
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت:»نشــر دیجیتال« میباشــد که مصادیق فعالیت های 
آن عبارتند از: تصدی قراردادن اطالعات و محتوای دیداری، شــنیداری، نوشــتاری 
و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشــار از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریــق حاملهای دیجیتال نظیر 
الواح فشــرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شــنیداری، نوشتاری و 
یا ترکیبی از آنها در معرض دســترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه 
ملی اطالعات و از طریق ســامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای 
 مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. طبق مجوز شماره 99/192087 مورخ 
1۳99/7/2۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آگهی گردید مدت فعالیت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- منطقه 15 ، شهرســتان تهران ، بخش 
مرکزی ، شــهر تهران، محله شهیدقندی-نیلوفر ، خیابان ســهروردی شمالی ، خیابان 
میر مطهری ، پالک 14 ، طبقه چهارم ، واحد 16 کدپســتی 15558۳5944 ســرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 20,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 200000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط 
موسســین طی گواهی بانکی شماره 65110109 مورخ 1۳99/08/17 نزد بانک ملت 
شعبه سیدخندان با کد 65110 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشــد اعضا هیئت مدیره آقای کیوان کیمیائی فرد به شماره ملی 0079475698 
و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای حســن نجفی نوقابی به 
شــماره ملی 0919424902 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای 
حســین خوش کیش به شــماره ملی 2991948884 و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمی و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری با امضــاء مدیرعامل منفردا 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان 
 خانم سیما نجفی نوقابی به شــماره ملی 0067119115 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت 1 ســال خانم فاطمه مهشــید سجادپور به شــماره ملی 6079444۳48 به 
سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شــرکت تعیین گردید. به موجب مجوز شــماره 99192087 مــورخ 1۳99/07/2۳ 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تاسیس گردید.  

تأسیس شرکت سهامی خاص کانون آموزش مجازی ایرانیان 
درتاریخ 1399/12/13 به شماره ثبت 574293 

به شناسه ملی 14009862853 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مــورخ 1۳99/11/۳0 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد:. آقایان مجید اکبری شماره ملی0620204941 
و آقای علیرضا شریفی شــماره ملی0559545۳20 و 
آقای جعفر کرمی شماره ملی 05۳0929015 به عنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
آقای جعفر کرمی به شــماره ملی 05۳0929015 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیــره و آقای مجید 
اکبــری به شــماره ملــی0620204941 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شــریفی به شــماره 
ملی0559545۳20 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقود اسالمی با امضاءمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.  

آگهی تغییرات شرکت نگارگستر چند رنگ 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529062 

و شناسه ملی 14007734928 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
 مــورخ 1399/02/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای
علی روشنفکر راد به شماره ملی 2593605812 به سمت 
بازرس اصلی و آقای ســید علیرضا عرب به شــماره ملی 
0013640690 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت فنی تابیلکو سهامی خاص 
به شماره ثبت 9990 و شناسه ملی 10100409373 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/11/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 1399/3/31 
به تصویب رســید. مؤسسه حسابرســی فاطر به شناسه ملی 
10100188574 به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز 
ایران مشهود به شناسه ملی 10861687625 به عنوان بازرس 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 

و شناسه ملی 10102185247 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/12/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای حســین 
سعیدی فرد به کدملی 3874454398 به سمت بازرس اصلی و 
خانم پروانه حیدری به کدملی 1829337823 به سمت بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.  

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پناه ساز الوند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 324733 

و شناسه ملی 10820013990 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/03/24 و مجوز شــماره 95/6061 مورخه 95/4/14 وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 
هیئت مدیره مؤسسه بشرح ذیل برای مدت 2سال انتخاب گردیدند. 
آقای مهدی آشتیانی به شماره ملی0056289286 به سمت رئیس 
 هیئت مدیره آقای مهدی شــریفیان به شماره ملی0076396282
به ســمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیــره آقای خلیل اله 
قلی ئی به شماره ملی4031933983 به سمت عضو هیئت مدیره.  

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

آگهی تغییرات موسسه  اندیشه چشم انداز توسعه 
به شماره ثبت 26735 و شناسه ملی 10320439506 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1۳96/04/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
وحساب سود و زیان مالی شرکت در سال مالی 1۳95به 
تصویب رســید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا مفخم به شــماره 
ملــی 2295820۳67 به ســمت رئیــس هیئت مدیره 
غالمرضا وهــاب به شــماره ملــی 0046094059 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیــره و محمد علیپور 
به شــماره ملی 08۳9806965 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره. کلیه چک ها و ســفته ها و بروات و اسناد و 
اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از 
اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
مرتضی عددیان نیشابوری به شماره ملی0045608687 
به ســمت بازرس اصلی و مهدی علی محمدی به شماره 
ملی 0044456794 به ســمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

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 1۳97/04/12 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 
1۳96 به تصویب رســید. آقــای غالمرضا وهاب کد ملی 
0046094059 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم الناز 
ملکجانی کد ملی 0079187481 به سمت مدیرعامل و 
آقای علیرضا امیــدوار طهرانی کد ملی 0071142789 
به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره برای مدت 2ســال 
انتخاب شدند. کلیه چک ها و ســفته ها و بروات و اسناد 
و اوراق تعهدآور شــرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شــرکت معتبر خواهد 
شد. آقای محمد علیپور کد ملی08۳9806965 به سمت 
بازرس اصلی و آقای مرتضی عددیان نیشــابوری کد ملی 
0045608687 به ســمت بــازرس علی البدل به مدت 
یکســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.  

آگهی تغییرات شرکت سنجش گران نیرو انرژی 
سهامی خاص به شماره ثبت 332774 

و شناسه ملی 10103708076 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1۳98/12/21 و مجــوز شــماره 87057 مــورخ 
1۳99/06/15 وزارت کشــور تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال و بازرســین برای 
مدت یکســال انتخاب شدند. آقای محمود قیومی لوالچیان 
به کد ملی 00۳2209525 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 
- آقای محســن رفیق دوســت به کد ملی 00۳88۳6785 
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره - آقای محمدحسین رضائی 
به کد ملی 128857۳4۳1 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 
- آقای ســید احمــد زرهانی به کد ملــی 200196۳۳00 
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره - آقای محســن قرائتی به 
کد ملــی 1261500067 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 
- آقای مجید شایسته به کد ملی 005952097۳ به عنوان 

عضو اصلــی هیئت مدیره آقای ســید ضیاء الدین حزنی به 
کد ملــی 5179686059 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 
آقای ســعید ســتاری به کد ملی ۳۳58099441 به عنوان 
عضــو علی البدل هیئت مدیره آقای علی اکبر اینانلوفر به کد 
ملــی 0۳229592۳۳ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره 
انتخاب شدند بازرسین بشرح ذیل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. - آقای ســیدمحمدعلی امین جواهری به 
کــد ملــی 1280796۳59 به عنوان بــازرس اصلی و آقای 
مجتبی عراقچی به کد ملی 0042۳4۳852 به عنوان بازرس 
علی البدل انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سود و زیان 
منتهی به تاریخ 1۳97/12/29 مطرح و به تصویب رسید.  

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

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری مجمع خیرین مسجدساز
به شماره ثبت 29946 و شناسه ملی 10320818632 

اداره کل تبلیغات اســامی کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی 
را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمایــد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اســناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
الکترونیکی دولت ســتاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است 
مناقصه گــران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 
تاریخ 1400/1/19 می باشد. مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت روز چهارشنبه 1400/1/19 تا 
ســاعت 14 عصر 1400/1/24 می باشد. مهلت زمانی ارایه پیشنهاد ساعت 8 صبح 1400/1/24 
لغایت 1400/2/5 ســاعت 14 عصر می باشد. زمان بازگشایی پاکت ها 1400/2/8 روز چهارشنبه 
ساعت 10 صبح می باشــد. اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر 

در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف: 
آدرس: کرمان خ مطهری شرقی جنب بیمارستان راضیه فیروز. و تلفن 171-4 33269

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل تبلیغات اسالمی استان کرمان

و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. بدیهی است شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ 

خواهد شد. شناسه آگهی: 1119411 شناسه نوبت چاپ: 1194160
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقام به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومی:

»آگهی مناقصه عمومی خرید- نوبت دوم«
شماره 2000001403000001 مورخ 1400/01/14 مندرج 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 1 سال 1400

شماره 
واحدتعداد یا مقدارنام و مشخصات کاالردیففراخوان

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(
محل اعتبار

عمرانی )اسناد خزانه اسامی(885/959/000متر17500لوله پلی اتیلن دوجداره فاضابی11

شرکت سهامی آب و فاضالب
 استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

سال هفتادو نهم   شماره 22717   تکشماره 20000 ریال12 صفحه   پنج شنبه 19 فروردین 1400   25 شعبان 1442    8 آوریل 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 حمله پهپادی به پایگاه ملک خالد عربستان با دقت باال.
 چهل و هشــتمین زندانی سیاسی در زندان های 

آل خلیفه به شهادت رسید.
 ثروت 5 تریلیــون دالری کرونا برای ثروتمندان 

5 کشور دنیا.

 نیمی از مردم افغانستان به کمک های بشردوستانه 
نیاز دارند.

 آمریــکا در آســتانه ورود بــه مــوج چهــارم؛ 
آلمان مشغول نبرد با موج سوم.

احتمال بروز شکاف در داعش با انتشار این خبر

ایندیپندنت از همکاری کامل
رهبر داعش با آمریکا خبر داد

 اعــالم جزئیــات ممنوعیــت فعالیــت اصناف 
در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی.

 وعــده معــاون وزیــر صمــت: 24۳ هــزار تن 
کاالی اساسی برای ماه رمضان توزیع می شود.

 گام پنجم بسیج ملی کووید 19 به زودی آغاز می شود.

 با اقدام به ساخت 6۳9 هزار واحد مسکونی، بنیاد مسکن
در خانه سازی از وزارت راه و شهرسازی جلو زد.

 ســازمان غــذا و دارو: اگــر عــوارض واکســن 
»آسترازنکا« تأیید شود وارداتش متوقف می شود.

برای شناسایی خانه های خالی

ثبت اطالعات واحدهای مسکونی مالکان
 از امروز الزامی است 

 ]صفحه ۱۰[

حریرچی: نمی توانم اسامی را بیان کنم!  

چه کسانی در ستاد کرونا 
افسار ویروس وحشی را رها کردند؟!

همزمان با مذاکرات بغداد  و  واشنگتن

با انتخاب جمعی از هنرمندان برجسته کشور

حسن روح االمین، تصویرگر صحنه های آسمانی
چهره سال هنر انقالب شد

 حســن روح االمین پس از دریافت عنوان چهره ســال هنر انقالب، گفت: به قول استاد موحد، ما هنوز 
هنرمندی در تراز انقالب اسالمی نداریم. ما سربازی مثل شهید حاج قاسم سلیمانی در تراز انقالب اسالمی 
 داریم و داشــتیم. در زمینه هنر هم آن چیزی که انقالب اســالمی باید تربیت می کرد یک سرباز در حد

حاج قاسم سلیمانی است که هنوز محقق نشده است.

 جناب رئیس جمهور پاســخ دهند که تصمیم عجیب ســتاد برای آزاد گذاشتن مسافرت ها 
براساس کدام کار کارشناسی و با چه توجیه و اعتبار منطقی گرفته شد؟ چه کسانی در این ستاد 
با درخواست کارشناسی و منطقی و هشدارهای مطرح شده درخصوص لزوم ممنوعیت سفرهای 

نوروزی مخالفت و مانع اتخاذ یک تصمیم مناسب شدند؟
 انتظار از مجلس و دستگاه های نظارتی این است که به مسئله ورود پیدا کنند تا مشخص شود 

چه کسانی با تصمیمات اشتباه خود زمینه مشکالت این روزها را فراهم نموده اند؟

 ]صفحه ۳[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

ارائه اطالعات
 گمراه کننده
FATF درباره

گزارش خبری تحلیلی کیهان

گزارش ها از طرح فریب آمریکا برای ادامه تحریم ها حکایت دارد

لغو تحریم ها نیاز به مذاکره ندارد
نشست وین را ترک کنید

]صفحه ۲[

]صفحه آخر[

 

مدیری که فرصت را
به تهدید تبدیل کرد!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 

صفحه ۱۰

رسیدگی به پرونده کیفری 
خریداران »رشت الکتریک«

پس از دستور رئیس قوه قضائیه

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

تحریف مجدد سیاست قطعی نظام 
در ارگان دولت

مأموریت مدعیان اصالحات
برای پایمال شدن حقوق ملت

صفحه 3

روحانی: آمریکا
آمده است توبه کند!

 در حالی کــه انتقاد های زیادی درخصوص 
تصمیمات ســتاد ملی مبارزه با کرونا در ایام 
به ویژه آزاد گذاشتن مسافرت ها و در  نوروز 
نتیجه جهش مبتالیان و فوتی ها مطرح است، 
معاون کل وزارت بهداشــت گفت: برخی در 
ستاد کرونا مانع شدند تا از فرصت طالیی عید 
برای خاموش کردن شعله های کرونا استفاده 

کنیم که نمی توانم اسامی این افراد را بگویم.
 اظهارات معاون وزارت بهداشــت و انتقادات 
مطرح شده در روزهای اخیر از تصمیمات نوروزی 
رئیس جمهور  اکنون  تا  می طلبد  کرونا  ســتاد 
 کشورمان به عنوان رئیس  ســتاد ملی مقابله 

با کرونا برای مردم شفاف سازی کنند.

صفحه 3

به مناسبت سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی    

حکایت غربت 
راوی روایت فتح 

 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تعهدات این کشور در توافق 
هســته ای را به برداشته شدن »تحریم های ناسازگار با برجام« 
محدود کرده و کامال مبهم در این باره سخن گفته است. این در 
حالی است که خواسته ایران کامال آشکار و منطقی است و آن 
چیزی نیست جز لغو دائمی و کامل تمامی تحریم های ضدایرانی.

 تجربه ثابت کرده اســت که آمریکا که به »قاتل زنجیره ای 
توافقات بین المللی« مشهور اســت با حربه »جنگ کلمات« 
در پی آن اســت تا با وعده های نسیه، طرف مقابل را به سوی 
اقدامات نقد کشانده و در ادامه و پس از اجرای اقدامات طرف 

مقابل، وعده ها را به فراموشی بسپارد.

 یک مقام ارشــد ایرانی به شــبکه پرس تــی وی  گفت که 
اعمال  تحریم های  تقســیم بندی  ایران  اســالمی  جمهوری 
 شده توســط آمریکا به تحریم های برجامی و غیربرجامی را 

نمی پذیرد.

صفحه ۲

آقای روحانی!
بر سر گرگ 

آب توبه نریزید!

نکته

حشدالشعبی: خروج آمریکا اگر در مذاکرات درج نشود
مقاومت به سالح متوسل می شود


