
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 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 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 

1398/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک روحانی 

به شماره ملی 0040651118 به سمت نائب رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل امیر پاک نژاد به شــماره 

ملی 0532380010 به سمت رئیس هیئت مدیره 

نصرت اله گلبابائی به شماره ملی 0050361732 به 

سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد و 

اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت اعم از چک و سفته 

و بــرات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای 

هیئت مدیره یا وکالی ایشــان همراه با مهر شرکت 

معتبر اســت و امضای ســایر اوراق عادی با امضای 

مدیرعامل و یا یکــی از اعضای هیئت مدیره با مهر 

شرکت معتبر است.

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 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1397/1/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقــای داود ناظرفرد به کد ملی 
4720540163 به عنــوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حیدر 
ناظرفرد به کد ملی 0059168730 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم 
لمیعه ناظر فرد به کد ملی 4710966184 به ســمت نایب رئیس هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فنی تابیلکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 9990 

و شناسه ملی 10100409373

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/6/13 سرمایه 
شــرکت از مبلــغ 1000000 ریال به مبلغ 2140000000 ریال منقســم به 
100 ســهم 21400000 ریالی با نام از طریق نقــدی افزایش یافته و مبلغ 
2140000000 ریــال بــه موجب گواهــی شــماره 4307/98421 مورخ 
1398/4/21 بانک صادرات ایران شــعبه شهید صدوقی قم پرداخت گردیده 
است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده 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 قطعات خودروئی فرآیند پیچ شرق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 259827 

و شناسه ملی 10102999310 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/7/7 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: خانم فریبا عاملی به شماره ملی 1951190432 به سمت رئیس هیئت 
مدیره آقای محمد عاملی به شماره ملی 1940133521 به سمت عضو هیئت 
مدیره آقای مجید اســکندری قلعه قاسمی به شماره ملی 1171095945 به 
سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 

اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سپاهان تجارت جاوید
 سهامی خاص به شماره ثبت 439725 

و شناسه ملی 10320873162 

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 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/1/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: داود ناظرفرد به شماره ملی 4720540163 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره، حیدر ناظرفرد به شــماره ملی 0059168730 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و لمیعه ناظرفرد به شــماره ملی 4710966184 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
به امضاء آقــای داود ناظرفرد به عنوان مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فنی تابیلکو
 سهامی خاص به شماره ثبت 9990 

و شناسه ملی 10100409373 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/8/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: کلیه قراردادها، اوراق واسناد تعهدآور موسسه از 
جمله چک، ســفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره، مشترکا، همراه با مهر موسسه معتبر بوده و سایر 
اوراق عادی و مراسالت موسسه با امضاء مدیرعامل، به تنهایی، 

همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

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

و شناسه ملی 10100187010 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی 

ســالیانه مــورخ 1398/04/24 و مجوز شــماره 

اداره   1398/06/09 مــورخ   982/15/132747

کل تعــاون، کار و رفاه  اجتماعی اســتان تهران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به تاریخ 

1397/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. ساسان 

محسنی به شماره ملی 5779723370 به عنوان 

بازرس اصلی و عباس آرزوی عراقی به شماره ملی 

0050916777 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات
 شرکت تعاونی تولید و توزیع کارکنان

 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به 
شماره ثبت 155616 و شناسه ملی 10101983635 

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

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 
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۱۰[

 دموکرات های آمریکا هشدار دادند؛ قادر نیستیم 
جلوی شیوع کرونا را بگیریم.

 تروریســت های ادلب در محاصره ارتش سوریه 
ترکیه: اوضاع بحرانی است!

 سازمان ملل رأی به تمدید تحریم های یمن داد!

 تهدیــد »محمد عــالوی« به افشــاگری علیه
افرادی که به دنبال باج گیری هستند!

 شاخه نظامی حماس: شــهرک های اسرائیلی را
به جهنم تبدیل کردیم.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مسلمان کشی در هند
پس از سفر ترامپ به احمدآباد

قیمــت تومانــی  هــزار   15 عقب نشــینی   
گوشت گوسفندی.

 همتی: نقدینگی در حال کنترل است. 
یازدهــم: یــک ســوم  منتخــب مجلــس 

معوقات بانکی متعلق به 100 نفر است.

 توسعه صنایع تبدیلی کشــاورزی راهی برای 
اقتصاد بدون نفت است.

 بــا هدف افزایش امکان اســتفاده از خودروی 
شخصی، ساعت اجرای طرح های ترافیکی تهران 

کاهش یافت.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق اعالم کرد

صرفه جویی 9 میلیارد لیتری 
در مصرف سوخت

 ] صفحه ۸[

سفیر فلسطین در گفت و گو با کیهان مطرح کرد

 معامله قرن 
همه قراردادها از جمله اسلو را باطل کرد

جدیدترین آمار در سطح کشور اعالم شد؛ ۱۳۹ مبتال و ۱۹ فوتی

درمان قطعی 24 فرد مبتال به »کرونا« و ترخیص بیماران بهبود یافته

 ترامپ وقتی روی کار آمــد، نگران پروژه ای بود 
که از 200 ســال پیش میان صهیونیســم جهانی 
و آمریــکا و غرب کلید خورده بــود و هدف از آن 
تشکیل اســرائیل کوچک در فلسطین بود. اکنون 
می کوشند آخرین مراحل این پروژه را عملی کنند و 

آن تشکیل سرزمین اسرائیل بزرگ است.
 فتاوی امام خامنه  ای درخصوص وحدت اسالمی

و تقریب بین المذاهب حقیقتاً بی نظیر است.

 من به عنــوان یک مبــارز قدیمی  فلســطینی 
اعالم می کنم به خدا ســوگند هــر ذره ای از خاک 
خانه ام در شــهر صفد )شمال فلسطین( مساوی با 
مسجداالقصی اســت. هر ذره ای از خاک فلسطین 

همان مسجد االقصی است.
 معامله قرن، پیمان اسلو و همه قراردادهای بین 
ما و اسرائیل را باطل کرد و حتی دولت فلسطین به 

رابطه اش با آمریکا پایان داد.

تحریم های جدید 
آمریکا علیه اشخاص

و نهادهای حامی ایران
۱۱

روحانی:

کرونا نباید
به سالح دشمنان 

برای تعطیل کردن
کار و تولید تبدیل شود

۳

 FATF پیوستن به
گرفتن بهانه

 از دشمن نیست
تیز کردن

تیغ تحریم است!

۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

مردم درگیر مبارزه 
با »ویروس کرونا« 
 مدعیان اصالحات 

مشغول انتشار 
»ویروس شایعه«

۱۱
خبر ویژه 

] صفحه۲ [

وقتی دروغگوی متقلب
نگران پنهانکاری 

می شود

گزارش خبری تحلیلی کیهان

همه کاسبان کرونا
از وزیر خارجه آمریکا تا محتکران ماسک

]صفحه ۲[

 کاسبان کرونا اهداف مختلفی دارند؛ از مسائل 
سیاسی تا اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی، 
اما برای آنکه محیط برای چنین سوءاســتفاده ای 
مهیا شود به یک عملیات رسانه ای نیاز بود که این 

کار را رسانه های ضدانقالب به عهده گرفتند. 
 یــک صاحب نظر ژاپنی می گویــد: علت مرگ 
تعداد زیادی از مبتالیــان کرونا در چین به خاطر 
ضعف نبوده اســت بلکه استرس و وحشت بسیار 
باال سیســتم ایمنی بدن افراد را از کار انداخته 
 بود و بــر همین مبنا رســانه های معاند عملیات

»تولید وحشت« را آغاز کردند.
 مقام هــای رژیــم تروریســت آمریــکا به
تکاپو افتادند تا از موضوع شیوع کرونا در ایران و 
چین سوءاستفاده کرده و اهداف غیرانسانی خود 
را پیش ببرند، لذا وزیر خارجه آمریکا مدعی شد 
که از عدم انتشار اخبار مربوط به کرونا در چین و 

ایران نگران است!
 این اظهارات مقامات آمریکایی در حالی صورت 
می گیرد که در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ در آمریکا 
 ۱۰هزار نفر بــر اثر ابتال به آنفلوآنــزا مرده اند و
هم اکنون نیز خبرهای مربوط به آنفلوآنزا در این 

کشور به شدت کنترل می شود.
 مدیر اجرایی بنیاد به اصطالح دفاع از دموکراسی، 
شادمان از شیوع کرونا در ایران نوشته که  ویروس 
کرونا کاری کرد کــه تحریم های اقتصادی آمریکا 
نتوانست انجام دهد؛ قطع صادرات غیرنفتی ایران.

 در این میانه پرالتهاب، برخی به کســب سود و 
انباشــتن پول روی پول آن هم از رنج همنوعان 
و هموطنان خود دل خــوش کرده اند و با احتکار 
اقالم بهداشتی و گرانفروشی به طمع کسب ثروت 

هستند.

شهادت حضرت امام علی النقی الهادی)ع( را
تسلیت می گوییم

 

دوم اسفند
»مجلس مقاومت«

یادداشت روز

] صفحه۲ [

]صفحه ۳[


