
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1397/08/13 و مجوز شماره 143798 
مورخه 98/7/17 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- اعضای هیئت مدیره و ســمت آنان برای مدت 2 سال 
به شــرح ذیل تعییــن گردیدند: آقای بهمــن عبدالهی 
کردکنــدی با کــد ملــی 0050379534 به ســمت 
مدیرعامــل و رئیس هیئــت مدیره آقای ســید محمد 
باقرمیری بــا کد ملی 0044339232 به ســمت نائب 
رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیــم عبدالهی کردکندی 
بــا کد ملی 0034846492 به ســمت خزانه دار و عضو 
اصلی هیئت مدیره آقای ســعید یوسف پور سقائی با کد 
ملی 0071452648 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
آقــای محمد صادقی بــا کد ملــی 0069190615 به 

ســمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حسن طاهرخانی 
با کــد ملی 4322013104 به ســمت عضو علی البدل 
هیئت مدیره خانــم زهرا عبدالهی کردکندی با کد ملی 
0073630896 به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره 
آقای محمد نبی زاده با کد ملی 0384417833 به سمت 
بازرس اصلی هیئت مدیره آقای محمد صادقی اشک شهر 
با کد ملی 0050435851 به سمت بازرس علی البدل- 
امضای کلیه اوراق، قراردادهای رســمی و اســناد بهادار 
تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل 
و خزانه دار و در غیــاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت 

مدیره باتفاق همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات موسسه بنیاد غیردولتی فرهنگی و خیریه بنی فاطمه الزهرا
به شماره ثبت 36507 و شناسه ملی 14005132376

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 

فوق العــاده مــورخ 1398/4/26 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان و صورت های مالی 

منتهی به ســال مالی 1397 به تصویب رســید. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهــت درج آگهی های شــرکت 

تعیین گردید. موسســه حسابرسی آگاهان و همکاران به 

شناســه ملی 10100190284 به عنوان بازرس اصلی و 

موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 10320721862 

به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند. 
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت آب های معدنی 
دماوند)سهامی خاص( به شماره ثبت 635 

و شناسه ملی 10100630031

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1397/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد 
ثبتی تهران به آدرس: شــهر تهران- محله دانشــگاه تهران- 
خیابان فلسطین- بن بست ســعیدی- پالک 2- طبقه چهارم 
کدپستی 1416674415 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 موسسه رهروان عصر 
اندیشه به شماره ثبت 38891 

و شناسه ملی 14005921139 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/6/30 
و به موجب مصوبه شماره 80/1644 مورخ 1397/5/30 هیئت 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت شرکت تعاونی تا تاریخ 1402/7/13 
تمدید گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 78 ماده و 62 تبصره 

به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
سامانه گستر به شماره ثبت 82881 

و شناسه ملی 10101275053 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/2/3 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: استان تهران، شهرستان تهران، 

بخش مرکزی، شهر تهران، فاطمی، خیابان رهی معیری، خیابان 

دکتر سیدحســین فاطمی، پــالک 241، طبقه اول، واحد 4 کد 

پستی 1414657946 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ماندآب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24034 

و شناسه ملی 10100695000 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1398/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند. شرکت پرورش داده ها به شناسه ملی 
10101147298  با نمایندگی آقای محمدحســین 
ذوالفقــاری طهرانی بــا کد ملــی 0043216031 
شــرکت صنعتــی و بازرگانی صنام به شناســه ملی 
10102191894 بــا نمایندگی آقای اکبر شــفیعی 
با کد ملی 4410912518 شــرکت پرسو الکترونیک 
رادمهر به شناسه ملی 10102025262 با نمایندگی 
آقــای محمــد جانی با کــد ملــی 0054220475 
شــرکت کارخانجات مخابراتی ایران به شناســه ملی 
10530004647 با نمایندگی آقای ســعید رنجبر با 
کد ملی 2431754715 روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
برای درج آگهی های شــرکت برای سال مالی منتهی 

به 1398/12/29 تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 477024 

و شناسه ملی 14005140383

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/7/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
شــرکت مذکور در تاریخ فــوق منحل اعالم و 
آقایــان ولی اله حلیمی زنجانی اصل به شــماره 
ملی 4280379181 و محمــود بهزادی راد به 
شــماره ملی 3130800107 متفقاً به مدت دو 
سال به ســمت مدیران تصفیه انتخاب شدند و 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و عادی شــرکت با 
امضــاء مدیران تصفیه به صــورت متفقاً همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد و نشانی محل 
تصفیه تهران - خیابان سهروردی جنوبی کوی 
بیجــار پالک 10 طبقه 4 واحد 16 کدپســتی 

1578663337 می باشد.

آگهی انحالل شرکت کشت و صنعت دام روستا 
گلشن سهامی خاص به شماره ثبت 134416 

و شناسه ملی 10101776421 

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 

1398/6/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: شــعبه 

شرکت به نشانی تهران به نشانی شهرستان تهران- 

بخش مرکزی- شهر تهران- محله آرژانتین- ساعی- 

خیابــان زاگرس- خیابان ســی و یکم- پالک 17- 

طبقه دوم- کد پســتی 1516657913 تاسیس و 

آقای مهدی دارابی به شــماره ملی 0420050078 

به عنوان مدیر شعبه تعیین گردید.

 حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی 
دماوند)سهامی خاص( به شماره ثبت 635 

و شناسه ملی 10100630031

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1398/04/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت پرورش داده ها به شناسه ملی 
10101147298 با نمایندگی آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی 
با کد ملــی 0043216031 به عنوان رئیس هیئت مدیره شــرکت 
مهندسی پرســوالکترونیک رادمهر به شناسه ملی 10102025262 
بــا نمایندگی آقای محمد جانی با کد ملی 0054220475 به عنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره شــرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شناسه 
ملــی 10102191894 با نمایندگی آقای اکبر شــفیعی با کد ملی 
4410912518 بــه عنوان عضو هیئت مدیره شــرکت کارخانجات 
مخابراتی ایران به شناســه ملی 10530004647 با نمایندگی آقای 
سعید  رنجبر با کد ملی 2431754715 به عنوان عضو هیئت مدیره 
آقای ســید بابا رضا قریشی زاده با کد ملی 5219548931 به عنوان 
مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد 
تعهد نماید با امضا سه نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل 
همراه با مهر شــرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء هر 

یک ازمدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور 
پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 477024 

و شناسه ملی 14005140383

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

اان هلل و اان الیه راجعون 

 سرپرست، مدیران و کارکنان موسسه کیهان 

 با قلبی آکنده از  اندوه 
 و تأثر درگذشت رزمنده 
و جانباز سرافراز اسالم 

دفتر سیاسی  اســبق  مسئول 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
عضو ســابق شورای فرماندهی 
ســپاه، زندانــی سیاســی در 

 رژیم طاغوت و پژوهشــگر دردمند و فرهیختــه روزنامه کیهان را
به اطالع می رسانیم.

  مرحوم حاجی محمدزاده تمامی عمر پُر برکت خود را 
به مجاهده صادقانه در راه اسالم و انقالب گذراند و سرانجام 
 بعداز ظهر روز 29 آبان، آن عهد را که با خدای خود بسته بود، 

اِرنی گویان به میقات بُرد.
 فقدان آن عزیز سفر کرده را به همسر، فرزندان و یاران داغدارش
 تســلیت می گوئیم. خدایش با اولیــاءاهلل صلوات اهلل علیهم 

که اسوه همیشگی او بودند محشور فرماید.
 پیکــر پــاک آن مرحــوم ســاعت ۸/۳۰ روز جمعه
 ۱/ ۹/ ۱۳۹۸  از مقابل مسجد پیامبر اعظم)ص( واقع در 
 شهرک شهید محالتی تشییع می شود  و  مراسم ختم متعاقباً 

اعالم خواهد شد.

سردار ابراهیم 
حاجی محمد زاده 

سال هفتادو هشتم   شماره 22335   تکشماره 20000 ریال12صفحهپنج شنبه 30 آبان 1398   23 ربیع االول 1441    21 نوامبر 2019

رهبر انقالب اسالمی در دیدار تولید کنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی تاکید کردند

تحریم ها به این زودی برداشته نمی شود
راه حل تکیه بر توان داخلی است

* 5 پیشنهاد فرمانده انتظامی پایتخت به شهرداری 
برای اصالح طرح ترافیک.

* شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد؛ 
ابطال کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت های 

فرسوده.

* ســخنگوی ناجا: تعداد قابل توجهی از اشــرار و 
عناصر آشوبگر دستگیر شده اند.

* وزیر صمت در پاسخ به کیهان: داللی علت گرانی خودرو است!
* وزیر آموزش و پرورش: رانندگان سرویس مدارس 
نگران سهمیه بنزین نباشند.           صفحات۴،۱۰و۱۱

وزیر بهداشت: 

آمار قبلی نرخ باروری
با اشتباه یا سوء نیت تهیه شده بود

خبر ویژه

بی بی سی:  متاسفانه 
خبری از اغتشاش نیست!
صفحه2

مدعیان اصالحات خواستار مجازات مدافعان امنیت شدند

وحشت حامیان داخلی اراذل آشوبگر
از افشای هویت خود !

يادداشت روز

صفحه2

تحریم ها با رونق تولید
بی اثر می شود نه با مذاکره

ادامه پرشور اعالم انزجار مردم از اراذل اجاره ای

* جوانان فلسطینی پایگاه ارتش صهیونیستی در غزه را 
به آتش کشیدند.

*  هزینه افشای حقایق در آمریکا؛ 175سال زندان برای آسانژ.
* تعداد تفنگداران آمریکایی در عربستان به 3000 نفر 

افزایش یافت.

* نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: برکناری 
رئیس  جمهوری بولیوی کودتا بود.

 * ســخن جانســون درباره حقیقــت، حاضران را 
به خنده واداشت!

صفحه آخر

تنها ۳ موشک از سپردفاعی سوریه  عبور کرد 

رهگیری و انهدام 9 موشک اسرائیلی 
در آسمان دمشق

 یونیسف:

 جان 12 میلیون 
کودک یمنی
در خطر است
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 * حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: ملــت ایران در عرصه جنگ نظامی و سیاســی و امنیتی
  )ماننــد کارهایی که در این چند روز بود و کارهای مردمی نبود( دشــمن را عقب زده اســت و 
به فضل الهی در جنگ اقتصادی هم دشمن را به طور قاطع عقب خواهد زد و با ادامه حرکت کنونی 

در مسیر رونق تولید و پیشرفت اقتصادی، افق روشن آینده خود را محقق خواهد کرد.
* کار و راهبرد اساسی »مصون سازی اقتصاد از آسیب تحریم ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی« 

است و بنده پشت این قضیه ایستاده ام و از مسیر پیشرفت حقیقی کشور کاماًل دفاع می کنم.

* کسانی که در مورد رونق تولید جور دیگری فکر می کنند و برای حل مشکالت چشم به جای دیگری دارند، 
باید حرف های امشب این تولیدکنندگان را می شــنیدند و درک می کردند که تنها دریچه »انتقاِل حیات، 

روشنایی و نیرو به داخل کشور« همین دریچه ای است که فعاالن بخش تولید بر روی کشور می گشایند.
 * در این سال ها بیان مســائلی از قبیل اینکه »ببینیم شــش ماه دیگر چه می شود« و یا »برجام 
 چه می شــود« و حاال نیز »به امید ابتکار رئیس جمهور فرانسه ماندن«، هیچ مشکلی را حل نکرده 

و نخواهد کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود.

* تجربه به ما نشان می دهد که کشورهای خارجی هیچگاه حاضر به انتقال فناوری های اساسی 
 به ویژه در بخش نفت، پتروشــیمی و خودرو به ایران نیستند بنابراین دستگاه های دولتی باید 

به دنبال استفاده از توانایی های داخلی برای رسیدن به این فناوری ها باشند.
 * مســئوالن باید نشــان ها، حرف ها و مفاهیم ایرانی را ترویج کنند اما برخی بر عکس عمل

 می کنند.
صفحه۳

صفحه۱۱

* روز یکشــنبه هفته جاري جمعي از اصالح طلباني چون محســن آرمین، ســعید حجاریان، عبــداهلل رمضانزاده، 
 شهیندخت موالوردي دستیار سابق حسن روحاني، الهه کوالیي و... با صدور بیانیه اي شبیه به بیانیه هاي سلطنت طلبان 

و منافقین، باز هم جاي شهید و جالد را عوض کردند.
* حامیان داخلی جریان نفاق که سال هاست از پشتوانه  آشوب خیابانی، با محوریت عناصر ایران ستیز و مزدور بیگانه، 
 به عنوان برگ چانه زنی و تهدید نظام اســتفاده می کنند، این بار دیگر همه مالحظات و پرده پوشــی های منافقانه را 
کنار زده و  بدون کمترین اشاره ای  به نقش اراذل مسلح و سازمان یافته در آشوب های اخیر ، خواستار مجازات حافظان 

نظم و امنیت کشور شدند.
* اقدام وقیحانه این عده در حمایت از اراذل آشوبگر و اجاره ای و همراهی با آنان در آتش افروزی و قتل و غارت مردم، 
این احتمال را قوت می بخشــد که با  دستگیری اراذل آشــوبگر، از افشای دست های پشت پرده خود در آشوب های 
اخیر  مضطرب شده اند و نگرانند که مبادا اراذل بازداشت شده از ارتباط این عده از مدعیان اصالحات با سرویس های 
اطالعاتی و امنیتی بیگانه پرده بردارند.                                                                                     صفحه۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

فرافکنی 
مدعیان اصالحات 
درباره 
علت اغتشاشات اخیر
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 پنتاگون: علی رغم 
تحریم های گسترده

قدرت موشکی ایران 
از اسرائیل هم بیشتر است

2
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در سوگ سردار ابراهیم حاجی محمدزاده، 
تبیین گر خستگی ناپذیر خط امام
 و والیت فقیه 

عاشق در مجاهده 
صادق در مبارزه                                           


