
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 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضــوع: برگــزاری دوره هــای آمــوزش عمومــی قرآن 
کریــم برای آحــاد جامعه. برگزاری نشســت ها، محافل و 
جشــنواره های قرآنی. برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و 
قرآنی از طریق مبادله خدمات و کاالهای علمی، آموزشی و 
پژوهشــی در حوزه علوم و معارف قرآنی. عرضه محصوالت 
فرهنگی- قرآنی متناســب با فعالیتها و اهداف مؤسســه. 
تالش به منظور تأمین بودجه مؤسسه از طریق درآمدهای 
ناشــی از فعالیتهای مؤسسه و نیز از طریق جلب کمکها و 
هدایای دولتی و مردمــی، دریافت وام یا موقوفه ها. اجرای 
روش های شــاد و فاخر بــه منظور انتقال بهتــر مفاهیم 
دینی. به کارگیری روش هــا و ابزارآالت نوین نرم افزاری و 
ســخت افزاری در راســتای اهداف و برنامه های مؤسسه به 
موجب مجوز به شماره 97002/1143 د مورخ 97/11/23 
سازمان دارالقرآن الکریم با امضای آقای مهدی قره شیخلو 
آگهــی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 

تهران، شــهرک ولی عصر شمالی، خیابان شریعتی، کوچه 
شهید حسن حیدری )میالن 20(، پالک 21، طبقه همکف 
کد پســتی 1373867451 ســرمایه شــخصیت حقوقی 
50/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: اولین مدیران: خانــم زینب عقلی خسروشــاهی 
به شــماره ملی 0014891972 و به ســمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 3 ســال آقای خسرو عقلی خسروشاهی به 
شــماره ملی 0050671170 و به ســمت مدیرعامل و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین 
مهرعلی به شــماره ملی 0081017367 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال دارندگان حق امضا: 
کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل 
چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و مهر 
مؤسسه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای 

مدیرعامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

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

تاسیس مؤسسه غیرتجاری فرهنگی قرآن و عترت نوگالن مکتب المهدی 
در تاریخ 1398/02/02 به شماره ثبت 46989 به شناسه ملی 14008284067

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/1/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل قانونی شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به اســتان تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- شهرک اســتقالل- خیابان شهید عباس شفیعی هنجنی- 
خیابان جهاد جنوبی- پالک 0- ســاختمان آمادگاه مرکز شاطری- 
طبقه همکف- کد پستی 1389817356 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی ایثار 
سهامی خاص به شماره ثبت 129634 

و شناسه ملی 10101729683 
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پس از حمله سنگین انصاراهلل 
به تاسیسات نفتی 

آمریکا و عربستان 
بدون ارائه سند
 ایران را 
متهم کردند

۲

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مقاومت یمن تالفی کرد
بازار نفت به هم ریخت

 روحانی در نشست سه جانبه ترکیه تاکید کرد

 جامعه بین المللی با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی 
در سوریه، لبنان و عراق مقابله کند

يادداشت روز

مقاومت یمن 
کابوس آل سعود

خبر ویژه

از توسعه به قیمت له شدن مردم
تا شعار عدالت خواهی  کارگزاران

صفحه2صفحه2

بررسی نرخ سرسام آور اجاره مسکن 
و راه های کنترل و نظارت بر آن 

رسوایی تازه جامعه جهانی؛ نفت عربستان رنگین تر از خون مردم یمن!

* نرخ گذاری های بی قاعده، درآمدی برای برخی سودجویان شده و کمر اجاره نشینان را بیشتر از گذشته خم می کند. 
این در حالی اســت که مسئوالن دولتی اعالم کردند که امسال نرخ اجاره پایین تر از نرخ تورم است، اما گزارش های 

میدانی نشان می دهد که قیمت بازار اجاره در مقایسه با سال های گذشته بیشتر شده است.
* یک کارشناس مسکن: نزدیک به دو میلیون و 500 هزار خانه خالی از سکنه در پایتخت داریم. اگر قانون، مالیات بر 
خانه های خالی را بتواند اجرا کند و این خانه ها وارد بازار استیجار شوند، اثرگذاری آن به مراتب بیشتر از این طرح های 

دادن خانه اجاره ای و ودیعه به مردم است که دولت دنبال می کند.
* افضلی، نماینده مجلس: حجم بسیاری از خانه های خالی در اختیار افراد کمی هست. اگر در راستای هزینه بر بودن 
نگهداشت خانه های خالی برنامه ریزی صورت نگیرد، عمال امکان کار اساسی در بحث اجاره بها نیست.       صفحه۵

* موسسه انرژی اســپکت: عربستان به واردکننده 
نفت تبدیل می شود.

* جروز الم پست: حزب اهلل قادر است با موشک های 
جدید تمام کشــتی های اســرائیل را بــه قعر دریا 

بفرستد.

* دولت بغداد: حمالت پهپادی به عراق کار اسرائیل 
بود.

* فشار سنگین کاخ سفید به دولت لبنان برای نجات 
جاسوس دانه درشت صهیونیست ها.

صفحه آخر

انتظار 3 ساعته نتانیاهو برای دیدار با پوتین
دستمایه تحقیر او در انتخابات شد

* یک کارشــناس: کشــت محصــوالت تراریخته 
سالمت مردم را نابود می کند. 

* صــدور 500 هزار دفترچه بیمه ســالمت برای 
مددجویان کمیته امداد.

* نرخ رسمی بلیت پروازهای ایام اربعین اعالم شد.

 * شــهردار تهران: افتخار می کنیــم کوچه هایمان 
به نام شهدا مزین باشد.

* ثبــت بدترین رکورد خرید و فروش مســکن در 
دولت روحانی؛ معامالت مسکن در کشور 62 درصد 
کاهش یافت!                             صفحات۴،۱۰و۳

جوان 25 ساله برای متهم پرونده 
وثیقه 20 میلیاردی گذاشت!

در اعتراض به کمی حقوق اتفاق افتاد 

اعتصاب گسترده کارکنان 
جنرال موتورز آمریکا
46 هزار کارگر
 دست از کار کشیدند

۱۲

مراسم ساالنه عزاداری کسبه »الله زار« 
به مناسبت هفتمین روز شهادت امام حسین)ع(

صفحه۳

رسانه های رژیم صهیونیستی: آغاز محاکمه »شبنم نعمت زاده« به اتهام اخالل عمده در توزیع دارو

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

اشک تمساح مجریان 
سیاست نئولیبرالی

برای کارگران 
و کارخانه ها

۱۱

گزارشی از واکنش ها به یک هجمه

انگ سیاسی زدن
 به قوه قضائیه
  در مبارزه با مفاسد
یعنی ایجاد حاشیه امنیت 
برای مفسدان

۱۱ * حملــه ۱۰ پهپاد انقالبیون یمــن به بزرگ ترین 
پاالیشگاه نفت عربستان و جهان، باعث شد بازار 
۱۰۰ میلیون بشکه ای نفت، ۵ درصد از ظرفیت خود 

را از دست بدهد.
* بی بی ســی: در پی حمله به تاسیســات نفتی 
عربستان، قیمت معامالت آتی نفت خام »برنت« با 
۱۹ درصد افزایش، به ۷۱ دالر و ۹۵ سنت افزایش 

یافت. 
* هدف بعدی یمنی ها، تاسیســات شیرین کننده  
آبی است که عربستان به شدت به آن متکی است و 
این عملیات، خطرناکتر از عملیات قبلی خواهد بود.
* رویترز : هنوز مشخص نیست توقف تولید نفت تا 
کی ادامه خواهد یافت و یک شبه نمی توان خسارات 

وارد شده )به اقتصاد جهانی ( را جبران کرد.
* این میزان از دســت دادن نفت حتی از کسری 
عرضه نفت ایران، ناشی از انقالب اسالمی در سال 

۱۹۷۹، نیز بیشتر است.
 * در تازه ترین ارزیابی ها، مشخص شد  که  ۱8درصد 
از تولیدات گاز طبیعی و حدود ۵۰ درصد از تولیدات 
نفت مایع عربستان بعد از حمالت انصاراهلل، دچار 

تعلیق و اختالل شده است.
به عربستان  اعتماد جهانی  تایمز:  فایننشــال   *
به عنوان بزرگ تریــن تولید کننده نفت در جهان 

متزلزل شده است. 
* سخنگوی نیروی هوایی یمن: ما تایید می کنیم 
که این عملیات از خاک یمن و به وسیله ارتش یمن 
و کمیته های مردمی انجام گرفته است.   صفحه آخر

* رئیس جمهور کشــورمان که برای شرکت در نشست سه جانبه به آنکارا رفته با رؤسای جمهور ترکیه و 
روسیه دیدار کرد و سپس ضمن حضور در این نشست به ایراد سخن پرداخت.

* روحانی: ضروری است جامعه بین المللی با اقدامات خودسرانه رژیم صهیونیستی در تجاوز به سوریه و 
سایر کشورهای منطقه که صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته، مقابله کند.

* رئیس جمهور آمریکا سال گذشته از تصمیم خود برای بازگرداندن نیروهای نظامی کشورش از سوریه 
 گفت، ولی این وعده مثل ســایر سخن های او بود، اظهاراتی که نه در تجربه گذشته به حقیقت پیوسته، 
و نه اراده ای برای تحقق آن در آینده متصور است.                                                       صفحه۱۱


