
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 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

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

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 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 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

شرکت مخابرات ایران- منطقه فارس در نظر دارد، نسبت به انجام 
عملیات حفاری و کابلکشــی فیبر نوری لطیفی به ســمت دو راهی دورز و 
سایبان براساس مشــخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، جهت شرکت در مناقصه 

دعوت بعمل می آید.
 متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر به پرتال ایــن منطقه به آدرس

fars.tci.ir مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه 
شرکت مخابرات ایران شماره 98/30

)سهامی عام( 
منطقه فارس

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
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سخنگوی قوه قضائیه خبر داد 

بازداشت
 وابستگان به منافقین 
سلطنت طلبان و اشرار
 در اغتشاشات اخیر

۱۱

 * کــره شــمالی: مذاکره با آمریکا بی فایده اســت
 ادامه نمی دهیم.

* شاهدخت عربستانی از آل سعود انتقاد کرد ناپدید شد!
 * آل ســعود برای نجــات از پهپادهــای انصاراهلل 

دست به دامان آمریکا، انگلیس و فرانسه شد.

 * عفــو بین الملل: شهرک ســازی های اســرائیل 
جنایت جنگی است.

* معاینه پزشکی فوری ترامپ در یک مرکز نظامی؛ 
آیا رئیس جمهور آمریکا بیمار شده؟

صفحه آخر

آتش نشان های فرانسوی هم به معترضان می پیوندند

خبر بد برای »ماکرون«
جنبش »جلیقه زردها« بزرگتر می شود

ستون پنجم دشمن متالشی شد

آرامش به کشور بازگشت
آمریکا، اسرائیل و آل سعود عزا گرفتند

* پس از گذشت 4 روز از وقایع اخیر در برخی 
نقاط کشور، روز گذشته امنیت در تمام استان ها 
برقرار شد و با اقدام نیروهای انتظامی و امنیتی 
تعداد بســیاری از لیدرهای حلقه های آشوب 

دستگیر شدند.
* آمریکا، اسرائیل و سعودی که امید زیادی به 
آشوبگران داخلی بســته بودند، از جمع شدن 

بساط این اشرار بسیار عصبانی و سرخورده اند.
* غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه: 
مردم صف خود را از اغتشاشــگران جدا کنند. 
جمع زیــادی از افراد خرابکار و اغتشاشــگر 

شناسایی شده اند.
* سردار حســین رحیمی، رئیس پلیس تهران: 
کسانی  حکمفرماست.  پایتخت  در  کامل  امنیت 
که به اموال مــردم ضرر و زیــان وارد کرده و 
پمپ بنزین ها را آتش زدند، منتظر باشــند که 

پلیس به سراغ آنها خواهد آمد.
* امیرحســین اعتمادی، ضدانقالب خارج نشــین 
در گفت وگو با بی بی سی فارســی: اعتراضات اخیر 
 ایران هــم رهبر ملی دارد و هــم فرمانده میدانی،

دو-سه سال است برای این اعتراضات سازمان دهی و 
شبکه سازی و حتی شعارنویسی شده است.   صفحه۲

گزارش اختصاصی کیهان از وداع با پیکر دو شهید حفظ امنیت

فرمانده! قرارمان قدس بود

خبر ویژه

اولین همکار داخلی آمدنیوز 
بازداشت شد

صفحه2

آمادگی 500 هزار بسیجی اصناف 
برای نظارت بر قیمت ها

* رئیس بسیج اصناف، بازاریان 
و فعــاالن اقتصــادی کشــور 
گفت: بســیج اصناف با داشتن 
500هزار عضــو آماده همراهی 
با اتاق اصنــاف برای نظارت بر 

قیمت هاست.
* غالمرضــا حســن پور: وزیر 
صنعــت، معدن و تجــارت در 
تماس تلفنی که با بسیج اصناف 
همکاری  خواســتار  داشــتند 
بیشتر بسیج به ویژه برای نظارت 
بر بازار شدند که از طرف ما نیز 

مورد موافقت قرار گرفت.

* با توجه به الزاماتی که برای اجرای این طرح مورد نیاز است، مسئولیت 
نظارت و بازرســی به عهده اتاق های اصناف اســت و بسیج اصناف فقط 

تیم های بازرسی را همراهی می کند.
*  برای این بازرسی ها از ظرفیت های خود بسیج اصناف استفاده می شود 
و از سایر بخش های بسیج کمک گرفته نمی شود.                   صفحه4

يادداشت روز

صفحه2

مردودی مدعیان اصالحات
در آزمون بنزین

درس های رها کردن فضای مجازی 
که جدی گرفته نمی شود 

 اعتراف دشمنان 
به استفاده از »تلگرام« 
برای آموزش 
اغتشاشگران

۳

خروش ملت علیه ارا ذل اجاره ای
دیروز تبریز و شهرکرد، امروز و فردا...

صفحه۳

برای اثبات ادعای 
مقابله با گران فروشان 

دولت
 با گران فروشی

 چند میلیون تومانی 
خودرو
برخورد کند

۴

نکته 

حاال نوبت انتقام 
به ما رسیده

۲

دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان
 و فعاالن اقتصادی با رهبر انقالب

صفحه2

* عصر دیروز معراج شــهدای تهران، وعده گاه بستگان و یاران دو شهید حفظ امنیت در اغتشاشات اخیر  
برای وداع با پیکرهای مطهر آنها بود. پاســدار شهید »مرتضی ابراهیمی«، فرمانده گردان امام حسین)ع( 

بسیج مالرد و مهندس شهید »مصطفی رضایی« از کارکنان شهرداری مالرد.
* بیشتر آنها که دور پیکر مطهر شهید ابراهیمی بیقراری می کنند، اعضای گردان امام حسین)ع( بسیج 
مالرد و از همرزمان ایشــان اند. جوانی از همیــن جمع یارانش، کنار پیکر مطهرش و میان گریه هایش با 
بی تابی فریاد می زند: »حاج مرتضی قرارمان قدس بود.«                                                   صفحه۱۱

عکس : محمد علی شیخ زاده


