
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 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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران- 
منطقه 14، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک 
قدس )غرب(- درختی، خیابان گلبرگ ســوم، خیابان شــهید عباس ثقفی 
)گلستان یکم(، پالک 8، طبقه همکف، واحد 3 کدپستی 14687664315 

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 بازرگانی بین المللی فرنام تجارت 
امید فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 550262 

و شناسه ملی 14008770436 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1397/11/1 و با اجازه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/30 ســرمایه شــرکت از مبلغ 
1000000000 ریــال به مبلغ 10800000000 ریال منقســم به 1080 
سهم 10000000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته 
و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح یادشده اصالح و ذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت طلوع تجارت خاور 
سهامی خاص به شماره ثبت 455381 

و شناسه ملی 14004114597 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس استان تهران - منطقه 17، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شــهر تهران، محله پیروزی، کوچه شهید فریدون مشایخی، خیابان 
پیــروزی، پالک 599، طبقه اول، واحد 2 کدپســتی 1735745450 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه ابزارهای پویا 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 490320 

و شناسه ملی 14005769890 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: الف- آقای محمدرضا سلیم به شماره 
ملی 0493073396 با پرداخــت مبلغ 3800000000 ریال به 
صندوق شــرکت، سهم الشــرکه خود را از مبلــغ 200000000 
ریــال به مبلــغ 4000000000 ریــال افزایــش داد. ب- آقای 
محمدحسین سلیم به شــماره ملی 0047098791 با پرداخت 
مبلغ 2375000000 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود 
را از مبلــغ 125000000 ریال به مبلــغ 2500000000 ریال 
افزایش داد. ج- آقای علیرضا سلیم به شماره ملی 0068353464 
با پرداخت مبلغ 2375000000 ریال به صندوق شــرکت، سهم 
 الشرکه خود را از مبلغ 125000000 ریال به مبلغ 2500000000 
ریــال افزایــش داد.د- آقــای امیررضا ســلیم به شــماره ملی 
0079471651 با پرداخت مبلغ 2375000000 ریال به صندوق 
شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 125000000 ریال به مبلغ 
2500000000 ریال افزایش داد.   ه - آقای سینا سلیم به شماره 
ملی 0014484072 با پرداخــت مبلغ 2375000000 ریال به 
صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 125000000 ریال 
به مبلغ 2500000000 ریال افزایش داد. و- آقای وحید ســلیم 
به شــماره ملی 0068174527 با مبلغ 1900000000 ریال به 
صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 100000000 ریال 

به مبلغ 2000000000 ریال افزایش داد.
ز- آقــای حمیدرضا ســلیم به شــماره ملــی 0064370291 
بــا پرداخــت مبلــغ 950000000 ریال به صندوق شــرکت، 
سهم الشــرکه خــود را از مبلــغ 50000000 ریــال بــه مبلغ 
1000000000 ریال افزایش داد. ط- خانم فرســیما ســلیم به 
شماره ملی 0010812407 با پرداخت مبلغ 950000000 ریال 
به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود از مبلغ 50000000 ریال 
به مبلغ 1000000000 ریال افزایش داد. ک- خانم فرزانه سلیم 
به شــماره ملی 0079356982 با پرداخت مبلغ 950000000 
ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 50000000 
ریال به مبلغ 1000000000 ریال افزایش داد. ل- خانم منصوره 
مفیدنــژاد به شــماره ملــی 0045412261 بــا پرداخت مبلغ 
950000000 ریال به صندوق شــرکت، سهم الشرکه خود را از 
مبلغ 50000000 ریال بــه مبلغ 1000000000 ریال افزایش 
داد. م- در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 1000000000 ریال 
بــه مبلــغ 20000000000 ریال  افزایش یافت لــذا ماده )4( 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. لیست جدید شرکا و میزان 

سهم الشرکه هر یک از آنها به قرار فوق می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سلیم اپتیک آریا بین با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 532324 و شناسه ملی 14007876618 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مورخ 1398/10/07 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: محمدرضا قمی به شــماره ملی 1285600614 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مسیح آقاجانی فشارکی به 
شماره ملی 0068443218 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیــره و مدیرعامل و حمید نظری نژاد به شــماره ملی 
4231985340 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک،ســفته، بروات، قراردادها 
و عقود اســالمی به امضاء مشــترک مدیرعامل و یکی از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار 
می باشد. مریم نقی زاده با شــماره ملی 1581262051 
بــه عنوان بازرس اصلی و عطیه اســدی با شــماره ملی 
4900173126 به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکســال مالی انتخــاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت دنیا سوران الکترونیک 
سهامی خاص به شماره ثبت 483354 

و شناسه ملی 14005445144

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/02/18 و مجوز 
شماره 151=14/53/1302/6022 مورخ 1396/05/28 پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسداله 
نورصالحی به شــماره ملی 0519621603 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره محســن پرهیزکار ابیانه به شــماره ملی 
0045941351 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره محمود 
شــهرابی فراهانی به شــماره ملی 0589846655 به ســمت 
خزانه دار و عضو هیئت مدیره حســین پرهیزکار ابیانه به شماره 
ملی 1239118163 به سمت عضو هیئت مدیره حیدر نجاری 
به شماره ملی 0533599180 به سمت عضو هیئت مدیره علی 
میرزازاده به شــماره ملی 6239651532 به سمت عضو هیئت 
مدیره و منشــی فیروز شاطرپور به شماره ملی 1379676789 
به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای 
ثابت آقای اســداله نورصالحی با کد ملی 0519621603رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و  آقای محمود شهرابی فراهانی با کد 

ملی 0589846655 در سمت خزانه دار معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خیریه دارالشفاء امام مجتبی)ع( 
موسسه غیرتجاری به شماره ثبت 17312 

و شناسه ملی 10100608911

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

سال هفتادو هشتم   شماره 22383   تکشماره 20000 ریال12صفحه پنج شنبه 26 دی 1398   20 جمادی االول 1441    16 ژانویه 2020

سرلشکر سالمی: 
ایران
 قدرت آمریکا را 
تنزل داد  

۳

گزارش خبری تحلیلی کیهان

خدشه در وحدت ملی ممنوع
گریبان اروپا و آمریکا را رها نکنید

در دیدار اعضای کنگره 2000 شهید استان بوشهر تأکید فرمودند

رهبر انقالب: یاد و نام شهدا
باید وارد زندگی بچه ها شود

خبر ویژه

سفیر انگلیس کار خرابی کرد
برای بازخواست به لندن احضار شد
صفحه2

روحانی: وقتی برجام اجرا شد
ایران پرواز کرد!

يادداشت روز

صفحه2

برکات اقتصادی 
»سردار دل ها«

* بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای کنگره دو هزار شهید استان بوشهر دیروز در این کنگره منتشر شد.  
* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در این دیدار که در تاریخ 23 دی ماه 98 برگزار شد فرمودند:  تنها راه نجات ادامه 

راه شهیدان است.
* کاری کنید روحیه جهاد و مقاومت راه قطعی نسل های پی در پی شود.

* دستگاه های تبلیغاتی فکر جهاد را با شاخص  کردن چهره های بزرگ جهادی گسترش دهند.                صفحه۳

* مجتهد فاش کرد: بی ســواد، بی دین و بی شعور 
3ویژگی برجسته »بن سلمان« و پدرش.

* آمریکا با اهرم تجزیه و تحریم به جنگ مردم عراق رفت.
* تأکیــد ژاپن بر عدم پیوســتن به ائتالف دریایی 

آمریکا در خلیج فارس.

* گاردین مدعی شــد: انتقال 2000 تروریســت 
مسلح از ترکیه به لیبی!

* ظــرف 3 ماه آینده رهبران رژیم صهیونیســتی 
در سراسر دنیا به جرم جنایت جنگی در فلسطین 
تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند.        صفحه آخر

عراقی ها جمعه هفته آینده
برای اخراج آمریکا تظاهرات میلیونی برگزار می کنند

* بانک مرکزی: تالش آمریکایی ها برای دست اندازی 
به اموال ایران در ایتالیا ناکام ماند.

* اقشار متوســط و پایین با سیاســت های دولت 
خانه دار نمی شوند.

* سردرگمی مردم درباره شیوه سوختگیری در پمپ بنزین.

* معاون قــوه قضائیه: تاکنون چند نفر در رابطه با 
سقوط هواپیمای اوکراینی دستگیر شده اند.

* تمهیدات شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای 
برگزاری نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقالب.

صفحات۴و۱0

 عضو شورای عالی کار: مناطق آزاد
 تهدیدی برای نیروی کار هستند

در شهرهای مختلف کشور صورت گرفت

برگزاری مراسم تشییع و تکریم شهدای سانحه هوایی

سخنگوی شورای نگهبان: 

نمی دانستیم
 عدم تایید بستگان
به معنی
 حذف جناح های 
دیگر است!

۱۱

صفحه۱۱

۳ با حکم رهبر انقالب  

حجت االسالم
سیدنصیر حسینی 
نماینده ولی فقیه

 در کهگیلویه و بویراحمد 
و امام جمعه یاسوج شد

* تحوالت اخیر داخلی و خارجی به ویژه اوج گیری 
فتنه ها و خباثت های بیگانگان حاکی از این واقعیت 
است که نظام سلطه در حال راه اندازی و عملیاتی 
کردن یک جنگ تمام عیار سازمان یافته علیه نظام 

جمهوری اسالمی است.
* دشمنان نظام به سرکردگی آمریکایی ها در طول 
یک سال گذشــته با تشدید تحریم ها، تهدیدها و 
خیانت ها، آرایش جنگی خود را حفظ کردند حال 
 آنکه پادوهای داخلی آنان هر از گاهی از مذاکره و 
مصالحه سخن گفتند و ملت و مسئوالن را از ورود 

به میدان جنگ بر حذر داشتند.
* نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان 
آمریکا: »پیش تر معترضانــی در خیابان بودند که 
علیه رژیم اعتراض می کردند... بعد از ترور ]سپهبد 
شهید حاج قاسم[ ســلیمانی معترضانی بودند که 

علیه ما به هم می پیوستند. این جالب نبود.« 
* این روزها باید گریبان آمریکا و اروپا را بگیریم 
چه آنکه دلیــل اصلی هرچه تلخی کــه بر ما و 
و  استکباری  سیاســت های  می گذرد،  کشورمان 

استعماری یانکی ها و تروئیکای اروپایی است.
صفحه2

* رئیس جمهور دیروز در حالی مدعی شد که وقتی برجام اجرا شد، ایران در اوج پرواز رفت که شاخص های 
اقتصادی خالف این را می گوید.

* در شــرایطی که اروپا پس از رویه عهدشکنانه  و همدســتی با آمریکا در توافق هسته ای و عدم اجرای 
تعهدات خود، دو روز قبل، با گســتاخی تمام مکانیسم ماشــه در برجام را علیه ایران فعال کرده است و 
رئیس جمهور باید پاســخگوی اعتماد بیجا به آمریکا و غرب و خسارت های متعدد به کشور در پسابرجام 

باشد، تقال می کند با تعریف و تمجید از آن خسارت محض، از مسئولیت پذیری و پاسخگویی فرار کند.
* طی شش سال اول دولت آقای روحانی )1392 
تا 1397( رشد اقتصادی کشــور 1/8درصد بوده 
است که پایین ترین رشــد اقتصادی در سه دهه 
اخیر محسوب می شود. چرا بانک مرکزی رقم رشد 
اقتصادی سال 1397 را سانسور می کند اما مرکز 

آمار آن را منفی 4/9 درصد اعالم می کند؟ 
صفحه۱۱


