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* دکتر امین اســدی فعال اجتماعی: 
بشری  مواضع حقوق  دقیق  بررســی 
این  تأییدکننده  به صراحــت  آمریکا 
واقعیت است که دولتمردان این کشور 
موضع گیری در خصوص وضعیت حقوق 
بشــر در جهان را بر مبنای ترجیحات 
و منافع سیاســی انجــام می دهند و 
همین رویه موجبات اســتفاده ابزاری 
آمریکا از موضوع حقوق بشــر را در 
سطح بین المللی فراهم ساخته است.

* قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون 
ها  آمریکایی  درمــان:  و  بهداشــت 
بانک های بزرگی در رابطه با ویروس ها 
دارند که اتفاقا محل این بانک ها داخل 
کشور خودشان هم نیست تا خطر انتشار 
تهدیدشان نکند و روی این ویروس ها 
با اهداف علمی و جنگی کار می کنند.

هیچ کس هنوز نمی داند که منشا بسیاری از 
بیماری ها مانند، ایدز، بیماری لژیونری، هپاتیت 
سی، جنون گاوی، ویروس های عامل خونریزی، 
تب السا، سندرم خستگی مزمن و آنفلوآنزاهای 
جهش یافته و ده ها بیمــاری دیگری هیچگاه 
مشخص نشد، ولی می توان ریشه این بیماری ها 
را در آزمایشگاه های سری ایاالت متحده آمریکا 

کشف کرد.
بر اســاس پیش بینی ســازمان جهانی بهداشت 
رهاسازی 50 کیلوگرم اســپور آنتراکس )عامل سیاه 
زخم (در طول یک خط 2 کیلومتری در یک جمعیت 
500 هزار نفری باعث 125 هزار مورد بیماری و 950 
مورد مرگ می شود که در مقایسه با سایر جنگ افزارها 

رقمی بسیار عظیم است!
همین آمار کشوری خونخوار و منفعت طلبی مانند 
ایاالت متحده و رژیم صهیونیســتی را به وسوسه می 
اندازد تا در این زمینه دستی بر جنایت داشته باشند.

از آزمایشگاه های درجه 4 چه می دانید؟
یکی از خطرناک ترین نــوع جنایت های آمریکا 
علیه کشورهای جهان، استفاده و بکارگیری تسلیحات 
بیولوژیکــی و رادیواکتیویته علیه دیگر کشــورهای 

جهان است.
این تسلیحات نه تنها به صورت فروش بمب های 
شــیمیایی به کشــورهای همراه سیاست های آمریکا 
صورت می گیــرد، بلکه با ورود به موضوعات دارویی، 
توانایــی خطرناکــی را در اختیار کشــوری قرار داده 
که بیشــترین تعداد جنگ را در سالیان اخیر به دنیا 

تحمیل کرده است.
نگاهی به پیشــینه دولت های نوین آمریکا نشان 
می دهد که این کشور همواره سعی داشته تکنولوژی 
هایی را کشــف کند که دیگر کشورهای جهان بدلیل 
مخرب بودن آن فاصله زیادی برای رسیدن به این نوع 
علوم داشته باشند؛ تکنولوژی هایی که خطر آنها بسیار 

کشنده تر از ساح های دارای انفجار است.
»آزمایشگاه های درجه 4« این ها همان آزمایشگاه 
هایی هستند که دولت آمریکا آنها را در جایگاه خطرناک 

ترین آزمایشگاه های این کشور قرار داده است.
همان آزمایشــگاه هایی که دانشمندان اجیر شده 
از سراســر جهان در آن در حال تهیه و آزمایش انواع 

ویروس های خطرناک و مرگ آور هستند.
همچنان همه چیز به 11 سپتامبر 

ربط پیدا می کند!
حادثه یازده ســپتامبر و ادعای قربانی تروریســم 
شدن از سوی دولتمردان آمریکا اما بهانه خوبی بود تا 
تعداد آزمایشگاه های »درجه 4« در این کشور از پنج 
به پانزده عدد در سال 2009 افزایش یابد و این افزایش 

تا امروز نیز داشته باشد.
موضوع نامه های آلوده به ســیاه زخم نیز جنجال 
دیگری بود که می توانست مردم و نمایندگان کنگره 
آمریکا را قانع کند تا با این ادعا که »دشــمن علیه ما 
تسلیحات بیولوژیک به کار می برد« هزینه هایی را که 
قرار بود صرف تولید دارو برای مداوا بیماران شــود به 
تحقیق بر روی تسلیحات بیولوژیکی اختصاص دادند.

نتیجه این اقدام این بود که هم اکنون بیش از 400 
مرکز تحقیقاتی در درجات امنیت بیولوژیک 3 و 4 در 
آمریکا فعال هستند که توانایی تولید عواملی همچون 
باکتری سیاه زخم و فرآورده های آن را دارند و بیش از 

می گوید: »آمریکایی ها تقریبا تمام میکروب ها و ویروس 
های جهان را جمع آوری کرده اند.«

وی ادامه می دهد: »آمریکایی ها بانک های بزرگی 
در رابطــه با ویروس ها دارند که اتفاقا محل این بانک 
ها داخل کشــور خودشــان هم نیست تا خطر انتشار 
تهدیدشان نکند و روی این ویروس ها با اهداف علمی 
و جنگــی کار می کنند اهداف جنگی به این معنی که 
ابزاری با این ویروس ها درســت کنند تا به وسیله آن 

به کشورهای مدنظر حمله بیولوژیک کنند.«
قاضی زاده هاشــمی  تاکید می کند: »متاسفانه 
ایاالت متحده آمریــکا چون فاقد ویژگی های اخاقی 
اســت، همانطور که از بمب اتم اســتفاده می کند از 
بیماری ها و ویروس ها نیز در جهت کنترل قدرت های 

رقیبشان استفاده می کنند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح می کند: 
»ســاح های شــیمیایی که در جنگ تحمیلی علیه 
کشورمان به کار گرفته شد، منشا ساخت آن غربی ها 
بودند که با مطالعاتی که انجام دادند عوامل بیماری زا 

را تبدیل به ساح کردند.«
وی تاکید می کند: »امروز  ساح شیمیایی شکل 
اقتصــادی به خود گرفته به این صورت که بیماری را 
ایجاد می کنند و بعد آن را شایع می کنند و این اتفاق 
ضمن اینکه اقتصاد کشــور رقیب را پایین می کشد، 

می باشند. تب دنگو با عائمی شبیه به بیماری آنفلوآنزا 
روی می دهد که ابتا به آن در کودکان و افراد مســن 
خطرناک اســت. طی آزمایش هایی که در ظاهر برای 
مبارزه با این پشــه انجام شــد پشــه های دیگری که 
مهندسی ژنتیکی شــده بودند تولید شدند و در سال 
های 2009 و 2010 در پاکستان رها شدند که نتیجه 
آن ابتا به تب دنگو و مرگ و میر هزاران پاکســتانی 
بود. تحقیقات توسط کمپانی بیوتکنولوژی اوکسیتک 
انگلستان و مراکز دولتی آمریکا طراحی شده بود. انجام 
آزمایش برای استفاده از ویروس دنگو به عنوان ساح 
بیولوژیک توســط آمریکا به دهــه چهل بر می گردد 
و در دهــه پنجاه آزمایش هایی بر روی انســان انجام 

گرفته است.
این هــا البتــه تنها گوشــه ای از قتل عــام ها و 
جنایت های افشا شده آمریکا و استفاده از ساح های 
بیولوژیکی اســت که از سوی رسانه ها و مقامات دیگر 

کشورها خبری شده است.
امین اسدی دکتر دامپزشک و فعال اجتماعی در 
گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید: »سال هاست 
حقوق بشر به یکی از ابزارهای تحقیر کشورها توسط 
بزرگ ترین نقض کننده حقوق بشر در دنیا یعنی دولت 
آمریکا تبدیل شــده اســت. ایاالت متحده آمریکا در 
دهه های گذشته همواره داعیه دفاع از مبانی و اصول 

حقوق بشر را داشته و بر این اساس به خود اجازه داده 
تا در خصوص وضعیت و شــرایط حقوق بشر در سایر 

کشورها اظهارات مداخله جویانه داشته باشد.«
وی ادامه می دهد: »بررســی دقیق مواضع حقوق 
بشــری آمریکا به صراحت تأییــد کننده این واقعیت 
است که دولتمردان این کشور موضع گیری در خصوص 
وضعیت حقوق بشر در جهان را بر مبنای ترجیحات و 
منافع سیاســی انجام می دهند و همین رویه موجبات 
استفاده ابزاری آمریکا از موضوع حقوق بشر را در سطح 

بین المللی فراهم ساخته است.«
اسدی می افزاید: »موضوع مداخله در امور داخلی 
کشــورها یک سیاست مســتمر و دیرین آمریکا بوده 
اســت. این سیاست در مورد کشورهای مستقل مقاوم 
در برابر آمریکا عمدتاً در چارچوب راهبرد »تغییر رژیم« 
دنبال می شــود. در بسیاری موارد سیاست مداخله در 
امور داخلی یک کشور به طور مستقیم با اقدامات ضد 
حقوق بشری همراه بوده است. این بار نیز تحلیل ها و 
شواهد حاکی از آن هستند که آمریکا در اقدامی ظالمانه 
دست به جنایت بیولوژیکی علیه بشریت زده و شروع 

این جنایت را از چین آغاز کرد.«
این فعــال اجتماعی تصریح می کند: »نکته قابل 
توجه اینجاست ، 300 نیروی آمریکا برای شرکت در 
برنامه ای نظامی در شــهر »ووهان« چین در ماه اکتبر 
2019 )آبان امســال( حضور داشــتند و دو هفته بعد 
یعنی در ماه نوامبر 2019 )آذر امسال( نخستین مورد 
آلودگی به ویروس »کرونا« از این شهر گزارش شد.«

وی اضافه می کند: »پس از دو ماه از شهر »ووهان« 
- درگاه مواصاتی چین با شــصت خــط پرواز فعال 
خارجی، یکصد خط پرواز داخلی و بزرگترین شــبکه 
وســیع قطار سریع السیر به همه نقاط این کشور - و 
دقیقا در آستانه سال نو چینی، همه گیری این ویروس 

خطرناک خبرساز شد.«
اسدی تاکید می کند: »شیوع »کرونا« با شورش 
طرفداران دمکراسی مورد حمایت آمریکا در هنگ کنگ 
و افزایش جنگ تجاری واشنگتن - پکن، همزمان شد و 
درست بعد از کمرنگ شدن خسارت های اقتصادی ناشی 
از بیماری های خوکی و آنفوالنزای پرندگان، اکنون به 
شکل تازه ای در قالب ویروس »کرونا« گریبانگیر چین 

شده است.«
این فعال اجتماعی خاطرنشان می کند: »شیوع و 
گسترش این ویروس، درست آن چیزی بود که آمریکا 
بــرای بکارگیری ضد چین به آن احتیاج داشــت.این 
درحالی اســت که رژیم ایاالت متحده در اســتفاده از 
بیوتروریسم نظیر ابتاء هدفمند و عامدانه هزاران نفر 
در ســال 1940 به »سفلیس و سوزاک« در گواتماال، 
شیوع »تب دنگی« و ابتاء هزاران نفر در کوبا و ساخت 
ویروس همه گیر »ابوال« در سال 2014 در سیرالئون، 

سابقه ای طوالنی دارد.«
تبعات به کارگیری ابزارهای سخت مانند ساح های 
جنگی، شیمیایی و هسته ای و... باعث شده است که 
کشورها برای مقابله با دشمنان خود به ابزارهای دیگری 

نیز رجوع کنند.
تولیــد ویروس های خطرناک در هر آزمایشــگاه 
بیولوژیکی میســر است، ســرمایه گذاری آمریکا برای 
ساح های میکروبی و بیولوژیکی ساختار جنگ های 
آینده را که از سوی واشــنگتن برنامه ریزی می شود، 

ترسیم می کند.

هدیه آقاپور نگاهی به جنایت های بیولوژیکی در جهان و منشأ پیدایش آن- بخش پایانی

طومار جنایت های بیولوژیکی در جهان به خط آمریکا
نیســت همه این ها در زمره حملــه های بیولوژیکی 

قرار می گیرد.«
بمب اتمی فقرا

بخش بزرگی از اقدامات نظام سلطه برای سیطره بر 
جهان از راه مسائل پزشکی پیگیری می شود.

از یک سو تولید داروهای ویژه را در اختیار می گیرد 
و هر زمان که بخواهد بر کشــوری نیازمند فشار وارد 
کنــد، از فروش این داروهای ویژه که نیازمند بیماران 

بسیاری در جهان است، ممانعت می کند.
تحریم دارویی یکی از ابزارهای فشار آمریکا بر دیگر 
کشورهای دنیا است، ایران نیز در فهرست تحریم های 

دارویی آمریکا قرار دارد.
بدیهی اســت که نیروهای نظامی، تنها جمعیت 
در معرض خطــر برای حمات بیولوژیک نیســتند؛ 
بلکه قشــرهای مختلف در معرض خطر هستند و به 
منظور دفــــاع در مقابل آثار ناتوان کننده بالقوه یک 
حمله، نیازمند کسب آگاهی درباره اصول اساسی همه 
گیرشناســی عوامل استفاده شده در جنگ بیولوژیک 
هســتند. طبق نظر کارشناسان سازمان بهداشــــت 
جهانی )W.H.O( هم اکنون، 17 کشور جهان قابلیت 

تولید چنین موادی را دارند. 
تولید مواد بیولوژی به نسبت ارزان بوده؛ به طوری که 
بــه عنوان بمب اتمی فقرا  poor mans atom bomb یا 

در ســال 1990، بیش از هزار و پانصد نوزاد شش 
ماهه ســیاه پوست و اسپانیایی در لوس آنجلس با یک 
واکسن آزمایشی سرخک واکسینه شدند که هیچگاه 
قبا برای اســتفاده آن در آمریکا مجوزی صادر نشده 
بود. بعدها پذیرفته شد که به والدین این نوزادان هیچ 

اطاعی در این مورد داده نشده بوده است.
در ســال 1994، سناتور جان دی راکفلر گزارشی 
تهیه کرد و عنوان داشت که حداقل به مدت پنجاه سال 
وزارت دفاع صدها هزار نفر از پرســنل نظامی را برای 
آزمایش های انسانی و تاثیر دهی عمدی مواد خطرناکی 
مانند گاز خردل و اعصاب، پرتودهی یونیزه شده، مواد 

عوامل بیولوژیک مورد استفاده در جنگ خلیج فارس 
در هوســتون، تگزاس، بوکاراتون و فلوریدا تولید شده 

و بر روی زندانیان تگزاس آزمایش شده بوده است.
در ســال 1997، هشــتادو هشــت عضو کنگره 
درخواســتی را امضا کردند که خواهان بررسی ارتباط 
ســندرم جنگ خلیج فارس و اســتفاده از تسلیحات 

بیولوژیک بود.
در ســال 2001، به طور کاما برنامه ریزی شــده 
نامه هایــی حاوی باکتری ســیاه زخم بــه افرادی در 

آمریکا پست شد.
 West Nile( در ســال 2002، ویروس نیل غربــی
virus( در این سال شناسایی شد. این ویروس از خانواده 
آربوویروس ها اســت که در اثر نیش پشه کولکس، در 
انســان سبب آنسفالیت یا تورم مغز و مننژیت یا تورم 
پرده های مغز و نخاع می شود. اولین بار کانون بیماری 
تب نیل غربی در پاییز سال 1999 در آمریکا و در ایالت 

نیویورک مشاهده گردید.
بعدها در نواحی بیشتری از اقیانوس آرام و ایاالت 
کانادا و نواحی از مکزیک، اروپا و ژاپن انتشار یافت. برخی 
رسانه ها گزارش دادند که عایم این ویروس شبیه به 
عایم فلج اطفال است و این سوال پیش آمد که آیا باز 
ویروس فلج اطفال در آزمایشگاه تغییر داده شده و به 
صورت جدیدی در آمده اســت تا یک عامل بیولوژیک 

چهارده هزار نفر بر روی تولید چنین عوامل خطرناکی 
کار می کنند که اکثر آنها مربوط به بخش غیر دولتی 
بوده و برای کسب بودجه مجبورند پروژه های مد نظر 

سیاست مداران را هرچه که باشد بپذیرند.
بانک ویروس و بانکداری آمریکا

امیرحســین قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون 
بهداشــت و درمان در گفت وگو با گزارشــگر کیهان 

کشور منشــا می تواند درمان آن بیماری را به فروش 
برساند در اصل عامل کنترل و واکسن آن را به فروش 

می رسانند.«
قاضی زاده هاشــمی  ادامه می دهد: »بعید نیست 
ایــن ویروس های جهش یافته امــروز اعم از آنفلوآنزا 
منشا غربی داشته باشد، گاهی حمله هایی به گیاهان 
یک کشــور یا حیواناتی صورت می گیرد که طبیعی 

»PMAB« نامیده شود.
تأثیرات حمله بیولوژیکی را می توان به 4 دســته 
تقسیم کرد از جمله: 1. فیزیکی: بروز بیماری .2روانی: 
بــروز ترس و وحشــت 3. اقتصادی: محدودیت ســفر 
و جابه جایی، متوقف شــدن فعالیــت های اقتصادی و 
کســب وکار 4. زیست محیطی: آسیب دیدن انسان ها، 
حیوانات، گیاهان، آلوده شدن منابع طبیعی مثل آب و ... .
چند خط از طومار جنایت بیولوژیک در جهان

بررســی جنایت هــای اباالت متحــده در زمینه 
بیولوژیک طوماری چند صد صفحه ای خواهد بود اما 
مــا فقط به عنوان نمونه اتفاقات جهانی و پازل ها را از 
ســال 1990 میادی تا سال 2002 را  مورد بررسی 
قرار می دهیم که البته فقط نمونه و گوشــه ای از این 

جنایت ها است.

شیمیایی عصبی و مواد توهم زا استفاده کرده است.
در سال 1995، دولت پذیرفت که به جنایتکاران 
جنگی ژاپن پیشنهاد داده است که در عوض در اختیار 
قــرار دادن اطاعات مربوط به تحقیقات تســلیحات 
بیولوژیک ژاپن، به آنهــا حقوق و مصونیت از تعقیب 

اعطا کند.
همین ســال دکتر گارس نیکولسون افشا کرد که 

خطرناک دیگر ســاخته شود؟ ویروس نیل غربی فقط 
در افراد پیر و بیمار موجب مرگ و میر می شود یعنی 
افرادی که دولت متعهد و ملزم است با صرف هزینه و 

تخصیص بودجه های مربوطه از ایشان نگهداری کند.
در سال های 2009 و 2010، شیوع ویروس دنگو 
در پاکستان موجب مرگ و میر فراوانی شد. پشه های 
دنگو پشه های طبیعی هستند که حامل ویروس دنگو 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/03/27 

تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: علی نظــری به شــماره ملی 

0069748659 به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس 

به شناسه ملی 10103984048 به عنوان رئیس هیئت مدیره 

و داود علیزاده به شماره ملی 1379285186 به نمایندگی از 

شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی 10320744051 

به عنوان نایــب رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل برای بقیه 

مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و در ســمت سایر 

اعضــای هیئت مدیره تغییری حاصــل نگردید و کلیه اوراق و 

اســناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و عقود اسامی 

بــا امضای مدیرعامل و یکی از اعضــای هیئت مدیره متفقاً به 

همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با امضای دو نفر از 

اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق 

عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل منفرداً به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲0 

و شناسه ملی ۱0۱0۴0۴0۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ 
تصمیمــات   1396/2/27
ذیل اتخاذ شــد: مؤسسه 
بنیاد تعاون ناجا به شماره 
 10100477865 ملــی 
هابل  آقــای  نمایندگــی 
درویشی به شــماره ملی 
1621738345 و شرکت 
شــماره  به  پــاس  ناجی 
 1002553397 ملــی 
آقــای  نمایندگــی  بــه 
ناصــر یزدآبــادی ورنــو 
ســفادرانی به شماره ملی 
0050874993 و مؤسسه 
خدمات تأمین اقام مصرفی 
شــماره  به  ناجا  کارکنان 
به  ملی 10100480728 
نمایندگی آقای سیدبهروز 
رضا توفیقی به شماره ملی 
1285544773 و شرکت 
شــماره  به  قوامین  بانک 
 10100336120 ملــی 
ابوالفضل  آقای  نمایندگی 
علی آتشــی بــه شــماره 
و   0037007890 ملــی 
تعاون  صندوق  مؤسســه 
بــه  ســرمایه گذاری  و 
نمایندگی به شــماره ملی 
آقــای   10100554480
وحید خاوئی به شــماره ملی 
0071080252 بــه ســمت 
اعضــای هیئت مدیــره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت گروه 

عمران و مسکن 
سازه پایدار قرن 
شرکت سهامی 
خاص به شماره 

ثبت ۸۳۹۵0 
و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱۲۸۵۴۵7

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1397/2/26 و 

مجوز 84225 مــورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غام جوان دلوئی )عضو اصلی( 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( آقای 

مجیــد نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس هیئت 

مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشــندل کاهو 

)عضــو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 

علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار )کد 

ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی )عضو اصلی( 

)کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی فتاحی )عضو اصلی( 

)کــد ملــی: 0532854020( - آقای مصطفی قاســمی )عضو 

اصلــی( )کد ملی: 0066003377( - آقــای وحید ابراهیم زاده 

اردستانی )عضو علی البدل( )کد ملی: 1189312492( - آقای 

محمدعلی ریاحی )عضو علی البدل( )کد ملی: 3256140424( 

- آقــای محمدرضا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 

1502707756( - آقای محمدرضا بختیاری لفمجانی )بازرس 

علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب شدند. کلیه اسناد 

تعهدآور با امضای آقــای دکتر غام جوان دلوئی )رئیس هیئت 

مدیره( و آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( 

همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غام جوان 

دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی 

)نائب رئیس( معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک ایران
 به شماره ثبت ۱767  و شناسه ملی ۱0۱00۱6۱۴۴۸

 6۱0۴ ۳۳77 ۴۳۹7 متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب 0۱067۱۳۵۹۵00۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/۴80/0001/7۴0/000روزنامه کیهان

9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250۴06/000مجله کیهان بچه ها

__________33۴/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان ســال مالی 1397 به تصویب رسید. 
آقــای صدرا صادقی یزدانخواه به کدملی 0012941913 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره و آقای احمد 
صادقــی یزدانخواه به کدملی 1377821870 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای حســن لشــگری به کدملی 
5599630587 به ســمت نایب رئیــس  هیئت مدیره و 
آقای احمد ودود ســیدی به کدملی 1377772179 به 
ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکــی با امضا 
مشــترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضا 
منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. آقای مختار 
درویش با کدملی 6269884731 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمد کاوه بــا کدملی 1382074204 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک
 و مالمین ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱60 

و شناسه ملی ۱0۱00۹۳۳۵۸۲

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


