همزمان با کودتای آمریکا علیه «مادورو»

رئيس اتاق بازرگانی ایران و کرهجنوبی خبر داد

ورشکستگی برخی شرکتهای کرهای
پس از تحریم آمریکا علیه ایران

*  25هــزار واحد تولیدی با کمتــر از  70درصد
ظرفیت کار میکنند.
* افزایــش  30درصدی حق بیمه شــخص ثالث
خودروهای سواری در سال .98
* اتحادیه قنادان :نرخ شیرینی امسال هم باال میرود.
دوشنبه  ۲۶فروردین ۱۳۹۸

پمپئو:ایران در امور داخلی ونزوئال
دخالت میکند!

* سخنگوی صنعت برق :خاموشیهای برنامهریزی شده
در سال جاری نداریم.
* وزیر نیرو خبر داد :افزایش  19برابری بارشها در
نیمه نخست فروردین.
صفحه۴

 ۹شعبان 14۴۰

* بلومبرگ :دولت انگلیس «آسانژ» را به گوانتاناموی
بریتانیا منتقل کرد.
* امارات و عربستان رسما کنار کودتاچیان سودان قرار گرفتند.
* برنی سندرز خطاب به ترامپ :الاقل به یک وعده
انتخاباتیات عمل کن.

سال هفتادو هفتم

12صفحه ( نيازمنديها در صفحه) ۶

 ۱۵آوریل 201۹

کارنامه غرب و محور مقاومت در آزمون سیل

درمدرسه مروی برگزار شد

تجمع طالب
و روحانیان تهران
در حمایت از سپاه

۳

مراسم اختتامیه
سومین دوره
مسابقات بینالمللی
قرآن کریم طالب
برگزار شد

۳

ارسال  ۱۸هزار
بسته لوازم خانگی
اهدایی
ستاد اجرایی
(ره)
فرمان امام
به مناطق سیلزده

۳

آمریکا سیلزدگان را تحریم کرد
نیروهای مقاومت منطقه به کمک آمدند

شماره ۲۲۱۶۱

تکشماره  ۱0۰00ریال

ناآرامی به اروپا بازگشت
شورش در فرانسه ،تظاهرات در صربستان و آلبانی

صفحه۳
* در فرانسه جلیقه زردها در پاریس و سایر شهرهای این کشور به خیابانها ریختند و با پلیس درگیر شدند.
* حدود  ۱۰هزار نفر از مردم صربســتان در ادامه اعتراضها به سیاســتهای رئیسجمهور این کشور،
صفحهآخر
بار دیگر در بلگراد (پایتخت این کشور) به خیابان آمدند و خواستار استعفای وی شدند.
تشدید گستاخی اروپا در سایه انفعال دستگاه دیپلماسی

فرانسه :ایران بعد از پایان دوره برجام هم
حق غنیسازی ندارد!

* «جرارد آرود» ســفیر فرانسه در آمریکا :روســیه ،اورانیوم غنیشده نیروگاه هستهای بوشهر را تأمین
میکند .بنابراین هیچ دلیل قابل درکی وجود نخواهد داشت ایران بعد از برجام ،اقدام به غنیسازی وسیع
اورانیوم کند.
* همانگونه که سال  ۲۰۰۲گفتیم که طبق پیمان منع اشاعه ،غنیسازی اورانیوم بدون داشتن یک برنامه
غیرنظامی باورپذیر در زمینه هســتهای غیرقانونی است ،قادر خواهیم بود در سال  ۲۰۲۵هم در صورت
لزوم ،واکنش نشــان دهیم .آن موقع تحریمهایی اعمال شــدند .تحریمها میتوانند مجددا ً اعمال شوند.
بعد از برجام ،هیچ بند «زوالپذیری» وجود ندارد.
* عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه :اگر توئیتهای جرارد آرود موضع فرانسه است ،ما با
نقض عمده هدف و مقصود برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه  2231شورای امنیت مواجهیم.
* در پی توئیتهای منتسب به سفیر فرانسه در واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران« ،فیلیپ تیه بو»
صفحه۲
سفیر جدید فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

تعهدات برجامی اروپا
در حد حرف باقی
مانده است

* کوبا :آقایان امپریالیست! ما کوباییها تسلیم شما
آمریکاییها نخواهیم شد.
* داماد «ملک عبداهلل» پادشــاه سابق عربستان در
زندان بنسلمان.
صفحهآخر

يادداشت روز

خبر ویژه

۱۱

میدانیم  FATFزورگویی است
ولی باید تبعیت کنیم(!)

صفحه2

آگهی تغییرات شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز سهامی خاص
به شماره ثبت  184102و شناسه ملی 10102262391

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/11/24

به شناسه ملی  10102384287به سمت عضو هیئت مدیره

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :آقــای محمدرضا مشــایخی

و آقای رضا عالئی به شماره ملی  5579142064به نمایندگی

آگهی تغییرات شرکت بهینه پایه
سهامی خاص به شماره ثبت 143905
و شناسه ملی 10101868672

به شماره ملی  1218998121به نمایندگی از شرکت گروه

از موسســه آموزشــی آماد و پشتیبانی دســتواره به شناسه

طلیعه سبز جهان با شناسه ملی  10102853650به سمت

ملی  10100467987به ســمت عضو هیئت مدیره تعیین

مدیر عامــل و رئیس هیئت مدیره .آقــای مجید نورعلی به

شدند.

شــماره ملی  55183999به نمایندگی از شرکت مهندسی

کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک

آماد بهینه ســاز با شناســه ملی  10102251738به سمت

ســفته برات قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر

نائب رئیس هیئت مدیره ،آقای جعفر حسننژاد به شماره ملی

اداری مالی آقای جعفر درخشانی به همراه یکی از اعضاء هیئت

 2690151456به نمایندگی از شرکت ناصرین وحید با شناسه

مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با

ملی  10102255011به ســمت عضــو هیئت مدیره ،آقای

امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

محمدرضا صفاری به شماره ملی  2721662252به نمایندگی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

از شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تامین اندیش کاسپین
سهامی خاص به شماره ثبت 426184
و شناسه ملی 10320787812

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  1396/1/28تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :اعضای هیئت
مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند :شرکت
گیتی گســتر لیو (ســهامی خاص) به شماره ثبت  423475و
شناســه ملــی  10320760004به نمایندگــی آقای منصور
رضایی به کــد ملی  0055533213به ســمت رئیس هیئت
مدیره شــرکت افق گنجینه ایرانیان به شماره ثبت 376113
و شناســه ملی  10320247637بــه نمایندگی آقای ابراهیم
قاســمی به کد ملــی  0420967540به ســمت نائب رئیس
هیئت مدیره شرکت سرمایه یمین (سهامی عام) به شماره ثبت
 239515و شناســه ملی  10102803034به نمایندگی آقای
ابراهیم جانی به کد ملی  0071872809ســمت عضو هیئت
مدیره و مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل
چک ،برات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی
از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است ،و
در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضاء به تنهایی همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور
با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

بعد از افزایش سرمایه سهمالشرکه :خانم ژاله جعفری به شماره ملی
 0532087291دارای  9200000ریال سهمالشــرکه خانم گلبرگ
عراقی بــه شــماره ملــی  0532350634دارای  4400000ریال
سهمالشرکه خانم مهرانگیز درهباغی به شماره ملی 0530398273
دارای  1000000ریال سهمالشــرکه خانم مینو درهباغی به شماره
ملی  0530398265دارای  1000000ریال سهمالشرکه خانم عامله
حفیظ کاشــانی به شــماره ملی  0041495535دارای 1000000
ریال سهمالشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 0532035925

علیرضا یســاولی شــراهی به شــماره ملی  0534527957دارای
 3600000ریال سهمالشرکه آقای محمدرضا صفری به شماره ملی
 0530697831دارای  2400000ریــال سهمالشــرکه آقای مجید
صفری به شماره ملی  0533237904دارای  2000000ریال سهم
الشــرکه آقای بهزاد صفری به شــماره ملی  0534206379دارای
 2000000ریال سهمالشرکه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب سهامی خاص
به شماره ثبت  37202و شناسه ملی 10100826210

ماشینآالت مورد نیاز جهت انجام موضوع شرکت  -۳صادرات

نظارتی .همچنین خرید و واردات تجهیزات و ملزومات ،لوازم

فرآوردههای شرکت به خارج  -۴ایجاد کارخانجات ریسندگی

یدکی و مواد اولیه ،ماشینآالت مرتبط از داخل و خارج کشور

پنبه ،پلیاســتر ،ویســکوز و نخ صددرصد پنبهای(رینگ) و

و بطور کلی انجام کلیه فعالیتهای مشــاوره سرمایهگذاری،

ریسندگی ایرجت و مخلوط و ایجاد کارخانجات بافندگی پارچه

انجام مطالعات امکانســنجی و تهیه طرحهای توجیهی فنی،

جین و دوخت پوشاک ،تکمیل کلیه کاالهای مرتبط با جین،

مالی و اقتصادی ،نظارت بــر تطبیق عملیات و مصرف منابع

رنگرزی نخ جین ،تولید شــلوار جین مردانه ،زنانه ،دخترانه،

در طرحها در زمینه نیروگاههــای مقیاس کوچک و بزرگ و

پسرانه ،تاری پودی ،دوخته شــده و کلیه کاالهای مرتبط با

تجدیدپذیــر و هرگونه فعالیت در ارتباط بــا موارد مذکور از

موضوع ،ایجاد پروژههای پتروشــیمی و پت( )petاز چیپس

قبیــل واردات کاالهای مجاز و تکنولوژی صنایع مادر و انتقال

و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال بازرس موسسه:

پلیاستر به نخ پی.او.وای( )P.O.Yو تی.دی.وای( )T.D.Yو

دانش فنی ،حقالعملکاری ،پیمانکاری خدمات .ضمنا شــرکت

آقای اسداله تولمی واقعی به کد ملی  0450998861به سمت

انواع نخهای پلیاستر -۵ .ســرمایهگذاری صنعتی و تولیدی

میتواند تمامی یا قسمتی از فعالیت خود را راسا و یا با مشارکت

بازرس اصلی به مدت یک سال دارندگان حق امضا :کلیه اسناد

در صنایع تجهیزات و پنلهای خورشیدی ،تاسیس ،توسعه و

شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و یا خارجی

و اوراق بهــادار و تعهدآور با امضــای مدیرعامل و خزانهدار و در

نگهداری و بهرهبرداری در زمینه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح انجام دهد .فروش

غیــاب خزانهدار با امضای رئیس هیئــت مدیره و با مهر انجمن

و پاک شــامل بادی ،خورشیدی(فتوولتاییک) ،زمین گرمایی،

و صادرات بــرق و تجهیزات تولیدی و انعقــاد قراردادها و اخذ

معتبر خواهد بود .دارائی موسسه  600000000ریال اختیارات

زیســت توده ،گازی و سیکل ترکیبی با ظرفیتهای مختلف

نمایندگیهــا(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از

مدیرعامل :طبق اساسنامه.

برای تولید برق و حرارت(سیکلهای ترکیبی) به منظور تولید

اخذ مجوزهای الزم)

انرژی الکتریکی ،حرارت ،ســرما و بخــار آب ،تولید ،فروش و

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

مالی خیرین و خدماترسانی آموزش و بهداشتی به نیازمندان و

و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و به ســمت عضو هیئت

محرومان .موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیتهای مذکور

مدیره به مدت  2سال آقای مجید خطیب حقیقی به شماره ملی

آقای سید مســعود صادقی به شماره ملی  0032299435و به

 0069399476به ترتیب بعنوان بازرســان اصلی و علیالبدل به

مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید .لیست شرکاء شرکت

ملــی  0036172294دارای  1000000ریال سهمالشــرکه آقای

سایر محصوالت مشــابه  -۲واردات مواد اولیه ،لوازم یدکی و

در مناطــق محروم ب :روش اجرای هدف جمعآوری کمکهای

پالک  ،22طبقه دوم کدپســتی  1436713954اولین مدیران:

شــماره ملی  2595593862و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی

اجرایی ،اقتصادی ،مدیریتی ،خدماتی ،بازرگانی مشــاورهای،

مدت  2سال آقای حسن صالحی به شماره ملی 0050789971

مرکزی ،شهر تهران ،یوســفآباد ،کوچه معرفت ،خیابان ،43/1

از مبلــغ  40000000به  44400000ریــال افزایش یافت و ماده

دارای  4000000ریال سهمالشــرکه خانم مینا درهباغی به شــماره

گردیــد -۱ :تهیه و تولید و توزیع انواع و اقســام نخ ،پارچه و

نیازمندان و ساخت مدرسه ،ساخت سرویس بهداشتی ،خوابگاه

مدت نامحدود مرکز اصلی :استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش

سهمالشــرکه خود را به  9200000ریال افزایش داد سرمایه شرکت

سهمالشــرکه آقای علیرضا درهباغی به شماره ملی 0050138022

مشارکت در تاسیس نیروگاه .انجام کلیه فعالیتهای تولیدی

به شماره ملی  0042935636و به سمت عضو هیئت مدیره به

صادرکننده سازمان امور اجتماعی کشور .مدت :از تاریخ ثبت به

تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد :آقایان محمدنقــی مهربابک به

 0532087291بــا پرداخــت مبلغی بــه صندوق شــرکت مبلغ

سحر هادیان به شماره ملی  0534723160دارای  3900000ریال

شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح

جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :الف :کلیات کمک به

به موجب مجوز .شماره  182492مورخه  1397/10/04مرجع

تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد :خانم ژالــه جعفری به شــماره ملی

ملــی  0534723179دارای  3900000ریال سهمالشــرکه خانم

اخذ و صدور پروانه فعالیت ،نصب و راهاندازی انواع نیروگاهها،

عضو هیئت مدیره به مدت  2ســال خانم رویا افتخاری حقیقی

دســتگاه خاص باشد ،منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/1/14

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1397/9/7

دارای  5000000ریال سهمالشــرکه خانم ســارا هادیان به شماره

 1397/11/14تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :موضوع شرکت به

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر

مواردی از اهداف و شــیوههای اجرایی که مستلزم اخذ موافقت

به شماره ثبت  47636و شناسه ملی 10100928373

فیلم نــازک پس از اخذ مجوز و ثبت فعالیت مذکور به منزله

ســمت رئیس هیئت مدیره و به ســمت مدیرعامل و به سمت

نیست .بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوقالعــاده مورخ

در تاریخ  1397/11/21به شماره ثبت  46493به شناسه ملی 14008137227

مواردی که نیازمند کســب مجوز از دستگاههای خاص میباشد

صفحه2

کریستالی و تولید انواع پنلهای خورشیدی و ساخت اینورتر،

تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن نیکوکاران بدون مرز جهانی

در اهداف و شیوههای اجرایی ،به معنای اجازه فعالیت در خصوص

شلیک به امدادگر؛
بازخوانی دو کارنامه متفاوت

0050806726و به سمت خزانهدار و عضو هیئت مدیره به مدت
 2ســال آقای رامین دادسرشت به شماره ملی 3873319421

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

توزیع برق ،تولید انواع پنلهای خورشیدی چند کریستالی ،تک

