
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/4/31 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 
96 به تصویب رســید. موسســه حسابرســی به بین محتوا با شناســه ملی 
14006661682 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تالش ارقام با 
شناسه ملی 10100560383 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کندر
 سهامی خاص به شماره ثبت 82884 

و شناسه ملی 10101275087

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 
1397/6/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در 
62 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه 

قبل گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283542(

آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی 
و مهندسی نوآوران کیفیت پارس 

سهامی خاص به شماره ثبت 254538 
و شناسه ملی 10861831746

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/11 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - بخش 

مرکزی - شهر تهران - بزرگراه نواب صفوی - خیابان آذربایجان - بزرگراه 

نواب صفوی - پالک 510 - ســاختمان تجاری - اداری شهاب 3 - طبقه 

دوم - واحد 313 کدپســتی 1346955496 تغییر یافــت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283538(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی رایان آروین 
الگوریتم با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

504795 و شناسه ملی 14006526891

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 

مــورخ 1397/4/30 و مجوز شــماره 97/613625 

مورخ 1397/5/30 بیمــه دانا تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: ترازنامه و حساب ســود و زیان منتهی به سال 

مالی 96 به تصویب رســید. موسسه حسابرسی عامر 

مشــاور تهران به شناســه ملی 10100526298 به 

عنــوان بازرس اصلی و موسســه حسابرســی هدف 

همکاران به شناسه ملی 10220537520 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283540(

آگهی تغییرات شرکت دانا یاران کوثر 
سهامی خاص به شماره ثبت 158414 

و شناسه ملی 10102011186 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 

ســالیانه مــورخ 1397/04/30 و تاییدیه اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره 110/1416/

الــف ت مورخ 97/6/26 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 

96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به بین 

محتوا با شناسه ملی 14006661682 به سمت 

بازرس اصلی و آقــای میثم کریمیان دارنده کد 

ملی 0075063735 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 

کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283543(

آگهی تغییرات شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد 
شرق سهامی خاص به شماره ثبت 466966 

و شناسه ملی 14004686193 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 

مــورخ 1396/2/18: - بــه موضوع شــرکت متن: 

 ،CNG تعمیر و تجهیز و نگهداشــت جایگاه های«

بهره برداری جایگاه های CNG، بنزین و نفت و گاز 

و کالیبراسیون دیسپنسرهای CNG، تست مخازن 

CNG و کالیبراسیون شیرهای اطمینان و گیج های 

دما و فشار)ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت 

نمی باشــد.(« به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 

و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار)283539(

آگهی تغییرات شرکت  اعتمادگستر
 کیان پاشا با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 6083 
و شناسه ملی 14004842410

مجله کیهان ورزشی، امروز )شنبه 19 آبان 1397( در سراسر کشور منتشر شد. 
در هفته نامه کیهان ورزشی، آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان را می خوانید. در 

مجله شماره 3211 کیهان ورزشی، عناوین زیر را می خوانید:
- کشتی در برزخ )چشم انداز(

- ورزشکار ربات نیست انسان است )تکاپو(
- گفت و گو با »گالره ناظمی« داور بین المللی فوتسال بانوان )نگاه چندبعدی(

- طیب خان )پرونده هفته(
- ... و آخرین اخبار ورزش ایران و جهان و رشته  هایی چون والیبال، دو و میدانی، 

سوارکاری، کشتی، تیراندازی، تنیس، بسکتبال و فوتبال پایه های تهران.

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضــوع: - انجام فعالیتهای 
انتشــاراتی به منظور انتشار کتاب)با اخذ مجوز الزم(- تهیه و توزیع 
کتاب در داخل و خارج از کشــور- تاســیس تجهیز مراکز چاپ و 
نشر- برگزاری نمایشــگاه های کتاب)عمومی و موضوعی(- تهیه 
فیلمهای تلویزیونی، ویدیویی، انیمیشن و رایانه ای بلند و کوتاه اعم 
از داستانی، مستند، آموزشــی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف 
موسســه و مطابق با ضوابــط مربوطه- گــردآوری، تالیف، تدوین 
مقاالت، ترجمه)غیررســمی( متون و کتاب به زبان های خارجی و 
یا بالعکس- مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری در 
برپایی نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی هنری- انجام مطالعات و 
تحقیقات در موضوعات متناســب با اهداف و فعالیت های موسسه و 
اجرای طرح های پژوهشــی- برگزاری نشست های فرهنگی، ادبی، 
شعر و شاعران- عرضه و مبادله محصوالت فرهنگی هنری دارای 
مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری، سی دی، 
فیلم هــای ویدیویی و اقالم رایانه ای مجاز بــه ویژه در زمینه های 
معارف اســالمی و ادبیات فارســی- طراحی و اجــرای نظام های 
اطالع رسانی، طراحی سایت، بانک های اطالعاتی و یا ایجاد کتابخانه 
برای سازمانها و موسسات در زمینه های فرهنگی هنری، علوم قرآنی 
و معارف اســالمی بــه موجب مجوز شــماره 96/318266 مورخه 
1396/12/12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مدت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان تهران- بخش 
مرکزی- شــهر تهران- محله فاطمی- کوچه دریا- خیابان شهید 

محمدعلی صدوقی- پالک 6- طبقه اول- کدپستی 1418743431 
ســرمایه شــخصیت حقوقی: 10/000/000 ریال می باشد. اسامی 
و میزان سهم الشــرکه شرکا: آقای محمدحســین افشارشکیب به 
شــماره ملی 0061239941 دارنده 2500000 ریال سهم الشــرکه 
آقای محمدرضا نظام دوست به شــماره ملی 0931306566 دارنده 
2500000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدحسن محی الدین نجفی 
به شــماره ملی 1287586351 دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه 
آقای ســیدمحمد مرتضوی به شــماره ملی 6159519301 دارنده 
2500000 ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای محمدحســین 
افشارشکیب به شماره ملی 0061239941 و به سمت عضو هیئت 
مدیره آقای محمدرضا نظام دوست به شماره ملی 0931306566 و 
به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسن محی الدین نجفی به 
شــماره ملی 1287586351 و به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای 
ســیدمحمد مرتضوی به شــماره ملی 6159519301 و به سمت 
مدیرعامل و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 4 سال انتخاب 
گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد رسمی و بهادار و 
بانکی و تعهدآور موسســه)از قبیل: چک، سفته، برات و قراردادها( با 
امضاء آقای سیدمحمد مرتضوی)مدیرعامل موسسه( همراه با مهر 
موسسه و ســایر نامه های عادی و اداری با امضاء آقای سیدمحمد 
مرتضوی)مدیرعامل موسسه( همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)283541(

تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی و هنری سفیران فرهنگ عاشورا 
در تاریخ 1397/8/9 به شماره ثبت 45819 به شناسه ملی 14007921431

سال هفتادو هفتم   شماره 22045   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 19 آبان 1397   2 ربیع االول 1440    10 نوامبر 2018

درخشش وزنه برداران ایرانی 
در رقابت های جهانی 2018 

مرادی ستاره شد 
هاشمی و بیرالوند 
طالیی
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

پمپئو: اروپا در برجام ماند
ولی از تحریم ها حمایت می کند!

صفحه2

يادداشت روز

ابراز تأسف هم 
دروغ بود

خبر ويژه

معاون وزارت خارجه
یا توجیه کننده بدعهدی اروپا؟!

صفحه2

حمالت جنون آمیز عربستان و امارات به الحدیده
خانه ها و بیمارستان ها را درهم کوبیدند

* به گفته خبرنگار گاردین افشــای پشت پرده 
شبکه »ایران اینترنشنال« علت قتل »خاشقجی« 

توسط بن سلمان است.
 * آمریکا بدعهدی کرد و مذاکرات پیونگ یانگ 

و واشنگتن متوقف شد.

* ســنا به جمهوری خواهان رســید، مجلس 
نمایندگان به دموکرات ها.

* کهنه سرباز آمریکایی در کالیفرنیا حمام خون 
به راه انداخت.

صفحه آخر

»آدم« کودک نحیف یمنی، یکی دیگر از قربانیان 
وحشیگری های ائتالف سعودی است. »آدم« 10 ساله 
که 10 کیلوگرم بیشــتر وزن نداشت، بر اثر سوء تغذیه 

شدید فوت کرد.
یونیسف گزارش داده، 400 کودک یمنی در یمن 
وضعیت مشــابه »آدم« را دارند و از سوء تغذیه شدید 

رنج می برند و هر لحظه امکان دارد، بمیرند. یونیسف در 
حساب توییتری خود نوشته: »ای آدم! به سوی بهشت 
برین برو«. آدم در بیمارستان الثوره شهر الحدیده فوت 
کرد، بیمارستانی که هم اکنون زیر آتش ائتالف سعودی 
است. پیش از آدم، »أمل حسین«، دختر یمنی و ده ها 

کودک دیگر بر اثر سوء تغذیه حاد فوت کرده اند.

70 درصد نقدینگی کشور
دست یک درصد از افراد است

* روزانه 20 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می شود.
* وزیر صنعت: کاالهای اساسی احتکار شده با 

قیمت رسمی توزیع می شود.
* سکوت وزارت صنعت در قبال حفره امنیتی 

سامانه آماری این وزارتخانه.

* مستخدمین حسینی: حتی آمریکا هم اقتصاد 
آزاد ندارد.

* طرح اصالح نظام بانکی پس از 10 سال تالش 
کارشناسی، به نقطه صفر برگشت!

صفحه۴

تابلوی دیگری از جنایات آل سعود

این کودک 10 ساله یمنی هم از گرسنگی جان داد
او هنگام مرگ فقط 10 کیلو وزن داشت

سنگ تمام مردم غیور لرستان 
در تشییع جانباز شهید سید نورخدا موسوی 

* مرور مصوبات تحریمی کنگره )سنا و مجلس نمایندگان( آمریکا در سه ساله پس از برجام، از اتفاق نظر 
دو حزب دموکرات و جمهوری خواه درباره نقض برجام و دور زدن آن و افزایش تحریم ها حکایت می کند. 

در واقع سیاست دشمنی و تحریم ایران، سیاست دو حزبی است.
* دو حزب هر چند رقابت شــدید و اختالفات متعددی در برخی زمینه ها دارند، اما در مقابل البی ایپک 
و صهیونیسم مسیحی گوش به فرمان عمل می کنند و درباره دشمنی و فشار بر ایران  اشتراک نظر دارند.
* نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه، 26 آبان 95 باالتفاق به تمدید 10 ساله تحریم های ایران )ایسا( 
رای دادند. 419 نماینده از تمدید تحریم ها حمایت کردند و تنها یک نفر رای مخالف داد.           صفحه2

دموکرات ها و جمهوری خواهان
دو لبه قیچی تحریم علیه ایران

مخالفت نیجریه
 با آزادی
 شیخ زکزاکی
حتی با قرار وثیقه!

۱۲

صفحه۳

نتیجه حمایت دولت از دور زدن 
فیلترینگ تلگرام 

رئیس پلیس فتا: 
بیشترین جرائم 
فضای مجازی 
همچنان در تلگرام 
رخ می دهد

۱۱

* »مایک پمپئــو« وزیرخارجه آمریکا در 
گفت وگو با بی بی سی: کشورهای اروپایی و 
تحریم ها  از  خاورمیانه  کشورهای  از  برخی 
حمایت می کنند. حتی ۳ کشــور اروپایی 
هم با اینکــه در برجام ماندند، از تحریم ها 

حمایت می کنند.
* سوئیفت دوشنبه هفته گذشته در بیانیه 
کوتاهی ضمن ابراز تاســف اعالم کرد که 
همکاری با شماری از بانک های ایرانی را به 

حال تعلیق در می آورد.
* کمیســیون اروپایی از تصمیم سیستم 
مالی سوئیفت برای تعلیق دسترسی برخی 
ابراز  این سیســتم  به  ایرانی  بانک های  از 

تاسف کرد!
 * »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان-مهر 97-: 
با آمریکا اهداف مشــترکی را درقبال ایران 
دنبال می کنیم. ما فقط از نظر مســیرهایی 
اختالف  یکدیگــر  با  می کنیم  دنبــال   که 

داریم.
* خبرگزاری رویترز به نقــل از مقام ها و 
از  ناشی  طوفان  احتماالً  ایران  تحلیلگران: 
تحریم های نفتی آمریکا را پشت سر خواهد 

گذاشت.
* شبکه انگلیسی اســکای نیوز: آنچه که 
شدیدترین تحریم های آمریکا خوانده شده 
ایران را به زانو در نخواهــد آورد و باعث 
نمی شود که این کشور سینه خیز به سمت 
واشنگتن برود.                                 صفحه2

عرضه نفت در بورس
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نمایندگان مردم عنوان کردند 

به اروپا برای عمل 
به وعده هایش 
شک داریم
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