. امضاء کلیه قراردادها، اســناد و اوراق تجاری 
و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، برات و غیره و همچنین افتتاح 
حساب های بانکی و پرداخت از حساب های مذکور، بستن آنها و 
کلیه عملیات پولی، مالی و اعتباری شرکت با امضاء مدیر عامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت خواهد بود 
و در غیــاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت 

مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران)596531(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1398/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان ســال مالی منتهی به ســال 1397 مورد تصویب قرار 
گرفت. جهانشاه ناظمیان به کد ملی 0039582434 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- نینا ناظمیان به کد ملی 0070760561 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیره- پرینــاز پناهی به کد ملی 
0039166368 به سمت عضو هیئت مدیره- لیال ناظمیان به 
کد ملی 4710315027 )خارج از اعضا( به ســمت مدیرعامل 
برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 
تعهــدآور از قبیل چک و ســفته و برات و عقود اســالمی کال 
با امضــاء رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد. غالمرضا سلیمانزاده فرد به کد ملی 0320228223 
بســمت بازرس اصلی و خانم ورنیــکا ملک داودی به کد ملی 
1815328576 بســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت ورنکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 20380 

و شناسه ملی 10100659286

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)596537(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1398/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
آقای جهانشــاه ناظمیان به کد ملی 0039582434 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، و خانم نینا ناظمیان 
به کد ملی 0070760561 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل و عضــو هیئت مدیره و خانم پرینــاز پناهی به 
کدملی 0039166368 به ســمت عضو هیئت مدیره و خانم 
ویدا ناظمیان به کد ملی 0070883505 به سمت عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند. آقای غالمرضا سلیمان زاده فرد به کد ملی 
0320228223 به ســمت بازرس اصلی و خانم ورنیکا ملک 
داودی به کد ملی 1815328576 به سمت بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبیل چک، ســفته، برات و عقود اســالمی و اوراق 
عــادی کال با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 
شرکت و یا با دو امضاء از پنج امضاء هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می  باشــد. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت طوفان ماشین 
سهامی خاص به شماره ثبت 99451 

و شناسه ملی 10101434403

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )596539(
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تشییع پیکر شیخ حسین کورانی
 از علمای لبنان در قم 

واکنش ها به ضرب شست انقالبیون یمن

ستون فقرات عربستان شکست
آمریکا و آل سعود به عزا نشستند

* یک ســوم زندانیــان زن در جهــان متعلــق به 

آمریکاست.

* السیسی: کاخ مجلل را برای مردم می سازم!

* جان بولتون پس از تحقیر و اخراج کجا رفت؟

* شورشــیان هنگ کنگی پس از آمریکا دست به 

دامان ملکه انگلیس شدند.

* درگیری های خونین در قدس اشغالی؛ صهیونیست ها 

46 فلسطینی را زخمی کردند.               صفحه آ خر

در چهل و چهارمین هفته اعتراض ها اتفاق افتاد

بازگشتقدرتمندانهجلیقهزردها
»ماکرونبایدبرود«

* حمله انصاراهلل یمن به بزرگ ترین مرکز تأسیســات نفتی 
جهان در عربســتان یعنی »بقیق« و »خریص« با واکنش های 

بسیار گسترده ای مواجه شده است.
* انصاراهلل یمن با پهپادهــای 15 هزار دالری چنین عملیات 
عظیمی را انجام و تولید و صادرات نفت عربســتان را به نصف 

کاهش داد.
* این عملیات، بزرگ ترین رؤیای »محمد بن ســلمان« یعنی 

واگذاری 500 میلیارد دالری سهام آرامکو را نیز به باد داد.

*  شبکه خبری بلومبرگ میدان نفتی بقیق در شرق عربستان 
را »قلب صنعت نفت« این کشــور دانست که حاال با این حمله 

حساب شده دچار »سکته قلبی« شده است.
* روزنامــه »عربی 21«: حمله انصاراهلل به تاسیســات نفتی 

عربستان حمله به  ستون فقرات اقتصاد این کشور بود.
*  به دنبال این عملیات موفق، شــاخص بورس عربستان 2/۳ 
درصد کاهش یافت و چیزی بالغ بر ۳1 میلیارد دالر به شرکت 

آرامکو خسارت وارد شد. 

* نیویورک تایمز: توان پهپادی یمن، ریاض را مستأصل کرده 
است... این توانایی پهپادی ممکن است به عراق و سوریه نیز 

منتقل شود.
* رویترز: بازگشت آرامکو به خط تولید در طی یکی دو هفته 

آینده امکان پذیر نیست و هفته ها طول خواهد کشید. 
* برخی کارشناســان پیش بینی کرده اند این حمله می تواند 

قیمت نفت را تا 100 دالر باال بکشد.
صفحه آخر

گزارش کیهان از هجوم هماهنگ به قوه قضائیه

نوبت به محاکمه دانه درشت ها و مدیران که رسید
جیغ بنفش بلند شد!

جوابیه »علی مطهری« 
به گزارش خودسوزی 
»سحر خدایاری«
 و پاسخ کیهان

۱۱

ترکان: دولت و مجلس هم
مثل رئیسی را می خواهد

صفحه2

خبر ویژه

حکایِت
تکراری

یادداشت میهمان

صفحه2

* بعــد از حاشــیه های جلســه دو روز پیش شــورای هماهنگــی اقتصادی و اعتــراض روحانی 
بــه رئیســی در مــورد مبارزه با فســاد، روز گذشــته مدعیــان اصالحــات از فراکســیون امید 
تــا محکومیــن فتنــه 88 و نهضــت آزادی در بیانیه هایــی جداگانه کــه حاکــی از زنجیره ای 
 از فشــار علیــه قوه قضائیه اســت، آیت اهلل رئیســی و دســتگاه قضــا را آمــاج تهمت های خود 

قرار دادند.

* پیکر حجت االسالم و المسلمین شیخ حسین کورانی از بنیانگذاران و اعضای شورای رهبری حزب اهلل لبنان، 
 با حضور گســترده علما و روحانیان و قشرهای مختلف مردم قم تشییع و در حرم حضرت معصومه)س(
به خاک سپرده شد.                                                                                            صفحه۳

* اینکه رئیس جمهور و برخی مدعیان اصالحات، برخورد با 
مفاسد اقتصادی را سیاسی می دانند و روز بعد روابط عمومی 
ریاست جمهوری در اطالعیه ای عنوان می کند که دادگاه های 
ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، ایرادات فراوانی دارد، ناظر 
به پرونده هایی اســت که در آن، مقامــات قضایی برخی از 

دولتمردان را به پای میز محاکمه کشانده است.
* برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که سنگ اندازی 
دولت و مدعیان اصالحات در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی 
به دلیل نوع عملکرد قضا در پرونده برخی چهره های سیاسی 
مانند حســین فریدون، شــبنم نعمت زاده، هادی رضوی 
)داماد وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی( و دادگاه هایی مانند 
بانک سرمایه با 400 متهم! و... بوده است.            صفحه2

* یک کارشناس: دولت به جای وعده دادن به سمت 

تولید مسکن برود.

* مرکز پژوهش های مجلس: دلیل بی ثباتی اقتصاد ایران 

وابستگی به خام فروشی نفت است.

* بنیاد مستضعفان 1800 کالس درس را نوسازی می کند.

* کشمکش دستگاه های دولتی بر سر واردات برنج.

* رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛ فرار مالیاتی 

1000 میلیاردی پزشکان غیردولتی.      صفحات۴و۳

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار پیش بینی کرد

افزایشسهبرابریتولیدپسته
درسالجاری

هذیان گویی واشنگتن 
درباره ضربه کاری
 به آرامکو

آمریکا برای تخفیف 
سرافکندگی خود
 و آل سعود
 ایران را متهم کرد

۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

حرمت شکنی 
عاشورای حسینی)ع(
در روزنامه
 مدعی اصالحات

۱۱

مروری بر یک حاشیه سازی

این که جراحی نیست 
سالخی است!

۳


