
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1398/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان ســال مالی 97 به تصویب رسید. موسسه 
حسابرسی به بین محتوا با شناسه ملی 14006661682 
به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تالش ارقام با 
شناسه ملی 10100560383 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب شــد. اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو 
ســال به قرار ذیل انتخاب شدند: شــرکت تدبیرپردازان 
پاســارگاد شــرق بشناســه ملــی 14004686193 - 
شــرکت ســاختمانی افق روشــن باربد بشناســه ملی 
10320555318 شرکت توســعه تجارت پایدار تیمچه 

بشناسه ملی 14005665210. 

آگهی تغییرات شرکت کندر
 سهامی خاص به شماره ثبت 82884 

و شناسه ملی 10101275087

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نیک نژاد حسینی 
با کدملی 0931212650 به سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای علیمردان شــیبانی با کد ملی 0652065783  به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فروزنده طبسی با 
کــد ملی 0039917215 به ســمت عضو هیئت مدیره 
آقای علیرضا نیک نژاد حسینی با کد ملی 0070715645 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات 
و غیره با امضا ثابت رئیــس یا نایب رئیس هیئت مدیره 
همراه با امضاء یکــی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا با 
مهر شــرکت و اوراق و مکاتبات عــادی و اداری با امضاء 
مدیرعامــل یا هر یک از اعضاء هیئــت مدیره به تنهائی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت قزل  آبتاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 157788

و شناسه ملی 10102005147 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/04/26 
و نامه شماره 982/15/108782 مورخ 1398/5/15 اداره کل 
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: صورت های مالی ســال 1397 به تصویب مجمع رسید. 
آقای تیمور پورحیدری کدملی 5179046361 و آقای خلیل 
پرتوزاده کد ملی 4910201386 و آقای مجتبی شــیرقاضی 
کد ملــی 451083423 و آقای رمضانعلــی نجابت قمصری 
کد ملــی 1262608856 و آقای مهدی میرمحمدی کد ملی 
0051822482 به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای 
غالمرضا پاک نهاد کد ملــی 0053163834 و آقای فتحعلی 
رحیــم معاف کــد ملــی 5169889771 به ســمت اعضای 
علی البدل هیئت مدیره به مدت ســه ســال انتخاب گردیدند 
آقای ســید امیرعباس رضوی کد ملی 5889674706 و آقای 
محمد اصغری کد ملی 0052046281 به ســمت بازرســان 
اصلی و آقای مجتبی مروتی کد ملی 5889674706 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان به عنــوان روزنامه جهت انتشــار کلیه 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران تابان

 به شماره ثبت 92752 و شناسه ملی 10101369443

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 
مورخ 1398/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. آقای 
محسن نیک نژاد حســینی با کد ملی 0931212650 و 
آقای علیمردان شــیبانی با کد ملــی 0652065783 و 
خانم فروزنده طبسی با کد ملی 0039917215 و آقای 
علیرضا نیک نژاد حســینی با کد ملــی 0070715645 
به ســمت اعضاء هیئت مدیره شــرکت بــرای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. آقای احمد ابوالحســنی سر یزد 
بشماره ملی 4898101755 به ســمت بازرس اصلی و 
آقای احمد حاجی غالمی بشــماره ملی 0046627383 
به ســمت بــازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت قزل آبتاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 157788 

و شناسه ملی 10102005147 

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

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

موضوع: برگزاری دوره های آموزش عمومی قرآن کریم برای آحاد جامعه. 
برگزاری نشست ها، محافل و جشنواره های قرآنی. برقراری ارتباط با مراکز 
فرهنگی و قرآنی از طریق مبادله خدمات و کاالهای علمی، آموزشــی و 
پژوهشــی در حوزه علوم و معارف قرآنی. عرضــه محصوالت فرهنگی- 
قرآنی متناسب با فعالیتها و اهداف مؤسسه. تالش به منظور تأمین بودجه 
مؤسسه از طریق درآمدهای ناشــی از فعالیتهای مؤسسه و نیز از طریق 
جلــب کمکها و هدایای دولتی و مردمی، دریافت وام یا موقوفه ها. اجرای 
روش های شــاد و فاخر به منظور انتقال بهتر مفاهیم دینی. به کارگیری 
روش ها و ابزارآالت نوین نرم افزاری و ســخت افزاری در راستای اهداف و 
برنامه های مؤسســه به موجب مجوز به شــماره 97002/1143 د مورخ 
97/11/23 ســازمان دارالقرآن الکریم با امضای آقای مهدی قره شیخلو 
آگهی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان 
تهران، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرک ولی عصر 

شمالی، خیابان شریعتی، کوچه شهید حسن حیدری )میالن 20(، پالک 
21، طبقه همکف کد پســتی 1373867451 سرمایه شخصیت حقوقی 
50/000/000 ریال می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین 
مدیران: خانم زینب عقلی خسروشــاهی به شماره ملی 0014891972 
و به ســمت عضو هیئــت مدیره به مدت 3 ســال آقای خســرو عقلی 
خسروشــاهی به شــماره ملی 0050671170 و به سمت مدیرعامل و 
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین مهرعلی به 
شماره ملی 0081017367 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
3 ســال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور 
بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و مهر 
مؤسســه 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 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 اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1396/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- ترازنامه و حســاب سود و زیان 
سال مالی 95 تصویب شد- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت 
حسابرسین به شماره ملی 10100316991 به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرســی هوشیار ممیز به شناســه ملی 10100439645 به سمت بازرس 
علی البدل برای یک سال 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 مهندسی عمران و تولیدی نیرو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 91408 

و شناسه ملی 10101357432 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/4/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید. 
سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال 
منقسم به 50000 سهم 10000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت در تاریخ 

فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت خدمات کامپیوتری 
بسته پرداز سهامی خاص به شماره ثبت 71359 

و شناسه ملی 10101162839
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

تقسیم کار پاریس- واشنگتن
چرا فرانسه همدست آمریکاست؟

ورود نظامیان سوریه به مناطق شمالی
در میان استقبال گرم مردم

محسن هاشمی: گارد نگیریم
شورای شهر کاری برای مردم نکرده است
صفحه2

خبر ویژه

فتنه ۹۸ 
در منطقه!

یادداشت میهمان

صفحه2

* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: معافیت 
مالیاتی مناطق آزاد کامال غیراصولی است.

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بازار بورس حباب ندارد.
* وزیــر آموزش و پرورش از لغــو قرارداد واگذاری 

فضای مدارس به موسسات تبلیغاتی خبر داد.

* یک مســئول: راندمان نیروگاه های ایران باالتر از 
میانگین جهانی است.

 * نماینده مجلــس: زمانی تورم کاهش می یابد که
به اندازه نیازمان مصرف کنیم.

صفحات۴و۱۰

مستخدمین حسینی:

امید دولت هنوز به بیرون از مرزهاست
و بازهم خطا می کند

۱۲ روحانی نمای فتنه گر
 و عامل حمله 
به کنسولگری ایران 
در کربال دستگیر شد

گزارش کیهان از آخرین اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی

گام چهارم هم میلی متری بود
خروج از برجام تنها پاسخ به بدعهدی غرب

* فرانســه یکی از اعضــای بدهکار در برجام اســت که به هیچ یک از تعهــدات خود عمل 
نکــرده و با فریبکاری، ژســت میانجی مذاکره و منجــی برجام به خود می گیــرد. در حالی 
 که مقامات فرانســوی در مســئله ایران صراحتا به همصدایی و همدســتی با آمریکا اذعان

کرده اند.
* در ســفر اخیر روحانی به نیویورک، فرانسه در نقش دالل پیاده سازی دیکته های  ترامپ، تقال 

کرد تا دیداری میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شود.
* »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه پیش از این گفته بود که اعضای اروپایی برجام )فرانسه، 
انگلیس، آلمان( فقط حدود یک درصد تعهدات برجامی   خود را انجام داده اند. این یعنی کشورهای 

اروپایی از جمله فرانسه ۹۹ درصد تعهدات خود را انجام نداده اند.

* مقام های فرانسوی در هفته های گذشته در اظهاراتی گستاخانه اعالم کردند که برداشت همه طرف ها 
از لحن مربوط به نقش منطقه ای تهران این است که مسائل موشکی بخشی از مذاکرات خواهد بود.

* هدف اصلی پاریس و لندن و برلین و واشنگتن، نه احقاق حقوق برجامی   ایران و نه لغو تحریم ها 
و نه گشایش اقتصادی برای مردم ایران، بلکه دائمی  کردن برجام و تعمیم خسارت  محض توافق 

هسته ای به دیگر مولفه های قدرت کشورمان است.
* به این کارنامه سیاه فرانسه همچنین، میزبانی از یکی از خونخوارترین و جنایتکارترین گروهک های 
تروریســتی جهان را هم اضافه کنید. پاریس، هم میزبان کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم )FATF( است و هم از گروهک تروریستی منافقین از جنایتکارترین سازمان های تروریستی 
ساخته غرب که برادر بزرگ تر داعش محسوب می شود نیز میزبانی می کند.                         صفحه۳

* انصاراهلل توافق ریاض را توطئه اشــغالگران علیه 
یمن دانست.

* خشم ســفارت آمریکا و انگلیس از عادی شدن 
اوضاع در عراق و لبنان.

* احتمال خروج کره شمالی از مذاکره با آمریکا قوت گرفت.

* دستگیری و ضرب و شتم شدید 5 کودک فلسطینی 
به  دست نظامیان صهیونیست.

* ســازمان ملل: هر 11 دقیقه یک کودک در یمن 
می میرد.

صفحه آخر

پنتاگون:

هر روز 20 سرباز آمریکایی
خودکشی می کنند

* رئیس جمهــور اعالم کرد کــه گام چهارم 
کاهــش تعهــدات برجامی از 15 آبــان آغاز 
شده اســت. بر همین اساس دولت غنی سازی 
را تــا 5درصــد افزایش داده و میــزان ذخایر 
نیز به حدود 500 کیلوگرم رســیده اســت. 
این در حالی اســت که پیش از اجرای برجام، 
غنی سازی تا 20 درصد انجام می شد و 10 تن 

مواد غنی شده داشتیم.
* در حــال حاضر 19 ماه از خروج رســمی 
آمریکا و خروج عملی اروپا از برجام سپری شده 
است. متاســفانه کاهش تعهدات، میلی متری 
 و فاقــد اثرگــذاری در رفتــار طــرف مقابل

است. 

* دولتمــردان بــه دفعات اعالم کرده اند که همزمان با کاهش تعهدات، مذاکرات بــا طرف مقابل را ادامه داده و 
بالفاصله پس از برداشــتن اولین قدم از ســوی طرف مقابل، ایران به قبــل از ضرب االجل برمی گردد. این قبیل 

اظهارات پالس غلطی است که طرف مقابل را به بی عملی و گستاخی تشویق و ترغیب می کند.
* امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در واکنش به گام های ایران در کاهش تعهدات هسته ای در اظهارنظری 

گستاخانه، تهران را به خروج از برجام متهم کرد و گفت، در هفته های آتی ایران تحت فشار قرار خواهد گرفت.
* سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه: قول های اروپایی ها به ایران جوهر روی کاغذ مانده است.            صفحه2

والیتی: 

تجربه ما از آمریکا
 و سه کشور اروپایی

 این است که بنا ندارند 
به تعهداتشان عمل کنند

۳

۲
با حکم رهبر معظم انقالب انجام شد 

انتصاب نماینده ولی فقیه 
در استان مازندران 
و امام جمعه ساری

کارخانه نوآوری آزادی با حضور رئیس جمهور افتتاح شد
صفحه۳

* نیروهای ارتش سوریه در حالی که توسط مردم مناطق شمالی و نزدیک مرز ترکیه به گرمی استقبال 
می شدند، در روستاها و شهرهای این مناطق مستقر شدند.

 * از جمله مناطق مهمی که نیروهای ارتش سوریه مستقر شدند، حد فاصل »قامشلی« تا »القحطانیه« 
و میدان نفتی»الرمیالن« در استان »حسکه« است. 

* دیروز همزمان، وزارت خارجه روسیه اعالم کرد، میادین نفتی باید تحت کنترل دولت سوریه باشد.
* یک منبع دولتی ســوریه گفت: اگر ترکیه از مناطق »تل ابیض« و »راس العین« عقب نشــینی نکند، 
ارتش سوریه با عملیات نظامی، این مناطق را باز پس خواهد گرفت.                                 صفحه آخر

نکته 

منظور آقای روحانی 
این بود!

۲


