
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای مجتبی نعمتی جم به شــماره کارت ملی 
0036203270 بــه نمایندگــی از شــرکت ســرمایه گذاری میالد 
سازندگان )سهامی خاص( به شماره ثبت 98401 به شماره شناسه 
10101424086 بــه ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای حســین 
فهمیده به شماره کارت ملی 0041974451 به نمایندگی از شرکت 
جهاد تعاون )سهامی خاص( به شماره ثبت 94205 به شماره شناسه 
ملی 10101382904 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره- آقای 
محمدرضا لرستانی به شماره کارت ملی 0082830606 به نمایندگی 
از شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر)سهامی خاص( به 
شــماره ثبت 87906 به شماره شناســه ملی 10101323148 به 
ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، انتخاب شدند- کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب 
مدیرعامــل با امضای 2 تــن از اعضای هیئت مدیــره همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشــد. در خصوص نامه و اوراق عادی با امضای 
مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت برق گستران جهاد تهران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 116324 

و شناسه ملی 10101599304 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/8/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا 
جعفرزاده به شماره ملی 0078914043 با دریافت مبلغ 
300/000/000 ریال معادل کلیه سهم الشــرکه خود از 
شــرکت خارج گردید. آقای امیر جمالی به شــماره ملی 
1370924119 با دریافت مبلــغ 200/000/000 ریال 
معادل کلیه سهم الشــرکه خود از شــرکت خارج گردید. 
ســرمایه از 1/000/000/000 ریال به 500/000/000 
ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید. 
تعــداد اعضاء هیئــت مدیره مرکب از 2 مدیر باشــد در 
نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح 
گردید. لیســت صاحبان سهم الشــرکه پس از کاهش به 
شرح ذیل می باشد: طاهره اعرابی 0058346309 دارنده 
250/000/000 ریال نصرالــه دادروئی 0046718990 

دارنده 250/000/000 ریال.

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

آگهی تغییرات شرکت دژ سازه راه کیهان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465636 

و شناسه ملی 14004644953

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســاخت شهرک 
گردشــگری، صنعتی، روستایی و سالمت در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم به موضوع شرکت اضافه گردید 

و ماده مربوطه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1398/8/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی آئین ابرار 

آریا به شناســه ملی 14005888860 به عنوان بازرس اصلی و آقای 

محسن همتی فراهانی به شماره ملی 0080068510 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ابزار دقیق پارسیان کاال 
سهامی خاص به شماره ثبت 471285 

و شناسه ملی 14004862685

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1398/10/8 تصمیمات ذیــل اتخاذ 
شــد: - اعضــاء هیئت مدیره بــه قرار ذیل بــه مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند: آقــای کاویان جوانشــیر گیو به 
 شــماره ملــی 0013923609 و آقای مهیــار علیقلی به
شــماره ملی 4723686479 و خانم ماژان جوانشــیرگیو 
به شــماره ملی 0067391818 انتخاب شــدند مؤسسه 
حسابرســی پیوند ارقام راهبــر ایرانیان شناســنامه ملی 
14006196976 به عنوان بازرس اصلی و آقای حســین 
زمانــی دارنده کد ملــی 2141511038 به عنوان بازرس 
علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شدند. - ترازنامه 
و حســاب ســود و زیان ســال مالــی 1397 منتهی به 

1397/12/29 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 

آگهی تغییرات شرکت طلوع تجارت خاور 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 455381 و شناسه ملی 14004114597

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/10/15 ذیل اتخاذ شد: شرکت پیام طبیعت البرز به 
شناسه ملی 10260315752، و شرکت کشت و صنعت فردوس 
به شناســه ملی 10101265667 و شرکت کفش نوید بهمن به 
شناســه ملی 10102247860 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

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

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 348051 

و شناسه ملی 10103961479

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای بهروز جراحی به شــماره ملی 6599785204 به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره- آقای بابک جراحی به شماره ملی 
0062088572 به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای بهزاد جراحی به شماره 
ملی 0034920307 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا منفرد هر یک از 

اعضا هیئت با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیتل ترونیکس 
سهامی خاص به شماره ثبت 30352

و شناسه ملی 10100758053

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی 
ســالیانه مــورخ 1398/04/24 و مجــوز شــماره 
اداره   1398/06/09 مــورخ   982/15/132747
کل تعــاون، کار و رفــاه  اجتماعــی اســتان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه منتهی به تاریخ 
1397/12/29 مــورد تصویب قرار گرفت. ساســان 
محسنی به شــماره ملی 5779723370 به عنوان 
بازرس اصلی و عباس آرزوی عراقی به شــماره ملی 
0050916777 بــه عنوان بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات
 شرکت تعاونی تولید و توزیع کارکنان

 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
به شماره ثبت 155616 و شناسه ملی 10101983635 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
 فوق العاده مــورخ 1398/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت 2 
سال تعیین گردیدند: آقای حسن نکوئی به شماره ملی 
2529167729 به ســمت رئیس هیئت مدیره و عضو 
هیئت مدیره خانم نســرین دخت پاسگر به شماره ملی 
4132061191 بــه نایب رئیــس مدیره و عضو هیئت 
مدیره آقای نیما نکوئی به شماره ملی 3874495851 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیــره آقای نوید 
نکوئی به شــماره ملی 0451479378 به سمت عضو 
هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد عادی 
اداری بــا امضاء مدیرعامل آقای نیمــا نکوئی یا رئیس 
هیئت مدیره آقای حسن نکوئی و یا عضو هیئت مدیره 
آقــای نوید نکوئی با مهر شــرکت هر یــک به تنهایی 
معتبر می باشــد. آقای منصور نقشــینه به شماره ملی 
0043253598 به ســمت بازرس اصلی خانم نســیم 
میرزائی اصل به شــماره ملی 0061617717 به سمت 

بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت سپیدان شیمی 
گستر سهامی خاص به شماره ثبت 143360 

و شناسه ملی 10101863323

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1398/7/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و صورتحســاب سود و زیان برای ســال مالی منتهی به 
1398/3/31 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه جامعه 
االمام الصادق)ع( به شناســه ملــی 10100185873 با 
نمایندگــی آقای عالءمیرمحمد صادقی به شــماره ملی 
1280767391 و آقای یحیی آل اســحق به شماره ملی 
4282297425 و آقــای محمدرضا مصلحی به شــماره 
ملــی 4209716100 و آقــای محمدفطانت فردحقیقی 
به شــماره ملی 2298866279 و آقای علیرضا ظهره وند 
به شــماره ملی 0054596327 به عنوان اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. موسســه 
حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی 10100188574 
به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود 
به شماره شناسه ملی 10861687625 به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت 
کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 
و شناسه ملی 10102185247 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1398/9/23 و تاییدیــه شــماره 11/68120 مــورخ 
1398/12/4 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای  اســتان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای سیدعلیرضا مرعشی 
با کد ملی 0931379547 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیــره و خانم مینــا دهقان به کد ملــی 1282871412 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه خدامرادی با 
کد ملی 0068936230 به ســمت عضــو هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب شدند - امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شامل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر 
می باشــد - آقای داود جاللیان با کد ملی: 0049984349 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن خسروی با کد ملی: 
1829346318 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب شــدند ترازنامه و سود و زیان مالی 1397 مورد 

تصویب قرار گرفت. 

آگهی تغییرات  شرکت
 حمل ونقل بین المللی خوشنام راه 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
115299 و شناسه ملی 10101589202

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/10/4 و به موجب مجوز شــماره 
155003/71/5 مورخ 1398/10/25 سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای رضا 
اکبری به شــماره ملی 1288952945 به جای داریوش 
امانی تهرانی به شــماره ملــی 1289385750 به عنوان 
عضو هیئت عامل برای مدت 2 سال منصوب گردید. ضمنا 
عضویت آقایان فرامرز مداح به شماره ملی 4569329322 
 و محمد تیموری به شماره ملی 0700330100 برای مدت

2 سال در هیئت عامل سازمان تمدید گردید. 

آگهی تغییرات شرکت
 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 78956 
و شناسه ملی 10101237758

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۱۰[

 نخست وزیر لبنان: خاک خود را تا آخرین وجب 
از اسرائیل پس می گیریم.

 یورش اشــغالگران صهیونیست به کرانه باختری
و تخریب منازل و مزارع فلسطینی ها.

 سازمان ملل: 20 میلیون یمنی از گرسنگی رنج می برند.

 ارتش سوریه مســیر نظامیان آمریکایی را بست 
و آنها را مجبور به عقب نشینی کرد.

 دیدبان حقوق بشــر ســوریه: اردوغان با داعش 
و القاعده ارتباط مستقیم دارد.

سید حسن نصراهلل: اسرائیل
در جنگ بعدی از بین می رود

 جزئیات جدیدی از شبکه گسترده زوج اخاللگر؛ 
فروش ارز دولتی در بازار آزاد با همکاری مسئوالن 

ارزی وقت بانک مرکزی و بانک های مختلف.
 در عملیــات پلیــس امنیت اقتصــادی بیش از 

1000 خودروی احتکاری در پایتخت کشف شد.

 بیمه مرکزی: برگه بیمه شخص ثالث همچنان به 
بیمه گذار ارائه می شود. 

 رئیس کل بانک مرکزی: حجم نقدینگی حتما کاهش می یابد.
 عضو اتاق بازرگانی: شــرایط صــادرات به عراق 

بهتر از قبل شده است.

جزئیات جدید فروش سهام
 شرکت های دولتی 

 ]صفحه ۱۱[

با رای گیری در فراکسیون نیروهای انقالب در اولین روز مجلس مشخص شد

 قالیباف با 164 و حاجی بابایی با 57 رأی 
دو نامزد اصلی ریاست مجلس یازدهم

تظاهرات علیه پلیس قاتل در آمریکا سرکوب شد

»نمی توانم نفس بکشم«
آخرین جمله سیاه پوست مقتول در غرب وحشی

 دیروز مراســم افتتاحیه مجلس یازدهم با حضور 
سران قوه مجریه و قضائیه و دیگر میهمانان کشوری 
و لشکری برگزار شد و در پایان مراسم ادای سوگند 

نمایندگان برگزار گردید.

 همچنین در جلســه بعــداز ظهر فراکســیون 
نیروهای انقالب نامزدهای هیئت رئیســه مجلس 
مشخص شدند؛ قالیباف با 164رای و حاجی بابایی 

با 75رای دو گزینه اصلی هستند.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

پدرخوانده های خارج از مجلس
فراکسیون امید را 

اداره می کردند

مطالبه رهبر انقالب از نمایندگان

مجلس متعهد به وظایف، نقطه امید مردم و اتکاء مجریان است

معیشت طبقه ضعیف
اولویت مجلس یازدهم باشد

]صفحه 3[

 

بردن بار مردم
یا بستن بار خود؟

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: امام راحل عظیم الّشــأن، مجلس را در رأس امور دانستند؛ 
این را می توان جامع ترین تعبیری دانست که شأن مجلس و نیز وظیفه  آن را در یک جمله  کوتاه 

اعالم می کند. 
 آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویّت های کشور، و با کارشناسی، 
و با حضور فّعال و منّظم، و با پاک دســتی و امانت داری، وظیفه قانونگذاری و دیگر وظایف خود 
 را انجام دهند، مجلس، نقطــه امید مردم و نقطه  اتّکاء مجریان، و بــه معنی حقیقی، در رأس

 امور کشور خواهد بود.

 اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت های اجرای آن به درستی استفاده شود، کشور 
به هدف های واالی خود دست می یابد. این است شأن واالی مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهّم آن.

 در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویّت های کشور است. 
 آفت عمده، سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان بار، یا وارد کردن انگیزه های ناسالم شخصی و جناحی، 

یا سهل انگاری در کار، یا دسته بندی های احیاناً ناسالم قومی و منطقه ای و قبیله ای و امثال آن است.
 در باب اقتصاد، عالوه  بر مشــکالت عمده  مشــهود، باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت 

و عدالت، نمره  مطلوبی در باب عدالت به  دست نیاورده ایم. 

اعتراف کارشناس
 شبکه سعودی به شکست 

ترامپ در برابر ایران
۲

جنایت خانوادگی، 
بار دیگر تناقض گویی 

اصالح طلبان را برمال کرد
10

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

تقالی وزیر مستعفی
و بی اعتنا به مسکن

برای فرار از پاسخگویی
11

»نمی توانم نفس بکشم«
و افسانه حقوق بشر! 11

روحانی: تجارت ایران 
و یک کشور دوست 

 به آمریکایی ها 
ارتباطی ندارد

۲

وزارت امور خارجه: 
خشونت پلیس آمریکا

علیه سیاه پوستان 
هیچ حد و مرزی نمی شناسد

۲

 هــزاران آمریکایــی در اعتراض به قتل فجیع یک سیاه پوســت توســط پلیس نژادپرســت در ایالت
»مینه سوتا« این کشور، به خیابان ها ریختند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

فلویــد« پلیــس روی »جــرج  مامــور  منتشــر شــده،  ایــن جنایــت  از  ویدیویــی کــه  در   
40 ساله، خم شده و زانوی خود را آن قدر برگلوی این سیاه پوست فشار داد تا اینکه وی خفه شد.

 جــرج فلویــد بارهــا از مامور پلیس خواســت زانوی خــود را بردارد و ملتمســانه فریــاد می زد که 
»نمی توانم نفس بکشم«.


