
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1398/08/30 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی 
و ترازنامــه منتهی به ســال مالی 1397 موسســه به تصویب 
رســید. 1- ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
ســه ســال تعیین گردیدند: آقای علی اکبر اشــعری با شماره 
ملــی 0047078820 بــه عنوان عضو و رئیــس هیئت مدیره 
آقای محمود قیومی لوالچیان با شــماره ملی 0032209525 
به عنوان عضــو و نایب رئیس هیئت مدیــره )خارج از اعضاء( 
آقای محسن چینی فروشــان با شماره ملی 1285443632 به 
عنوان عضو و مدیرعامل آقای علیرضا مختارپور با شــماره ملی 
0043858783 به عنوان عضو )خــارج از اعضاء( آقای مهدی 
باقری با شماره ملی 0050283790 به عنوان عضو و خزانه دار 
)خارج از اعضاء( موسســه حسابرســی بهمند به شناســه ملی 
10100174390 به ســمت بازرس اصلــی و آقای حمیدرضا 
امیــری به شــماره ملــی 0439125154 به عنــوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان 

به عنوان روزنامه کثیراالنتشار موسسه انتخاب گردید. 

آگهی تغییرات موسسه غیرانتفاعی دفتر نشر 
فرهنگ اسالمی به شماره ثبت 2336 

و شناسه ملی 10100187010

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1398/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک 
روحانی به شماره ملی 0040651118- امیر پاک نژاد 
به شــماره ملی 0532380010- نصرت اله گلبابائی 
به شــماره ملی 0050361732 به ســمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند 
محمد کبیری به شــماره ملــی 0058475885 به 
عنــوان بازرس اصلی و توکل نظری به شــماره ملی 
5889592300 بــه عنوان بــازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدنــد. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 

پایان سال 1397 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان مولوی سازه 
سهامی خاص به شماره ثبت 143170  

و شناسه ملی 10101861448 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
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به اســتناد صورت جلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/01 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آقای بابک اسماعیلی به شــماره ملی 2721580981 

به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی 14006852814 به 

سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، خانم فاطمه سوری به شماره 

ملی 3979312747 به نمایندگی از شــرکت سرمایه گذاری کشاورزی 

کوثر به شناســه ملی 10100931903 به ســمت رئیس هیأت مدیره، 

آقای حمیدرضا جیهانی به شــماره ملــی 1286054230 به نمایندگی 

از شــرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناســه ملی 10100925765 به 

ســمت عضو هیأت مدیره تعیین شــدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و 

تعهدآور بــا امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضــاء هیأت مدیره و با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر 

شــرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره بــا رعایت مفاد 37 و 38 و 41 

و 42 اساســنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل شرکت را شامل 17 

بند به شــرح ذیل تفویض نمود: 1- انجام کلیه عملیات جاری شــرکت 

در چارچوب اساســنامه و اجرای مصوبات هیأت مدیره 2- امضای کلیه 

مکاتبات عــادی اداری  به نمایندگی از طرف شــرکت و اقدام به انجام 

هرگونــه معامالت و عقد هرگونه قرارداد بر طبــق آئین نامه های مصوب 

هیأت مدیره شــرکت 3- نمایندگی شــرکت نزد کلیه اشخاص حقیقی 

و حقوقــی و مراجع خصوصــی و تمامی دادگاه هــای داخلی و خارجی 

مانند آن 4- مدیریت منابع مالی و پولی شــرکت در حد بودجه مصوب 

شــرکت و ایجاد ذخایر الزم بر اساس استانداردهای مربوطه 5- پرداخت 

بدهی های شــرکت در سررسید آن بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و 

وصول مطالبات شرکت 6- انجام اقدامات الزم جهت ثبت دفاتر قانونی در 

اداره ثبت شــرکت ها 7- انجام و تصویب عملیات خرید، فروش و انعقاد و 

امضای قراردادهای تجاری، پیمانکاری و مشاوره ای در چارچوب آئین نامه 

معامالت هیأت مدیره و اساسنامه شرکت بابک اسماعیلی فاطمه سوری 

حمیدرضا جیهانی 8- تصویب خریدها و هزینه های انجام شــده از محل 

تنخواه گردان ها و یا عوامل اجرایی شــرکت طبق آئین نامه معامالت 9- 

تعیین سمت و نصب و عزل کارکنان و انتخاب وکیل و مشاوران شرکت و 

تعیین حقوق و مزایای آنها 10- استخدام بر حسب نیاز شرکت، بازخرید، 

قطــع همکاری و اخراج و تعیین و تصویب پرداخت حقوق و مزایای آنها 

بر اساس روال و سیاست های کلی شرکت 11- تصویب کارکرد پرسنل و 

لیست حقوق ماهیانه و ایاب و ذهاب و ناهاری آنها 12- اعزام کارکنان به 

مأموریت های الزم و امضای احکام و تصویب پرداخت حق مأموریت آنها 

13- تصویب پرداخت وام به کارکنان، بازخرید مرخصی اســتفاده نشده، 

عیدی و پاداش براســاس روال و آئین نامه های مربوطه و نیز کمک های 

غیرنقدی به مناسبت اعیاد و ایام خاص 14- اجرای برنامه های آموزشی، 

تحقیقات و توســعه، انگیزشی و رفاهی کارکنان در چارچوب بودجه های 

مصوب هیأت مدیره 15- تشویق و تنبیه پرسنل شرکت بر اساس ضوابط 

و مقــررات قانونی مربــوط 16- تصویب تقویم کاری شــرکت و تدوین 

آئین نامه های مالی و معامالتی و استخدامی مورد نیاز شرکت 17- بحث، 

مذاکره، طرح و اقامه دعاوی و نیز دفاع و پاســخگویی به هر نوع دعوی و 

شکایت له و علیه شرکت در کلیه مراجع قضایی- انتظامی و اداری با حق 

اعتراض به آراء صادره در مراجع باالتر و نیز حق صلح و سازش و استرداد 

دعوی و دادخواست و نیز حق توکیل به غیر و انتخاب وکیل دادگستری 

و کارشــناس و قبول و یا رد سوگند در دعاوی و درخواست صدور برگ 

اجرایی و تعقیــب عملیاتی اجرایی و اخذ محکوم به و کلیه اقدامات الزم 

در تمامی مراحل تا حصول نتیجه نهایی.

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

آگهی تغییرات شرکت تهران الکتریک سهامی خاص
 به شماره ثبت 12680 و شناسه ملی 10100488501

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 بطــور فوق العاده مورخ 

1398/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای عیسی کریمی به 

کدملی 3801800921 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 

2- خانم ســمانه قاســمی به کدملی 0010700269 به سمت عضو 

هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 3- آقای محمدباقر مظفری نیا به کدملی 

4321865859 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 4- 

آقای مجیــد غمامی به کدملی 0032780672 به ســمت عضو هیئت 

مدیره )خارج از شــرکاء( 5- آقای وحید حصاری عراقی نژاد به کدملی 

0041717570 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره )خارج از 

شرکاء( 6- آقای حامد حســینی به کدملی 0055865011 به سمت 

عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 7- خانــم میترا اکبر به کدملی 

0052820238 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 8- 

آقای مسعود سادات موسوی به شماره ملی 0041078942 به سمت 

رئیس و عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 9- آقای شهرام مختاری 

به کدملی 0452554438 به ســمت عضو هیئــت مدیره 10- آقای 

امیرعباس فتحــی به کدملی 0064101355 به ســمت عضو هیئت 

مدیره 11- آقای فرهاد حصاری عراقی نژاد به کدملی 0080004644 

به ســمت عضو هیئت مدیره 12- آقای فرشــید قــادری به کدملی 

2120543321 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

حق امضای کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای 

شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا با مهر شــرکت معتبر اســت و نیز امضای کلیــه اوراق عادی و 

مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره 

به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 510107 و شناسه ملی 14006801616

اجــاره9بابمغازهویکبابزیرزمینملکیادارهکلمیراثفرهنگی،گردشــگریوصنایع
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تدارکاتالکترونیکیدولتتجدیدمیگردد.
* دریافت و بارگذاری اســناد مزایده:مورخ98/10/24لغایتپایانوقتاداریمورخ
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اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین

آگهی تجدید مزایده اجاره  
نوبت اول
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پادوهای دشمن دست و پا نزنند

تحقیرتاریخیآمریکا
فراموششدنینیست

در 20 شهر پاکستان اتفاق افتاد

تجمع با شکوه پاکستانی ها با حمل تصاویر سردار سلیمانی
شعار مردم: ای رهبر آزاده آماده ایم آماده

خانوادهشهدایهواپیما:
داغداریمامابهدشمناجازهسوءاستفادهنمیدهیم

يادداشت روز

صفحه2

جوخه های ترور
می توانند یک ملت را بکشند؟!

 * عضو ســائرون: آمریکا برای نابــودی عراق باید
20 تریلیون دالر خسارت بدهد.

* طعنه ســنگین نانسی پلوســی به رئیس جمهور 
آمریکا؛ ترامپ برای همیشه استیضاح شده است.

* مورالس به دنبال مسلح کردن مردم!

* در قدس و کرانه باختری؛ جوانان فلسطینی سال 
2019 بیــش از 5000 عملیات ضدصهیونیســتی 

انجام دادند.
* ســفر خلیفه حفتر و فائزالسراج به مسکو؛ پوتین 
میانجی صلح در لیبی شد.                 صفحه آخر

گزارش کیهان از آخرین تحوالت عراق

ادامه موشک باران پایگاه های آمریکا در عراق
پمپئو کالفه شد

* رئیس قــوه قضائیه: اجازه موج ســواری از خون 
قربانیان سانحه هوایی را نخواهیم داد.

* از اول بهمن ماه جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده می شود.
* کارشناس مسکن: اخذ مالیات از خانه های خالی 

بازار مسکن را تنظیم می کند.

* ســخنگوی انجمن صنعت تایر: برای واردات تایر 
ارز دولتی می دهند اما برای تولید نه!

 * ارســال 10 هزار بسته معیشــتی از سوی سپاه 
به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان.

صفحات۱0،۴و۱۱

ایسنا:

تحریم فلزات معدنی ایران
به رشد بورس کمک کرد

صفحه۳

* مردم شهرهای مختلف پاکستان در واکنش به شهادت سپهبد حاج »قاسم سلیمانی« ، دست به  تجمع  
و تظاهرات  زدند.

* تظاهرکنندگان پاکســتانی خطاب به رهبر معظم جمهوری اسالمی ایران، شعار دادند:»ای رهبر آزاده، 
آماده ایم آماده«. 

* اعتراضات علیه آمریکا در واکنش به ترور فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران و یارانش ، در شهرهای 
مختلف پاکستان ، همچنان ادامه دارد.                                                                     صفحه آخر

* خانواده جمعی از شهدای حادثه سقوط هواپیما ضمن 
تقدیر از ابراز همدردی رهبر معظم انقالب، مسئوالن و 
مردم فهیم کشورمان تاکید کردند: پیام فرمانده کل قوا 

تسلی دل داغدار خانواده های شهدا بود.
* خانواده »مهدی اسحاقیان« از شهدای حادثه سقوط 
هواپیمــا در بیانیه ای اعــالم کردند: همــه ما مدیون 
تالش های بی وقفه و خالصانه نیروهای ســپاه پاسداران 
هستیم. دشمنان سیلی خورده از مقاومت بدانند با دروغ 
بســتن به  نظام، نخواهند توانســت از شیرین کام شدن 

مقاومت از سیلی محکم سپاه بکاهند.
* پدر شهید »امیر اشرفی«: فرزندم عاشق »سیدعلی« 
و پیــرو رهبر انقالب بــود. پیام های رهبــری بر دلش 
می نشســت و حتی خارج از کشــور هم سخنان ایشان 
را دنبال می کرد؛ اربعین سال گذشته همراه با همسرش 
از ســوئیس بــه بغداد آمد و ما را هــم راهی کرد تا در 

پیاده روی اربعین حضور پیدا کنیم.

* پدر شــهید »دکتر محمدامین جبلــی«: فرزندم تا 
همان روز آخر می گفت من هنوز عزادار سردار سلیمانی 
هستم؛ مادرش به او گفت حاال نرو، ممکن است جنگ 
بشــود؛ پســرم گفت اگر جنگ شــد، اولین نفری که 
برمی گردد من هستم؛ این پســر با این روحیه رفت. با 
خود یک جانماز و مهر کربال برد و گفت این تربت را به 

عنوان سکینه دل و آرامش قلبم می برم.
صفحه2

در ادامه گستاخی اعضای 
اروپایی برجام صورت گرفت 

بیانیهبیشرمانهاروپا
درحوزههستهای
وموشکی؛
لزومپاسخقاطع
دستگاهدیپلماسی

۲

تا انتخابات
کدخدایی اعالم کرد 

ردصالحیت۹۰نفر
ازنمایندگانفعلی
بهخاطرمسائلمالی

۱۱

۳
پیام رهبر انقالب اسالمی 
در پی مشکالت ناشی از 
بارندگی های شدید  

دستگاههایدولتی
ومجموعههایمردمی
هرچهبیشتربهیاری
مردمجنوبشرقکشور
بشتابند


