
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/5/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: به فعالیت 
موضوع شــرکت عبارت: تاســیس هر نوع کارخانه و 
تولید تجهیزات پزشــکی در صورت لزوم پس از اخذ 
 مجوزهــای الزم الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه

اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)782669(

آگهی تغییرات شرکت ناصرین وحید 
سهامی خاص به شماره ثبت 183340 

و شناسه ملی 10102255011
مجله کیهان ورزشی، امروز )شنبه 10 اســفند 1398( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه 
کیهان ورزشــی، حاوی آخرین اخبار  ورزش ایران و جهان اســت و شماره تازه مجله کیهان 
ورزشی با عکسی از ال کالسیکو که یکشنبه شب این هفته برگزار می شود روی کیوسک رفت. 
در شماره 3272 مجله کیهان ورزشی، گزارشی کامل از مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی 

آسیا می خوانید. در جدیدترین شماره کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- مدیریت، ورزش را درست کنید )چشم انداز(

- گفت وگو با اشکان جعفری بازیکن تیم بسکتبال نیروی زمینی )نگاه چندبعدی(
- شکست ناپذیران )فوتبال خارجی(

- پایان ولخرجی )پرونده خارجی(
- ... و آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان و رشته هایی چون بسکتبال، والیبال، کشتی، هندبال، 

پینگ پنگ، دوچرخه سواری، شمشیربازی و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1398/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شــد. ترازنامه و 
حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1397 به تصویب 
رسید.- سید فرهاد رشتی به کد ملی 0901011002 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره و جواد صفریان به کد ملی 0936133651 
به عنــوان نایب رئیس هیئت مدیره و ســید حســین رئیس 
الســاداتی به کد ملی 0932820409 بــه عنوان عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب شدند.- احسان 
اســکوئی نیا به کد ملی 1709397497 به سمت بازرس اصلی 
و ســعیده صادقی به کد ملی 0934400881 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.- کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک- ســفته- برات- 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و مکاتبات عادی و اداری با 
امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاراموج 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 178914 

و شناسه ملی 10102211613

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )784446(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده مورخ 1396/11/01 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
- آقــای علیرضا جباری به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و محمد جبــاری مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیــره برای مــدت نامحدود انتخــاب گردیدند. 
امضای کلیه قراردادها و عقود اســالمی و ســفته 
و بــروات و اوراق تعهدآور و نامــه  عادی و اداری 
 با امضــای مدیرعامل همراه مهر شــرکت معتبر 

می باشد. 

آگهی  تغییرات شرکت آرین گاز پایش
 با مسئولیت محدود

به شماره ثبت 6503 
و شناسه ملی 10102829423

حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )784437(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1398/10/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ســمت اعضــا هیئت مدیــره به قــرار ذیل 
انتخــاب گردیدند: آقای کاویان جوانشــیر گیو 
0013923609 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و خانم ماژان جوانشــیر گیو 0067391818 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهیار 
علیقلــی 4723686479 به عنوان عضو هیئت 
مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب گردید. کلیه 
اســناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، ســفته و 
بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای توأم 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
نامه ها و اوراق عادی و اداری و دعاوی با امضای 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت طلوع تجارت خاور 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 455381 
و شناسه ملی 14004114597

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/10/15 
 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت پیام طبیعــت البرز به 
شناســه ملــی 10260315752 به نمایندگــی آقای مرتضی 
محمدیــان با کد ملــی 2259243738 به ســمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره، و شــرکت کفش نوید بهمن به شناســه 
ملی 10102247860 به نمایندگی عنایت اله زارعی با کد ملی 
3780436361 به ســمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت 
و صنعت فردوس به شناسه ملی 10101265667 به نمایندگی 
آقای هرمز خواجوی با کد ملی 1840261315 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اســناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و بروات و 
قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و با امضاء متغیر یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء 

مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان
سهامی خاص به شماره ثبت 348051 

و شناسه ملی 10103961479

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مــورخ 1396/11/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - آقای حســن نجان به شماره ملی 5209893898 
به ســمت بازرس اصلی و آقای محســن اعالیی به شماره 
ملی0049828290 به ســمت بــازرس علی البدل برای 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند- روزنامه کثیراالنتشــار 
کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت انتخــاب گردید- 
اشــخاص ذیل به ســمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
2 ســال انتخاب گردیدند: آقای منصور صباغی مدیسه به 
کد ملی 1170938469 آقای ســیدوحید فیروزآبادی به 
کد ملی 6649561576 آقای مظفر رســتمی به کد ملی 

 0048739731

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی لوتوس آبی فام 
سهامی خاص به شماره ثبت 420371 

و شناسه ملی 10320721634

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

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1398/09/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حســن شمشــکی با شــماره ملی 
0453248195 به ســمت مدیرعامل )خــارج از اعضای هیئت 
مدیره( و علی شمشــکی با شــماره ملــی 0453172881 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و محمد کیاشمشکی با شماره ملی 
0453205267 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسکندر 
بلوکات با شــماره ملی 0453217151 به ســمت عضو هیئت 
مدیره و محمد تقی شمشکی با شماره ملی 0453140191 به 
سمت عضو هیئت مدیره و مهدی کیا دربندسری با شماره ملی 
0453212484 به ســمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
برات، قراردادهــا و عقود با امضای مدیرعامــل یا رئیس هیئت 
مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و 
در غیاب مدیرعامل با امضای 2 نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 2 نفر از اعضای 

هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربندسر 
سهامی خاص به شماره ثبت 36621 

و شناسه ملی 10100820439

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )780869(

به موجب نامه شــماره 1007/95/ش/107 مورخ 95/6/8 اداره 
ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران و مستند به صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/3/29 مرکز اصلی شرکت به 
تهــران- خ ولیعصر- زعفرانیه- انتهای خ آصف- خ ترک زبان- 
ابتدای خ بهشتی- 3 کدپستی 1988874767 انتقال یافت و در 
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 497831 

به ثبت رسیده است. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)785857(

آگهی انتقال شرکت آرین نیرو مبتکر شمال
با مسئولیت محدود 

به شناسه ملی 14004511868

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1398/7/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. روزنامه کیهان و جمهوری 
اســالمی به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 
موسسه انتخاب گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه 
ملی 10861836531 بــه عنوان بازرس قانونی برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)780878(

آگهی تغییرات 
موسسه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

به شماره ثبت 1983 و شناسه ملی 10100171920

آگهی مناقصه تجدیدشده 
عمومی یک مرحله ای
 تامین 300 دستگاه
 RFID آنتن 

گمرک جمهوری اسالمی ایران

نوبت اول

شرح در صفحه 3 م الف4166                                       

جمهوری اسالمی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی

گمرک ایران

ایستاده با بحران  »دوسین« و »سرکه« علیه کرونا  نابغه پروری در خانه 
 مشکالت شایع نوزادان نارس  و....

جناب آقای سید محّمد میرمحّمدی
از طرف خود و همکارانم درگذشت والده ماجده را به جنابعالی و 
الهی  سایر بازماندگان محترم تسلیت می گویم و رحمت و فضل 
را برای آن فقیده ســعیده و صبــر و اجر و عافیت کامل برای 

جنابعالی، از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
محمدی گلپایگانی

سال هفتادو هشتم   شماره 22417   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (شنبه 10 اسفند 1398   5 رجب 1441    29 فوریه 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۱۰[

 افزایــش تلفات جنــگ خیابانی هند بــه 42 نفر؛
سازمان همکاری های اسالمی به شدت ابراز نگرانی کرد.

 نظامیان ارتش نیجریه نوجوان 15 ســاله هوادار 
زکزاکی را به گلوله بستند.

 حمله لیزری به هواپیماهای آمریکایی  توسط ارتش چین.

 فرماندار ســنجار هشدار داد؛ خطر اشغال مجدد 
موصل به دست داعش.

 طی 10 ســال گذشته نژادپرســت ها در آمریکا 
435 نفر را کشته اند.

چند خبر از کرونا

تعطیلیکارخانههیوندادرکرهجنوبی
سقوطسهامداوجونزدرآمریکا

 بازدهی ساالنه سرمایه گذاری در بورس تهران 3 برابر شد.
 رویتــرز: کرونــا 5 هــزار میلیــارد دالر بــه

بورس بازان دنیا ضرر زد.
 رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا: همه اتباع 

خارجی هنگام ورود به کشور معاینه می شوند.

بارگیــری و  تخلیــه  درصــدی   106 رشــد   
کاالهای اساسی در بنادر.

 کشــف بیش از 6 میلیون دســتکش التکس و 
ماسک فیلتردار در تهران.

معاون وزیر صمت:

امکاناتتولیدماسکومحلولضدعفونی
3برابرنیازکشوراست

 ] صفحه آخر[

بلندپروازی های اردوغان نتیجه عکس داد
بمباران کاروان نظامی ترکیه در ادلب توسط روسیه

قانونگذاران آلمان: 

دولتمرکلدرترورسردارسلیمانی
نقشداشتهاست

 هشت نماینده پارلمان آلمان،رسماً از آنگال مرکل، صدراعظم آلمان و شماری از وزیران او به دلیل مشارکت 
در ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی شکایت کردند. 

 رســانه های بین المللی گزارش داده اند این نمایندگان گفته انــد نیروی هوایی آمریکا از »پایگاه هوایی 
رامشــتاین« که در خاک آلمان واقع اســت برای انجام عملیات پهپادی مربوط به ترور سردار سلیمانی 

استفاده کرده است. 
 در این شــکوائیه کیفری، عالوه بر مرکل از »هایکو ماس«، وزیر خارجه، »آنگرت کرامپ-کارن باوئر«، 

وزیر دفاع، »هورست سیهوفر«، وزیر کشور و »سایر اعضای دولت فدرال« آلمان نام برده شده است. 

 جنگنده های روسیه یک ستون از نیروهای ارتش 
ترکیه و تروریســت ها را در استان »ادلب« سوریه 

بمباران کردند. 
 بــر اســاس آمــار دولــت آنــکارا، در ایــن حمله
33 نظامی ترکیه کشته و 40 نظامی دیگر زخمی شدند.

 منابع غیر رســمی شمار کشــته های ترکیه را 
تا 100 نفر نیز اعالم کردند.

 روســیه اعالم کــرد، نظامیان ترکیــه در میان 
 صفوف تروریســت ها بودند و به همین خاطر هدف 

قرار گرفتند.
 آنکارا هرچند علیه دولت و ارتش ســوریه اعالم 
جنــگ کرد، ولی در میدان هــای نبرد اقدام مهم و 

قابل توجهی نکرد.

 ] صفحه 3[

نیویورک تایمز:

اروپا و کشورهای عربی 
از سیاست ترامپ علیه 

ایران نگران هستند
۲

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی:   

فشار حداکثری آمریکا 
علیه ایران

حتی یک نتیجه مثبت 
نداشته است

۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

وقتی روزنامه دولت 
امنیت روانی مردم 

را نشانه می گیرد
11

آخرین تصمیمات ستاد ملی 
مقابله با ویروس کرونا
از زبان وزیر بهداشت: 

مدارس کل کشور
تا دوشنبه تعطیل شد

11

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

اروپابرجامرانقضکرد
امادربارهایران
ابرازنگرانیشد!

رهبر انقالب تاکید کردند

کار پزشکان و پرستاران
در مبارزه با کرونا بسیار باارزش است

]صفحه 3[

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: بنده می خواهم صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه  
دست اندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه  با این بیماری ای که اخیراً در کشور به وجود آمده. 

 

سهگروهیکهکرونارا
فرصتمیبینند

یادداشت میهمان

] صفحه۲ [

 همچنین تشکر کنم از وزارت بهداشت و درمان و مجموعه  همکاران آقای وزیر بهداشت در این مجموعه 
به خاطر تالش هایی که می کنند و زحمتی که می کشند. 

 دوست داشــتم که این تشکر قلبی خودم را به 
همه  برادران و خواهران محترم پزشــک و پرستار 
و کادرهای درمانی عرض بکنم. ان شاءاهلل که موفق 
باشید. کارتان بسیار باارزش است. هم ارزش جامعه  
پزشکی و پرستاری را در جامعه باال می برد که برده، 
هم مهم تر از این، ثواب الهی است که خدای متعال 

قطعاً به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد.
 امیدواریم که ان شــاءاهلل این کار برجســته و 
سنگین خیلی هم طوالنی نشود و ان شاءاهلل زودتر 
کلک این ویروس منحوس گرفته بشود ان شاءاهلل. 

امروز فرزندان و ســربازان  بهداشــت:  وزیر   
حضرتعالــی به عنوان مدافعان ســالمت در کنار 
مدافعان حــرم و پیروان فرهنــگ ایثار و جهاد 
می کوشــند تا با لطف پروردگار هرچه زودتر خبر 
خوش مهار بیماری را به استحضار فرمانده خویش 

برسانند.
 پیام امیدبخش، پدرانه، مهربانانه و سرشــار از 
صفای حضرتعالی همکاران عزیزم را که در سراسر 
کشــور، شــبانه روز و بی هراس دل به دریای بال 
زده اند تا هموطنان نازنین گرفتار در گرداب بیماری 
نوپدید را برهانند سراپا شوق و امید و سپاس کرد 
و خستگی روز و شب های نفس گیر و جانکاه را از 
جسم و جانشان زدود و این فرزند کوچک و سرباز 
خدمتگزارتان را بیش از پیش شرمسار محبت های 

بیکران تان نمود.


