
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع شرکت: رشته 
آب کلیه امور پیمانــکاری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، 
مربوط به بندها، ســدها و ســاختمان نیروگاه آبی، سازه های 
هیدرولیکــی و تونل های آب، مخزن و شــبکه های توزیع آب، 
تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، 
خطوط انتقال آب، ایســتگاه های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، 
شــبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال آب و 
شبکه ذهای آبیاری و زهکشی، ســازه های دریایی و ساحلی، 
احداث حوضچه ها استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 
ساختمانی)ســیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب. رشــته 
تاسیســات و تجهیزات دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی 
ســدها، سیســتم های ســردکننده ســاختمان و تجهیزات 
ســاختمان)آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات 
و تجهیــزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک وســایل 
انتقال)آسانسور پله برقی(. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم 
از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، ساختمانی، محوطه های 
کوچک، دیوارکشــی، ارای پیاده روها. شــرکت در مناقصه ها و 
مزایده ها. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای الزم( مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی شــرکت: تهران- تهرانپارس- خیابان جشــنواره- 
خیابان زهدی- کوچــه ده متری طالقانی- طاهر16- پالک 9 

کد پستی 1657715941 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به 100 سهم 10000ریالی که تعداد 100 سهم 
بانام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 220/ 95ص/391 
مورخ 95/8/25 نزد بانک پاســارگاد شــعبه بازار بلورفروشان 
پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران شرکت: رضا رضائی به 
شماره ملی 5209950281 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و ســیدمجید فاطمی به شماره ملی 0682342521 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود امیری به شماره ملی 
0670185681 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و بانکی با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه هــای اداری با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی 
یزدانی به شماره ملی 0681930519 به عنوان بازرس اصلی و 
مهدی منصوریان پور به شماره ملی 0681926805 به عنوان 
بــازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد(

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

تاسیس شرکت سهامی خاص کیان صنعت اترک در تاریخ 1395/9/20 
به شماره ثبت 502288 به شناسه ملی 14006406518 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/1/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل قانونی شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به اســتان تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- شهرک اســتقالل- خیابان شهید عباس شفیعی هنجنی- 
خیابان جهاد جنوبی- پالک 0- ســاختمان آمادگاه مرکز شاطری- 
طبقه همکف- کد پستی 1389817356 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی ایثار 
سهامی خاص به شماره ثبت 129634 

و شناسه ملی 10101729683 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/1/21 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: ســمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 

گردید: آقای مســعود اورعی به شماره ملی 0049780131 به 

نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه ســبز جهان )سهامی خاص( 

به شناســه ملی 10102853650 به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیره، آقای مرتضی واعظ نیا به شــماره ملی 1060266520 به 

نمایندگی از شرکت مهندســی آماد بهینه ساز )سهامی خاص( 

به شناســه ملی 10102251738 به سمت عضو هیئت مدیره. 

آقای حسن کاشفی به شماره ملی 0053209176 به نمایندگی 

از شــرکت خدماتی تحقیقاتی ســاتر سبز )ســهامی خاص( به 

شناسه ملی 10102262391 به عضو هیئت مدیره. آقای بهمن 

خوشمهری آزاد به شــماره ملی 1551912937 به نمایندگی 

از موسســه آموزشی آماد و پشتیبانی دســتواره به شناسه ملی 

10100467987 به ســمت عضو هیئت مدیره. آقای مســعود 

نوراحمــدی به شــماره ملــی 1930608071 بــه نمایندگی 

شــرکت حمل و نقل آزادگان ســهامی خاص به شناســه ملی 

10101259330 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. 

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 

برات قراردادهــا و عقود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیرمالی 

)آقای سیدسهراب میرخانی( به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شــرکت و اوراق عــادی و مکاتبات اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 
سهامی خاص به شماره ثبت 196566 و شناسه ملی 10102384287 

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید و ارائه رایانه، تولید 
و ارائه دســتگاه های جانبی، تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای سفارش 
مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید 
داخل، خدمات شــبکه های اطالع رســانی طراحی و توسعه بازی های 
رایانه ای و ســرگرمی اداره ســالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و 
جشــن ها و یا کنفرانس ها فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشــبکه ای 
داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- محله ســازمان برنامه شمالی- بزرگراه عالمه جعفری- خیابان 
یکم غربی- پالک 26- ســاختمان کوه نــور- طبقه چهارم- واحد 25 
کد پســتی 1483894551 سرمایه شخصیت حقوقی: 10،000،000 
ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای 

ســیدعلیرضا سادات شریف به شماره ملی 0018157386 و به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه ســیاحی به 
شــماره ملی 0078403898 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای مهدی بزئی به شــماره ملی 0810091038 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مــدت نامحدود آقای حجت اله برامکی یزدی به 
شــماره ملی 0944623859 و به ســمت مدیرعامل و به سمت عضو 
هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی 
و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شــرکت و اســناد 
بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، ســفته، بــروات، قراردادها و 
عقود اســالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
موسســه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری روشنای هنر فاطر در تاریخ 1397/12/8 
به شماره ثبت 46659 به  شناسه ملی 14008184738 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1397/7/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: محمدحســین ذوالفقاری طهرانی به شماره ملی 
0043216031 - احمــد بیدآبــادی بــه شــماره ملی 
0041638158 و عبدالحســین بیدآبادی به شماره ملی 
0043821121 بــه عنوان اعضای هیئــت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود 
و زیان ســال مالی منتهی به ســال 1396 مورد تصویب 
قرار گرفت. مؤسســه حسابرســی و خدمــات مدیریت 
مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی 10320852352 
بعنوان بازرس اصلی و جعفر قارونی جعفری به شــماره 
ملی 0043433324 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت در سال 1397 انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر 
صبا سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

شناسه ملی 10102591792

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/6/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نجفی اصل به شماره 

ملی 0042485266 به سمت رئیس هیئت مدیره و 

قاســم نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود ثقفی به 

شماره ملی 2753400946 )خارج از اعضا( به سمت 

مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، اسناد بهادار 

و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، برات و قراردادها و 

عقود اسالمی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای 

شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره 

یا نایــب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شــرکت و اوراق عادی و اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..

آگهی تغییرات شرکت سیمون پارس جنوب 
سهامی خاص به شماره ثبت 347508

 و شناسه ملی 10103911326 

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 فعالیت: فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای 
موضوعات مربوط به تجــارت الکترونیک داللی و حق العمل کاری و نمایندگی 
تجــاری در صورت لزوم پــس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران، شهرستان 
تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، دانشــگاه تهران، خیابان شــهید علیرضا 
حجت دوســت، خیابان فلسطین، پالک 410، طبقه همکف،  واحد 2 کدپستی 
1416683834 ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1/000/000 
ریال نقدی منقســم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن بی نام 
عادی مبلغ 1/000/000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 
618821 مورخ 1397/10/12 نزد بانک صادرات شــعبه فلســطین شمالی با 
کد 669 پرداخت گردیده است. اعضا هیئت مدیره آقای رضا علی اسفندیاری 
کالئی به شــماره ملی 2090369401 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
1 ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت 1 سال آقای سیدمراد موسوی نژاد به 
شــماره ملی 2162056119 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 1 سال و 

به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 1 ســال خانم زینب اردالنی به شماره 
ملی 3255957222 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سال و 
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 1 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود 
اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه بازرسان آقای مســعود کرمی نژاد به شماره ملی 0075398710 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای وحید غفارزاده به شماره 
ملی 4131974665 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

تاسیس شرکت سهامی خاص بشارت ایرانیان ارتباط گستر در تاریخ 1397/11/13 
به شماره ثبت 537288 به شناسه ملی 14008125425
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

فعاالن فریب، 
کنشگران
 نفوذ و خیانت

۱۱

يادداشت روز

ایران و عراق
بعد از فراق

خبر ویژه

نفوذ بقایای داعش
به پایگاه اطالع رسانی دولتی؟!

صفحه2 صفحه2

توصیه اخالقی رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه:

راستگویی، دستگیری از نیازمندان و جبران نیکی ها 
انسان ها را برجسته می سازد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

خشم آمریکا و نفوذی ها
از سفر پربار رئیس جمهور به عراق

* روایت قرارگاه خاتم االنبیاء از فلج شدن تحریم ها 
به دست سپاه پاسداران.

* آسوشیتدپرس: دولت آمریکا از نقص فنی بوئینگ 
با خبر بود.

* آغاز توزیع 10 هزار تن مرغ با قیمت دولتی.

* یک کارشــناس اقتصادی: تقاضای کاذب خودرو 
قیمت ها را باال برد.

دارنــدگان  بــرای  جدیــد  محدودیت هــای   * 
چک برگشتی.

صفحه۴

رئیس سازمان بسیج سازندگی اعالم کرد

24 هزار جهادگر در نوروز
عازم مناطق محروم می شوند

توطئه آمریکایی در ونزوئال 
و لزوم دیپلماسی فعال جمهوری اسالمی

*  رهبر معظم انقالب اســالمی: آنچه به ما داده می شــود... از جمله مکارم اخالق از طرف خدا اســت، خداوند 
تقسیم می کند؛ به شما یک چیزی می دهد، به دیگری یک چیز می دهد، به آن دیگری یک چیز ]دیگر[ می دهد.

* گاهی یک صفت خوبی در پدر هســت، در پســر نیست. اینکه حاال می گویند ژن یا ژِن ]خوب[! این ها خیلی 
اعتباری ندارد. گاهی اوقات پدر یک صفت خوبی دارد، پسر ندارد، عکسش هم هست که پسر یک صفت خوبی 
دارد که پدر ندارد. این ها ایجاب الهی و اِنعام الهی است.                                                         صفحه۳

نفوذی ها از پایگاه اطالع رسانی دولت سر برآوردند!

* دومین شکست سنگین »ترزا می« در برگزیت؛ 
آیا خانم نخست وزیر استعفا می دهد؟

* آرایش نظامی حزب اهلل لبنان در اطراف جوالن.
* محکومیت کشیش عالی رتبه و خزانه دار واتیکان 

به 6 سال زندان به جرم آزار جنسی کودکان.

* جزئیــات تــازه از بودجه 750 میلیــارد دالری 
پنتاگون.

* حمله قبایل یمنی به کاروان نظامیان ســعودی 
در »المهره«.

صفحه آخر

پیام به مردم ونزوئال

مادورو: با بی رحمانه ترین
و کثیف ترین حمله مواجه شده ایم

۳

با حکم رهبر انقالب  

حجت االسالم 
شعبانی موثقی

 نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه 
همدان شد

* توطئه آمریکایی در ونزوئال این کشــور را در وضعیتی بحرانی قرار داده اســت . حمله ســایبری به نیروگاه برق 
این کشــور موجب خاموشی های سراســری  در 21 تا 23 ایالت ونزوئال شــده  و صادرات نفت را از ترمینال  اصلی 
 صادراتی این کشور متوقف کرده است ، موضوعی که مادورو را برآن داشته تا از ایران، روسیه، کوبا، چین و سازمان ملل 
در خواست کمک و حمایت کند. نکته مهم در این توطئه، سیاست های نفتی آمریکا علیه کشورهای مستقل و مخالف 
امپریالیسم و هژمونی آن در جهان است. اگر  آمریکا در سیاست مداخله جویانه خود در یک کشور مهم اوپک مانند 
ونزوئال موفق شــود، عالوه بر آنکه قدرت انرژی جهان و ابزار تنگ تر کردن حلقه تحریم ها علیه ایران را در دســت 
خواهد گرفت ، برای کل جامعه بین المللی نیز خطرناک خواهد بود. از این رو تحوالت ونزوئال باید با حساسیت ویژه 
و دیپلماســی فعال از سوی جمهوری اســالمی ایران دنبال شود . در این راستا رویکرد مشترک با کشورهایی مانند 
روسیه، ترکیه و تا حدی چین در مقابل این هجمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.                          صفحه۷

* ســفر پر بار رئیس جمهور به عراق  در کنار 
برانگیختن خشــم و عصبانیــت قابل درک 
آمریکایی ها، ظاهرا به مذاق جریانی خاص در 
داخل کشور هم خوش نیامده که سعی دارند 
با تفرقه افکنی اتحاد تاریخِی دو ملت ایران و 

عراق شکل نگیرد.
* سفر روحانی به عراق، عالوه بر اینکه مانور 
قدرت جمهوری اسالمی ایران برای بدخواهان 
و برهم زنندگان ثبات منطقه ای اســت، پیام 
آشکاری به تحریم کنندگان داشت. پیامی که 
تأکید می کنــد در دنیای کنونی هیچ قدرتی 
قادر نیست کشــور مقتدری مانند جمهوری 
اســالمی ایران را به زعم خــود در محاصره 

اقتصادی قرار دهد. 
* کافی اســت حضور روحانی در عراق را با 
حضور سه ســاعته و بدون استقبال و البته 
مخفیانه ترامپ در این کشور مقایسه کنیم تا 
معنای اظهارات »برایان هوک« نماینده آمریکا 
در امور ایران را دقیق تر دریافت کنیم. هوک 
که در واقع مغز متفکر و البته عامل و کارگزار 
اجرای کلیه برنامه های ضدایرانی کاخ سفید و 
از جمله تحریم های ترامپ علیه ایران است، 
در واکنشی عصبی اما منفعالنه به سفر روحانی 
گفته است: »ایران می خواهد عراق را به یکی 
از اســتان های خود تبدیل کند« او همچنین 
افزوده است »ایران می خواهد با ایجاد یک راه 
ارتباطی در شمال خاورمیانه به سهولت سالح 
جابه جا کند.«                                        صفحه۲

بیانیه پایانی خبرگان؛ 

پیوستن 
جمهوری اسالمی 
 CFT به پالرمو و
خطای استراتژیک 
است

۲


