
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت:»نشــر دیجیتال« میباشــد که مصادیق فعالیت های 
آن عبارتند از: تصدی قراردادن اطالعات و محتوای دیداری، شــنیداری، نوشــتاری 
و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشــار از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریــق حاملهای دیجیتال نظیر 
الواح فشــرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شــنیداری، نوشتاری و 
یا ترکیبی از آنها در معرض دســترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه 
ملی اطالعات و از طریق ســامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای 
 مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. طبق مجوز شماره 99/192087 مورخ 
1۳99/7/2۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آگهی گردید مدت فعالیت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- منطقه 15 ، شهرســتان تهران ، بخش 
مرکزی ، شــهر تهران، محله شهیدقندی-نیلوفر ، خیابان ســهروردی شمالی ، خیابان 
میر مطهری ، پالک 14 ، طبقه چهارم ، واحد 16 کدپســتی 15558۳5944 ســرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 20,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 200000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط 
موسســین طی گواهی بانکی شماره 65110109 مورخ 1۳99/08/17 نزد بانک ملت 
شعبه سیدخندان با کد 65110 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشــد اعضا هیئت مدیره آقای کیوان کیمیائی فرد به شماره ملی 0079475698 
و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای حســن نجفی نوقابی به 
شــماره ملی 0919424902 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای 
حســین خوش کیش به شــماره ملی 2991948884 و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمی و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری با امضــاء مدیرعامل منفردا 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان 
 خانم سیما نجفی نوقابی به شــماره ملی 0067119115 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت 1 ســال خانم فاطمه مهشــید سجادپور به شــماره ملی 6079444۳48 به 
سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شــرکت تعیین گردید. به موجب مجوز شــماره 99192087 مــورخ 1۳99/07/2۳ 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تاسیس گردید.  

تأسیس شرکت سهامی خاص کانون آموزش مجازی ایرانیان 
درتاریخ 1399/12/13 به شماره ثبت 574293 

به شناسه ملی 14009862853 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1108193(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مــورخ 1۳99/11/۳0 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد:. آقایان مجید اکبری شماره ملی0620204941 
و آقای علیرضا شریفی شــماره ملی0559545۳20 و 
آقای جعفر کرمی شماره ملی 05۳0929015 به عنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
آقای جعفر کرمی به شــماره ملی 05۳0929015 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیــره و آقای مجید 
اکبــری به شــماره ملــی0620204941 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شــریفی به شــماره 
ملی0559545۳20 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقود اسالمی با امضاءمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.  

آگهی تغییرات شرکت نگارگستر چند رنگ 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529062 

و شناسه ملی 14007734928 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1108218(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
 مــورخ 1399/02/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای
علی روشنفکر راد به شماره ملی 2593605812 به سمت 
بازرس اصلی و آقای ســید علیرضا عرب به شــماره ملی 
0013640690 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1108164(

آگهی تغییرات شرکت فنی تابیلکو سهامی خاص 
به شماره ثبت 9990 و شناسه ملی 10100409373 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/11/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 1399/3/31 
به تصویب رســید. مؤسسه حسابرســی فاطر به شناسه ملی 
10100188574 به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز 
ایران مشهود به شناسه ملی 10861687625 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.  
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1108211(

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 

و شناسه ملی 10102185247 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/12/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای حســین 
سعیدی فرد به کدملی 3874454398 به سمت بازرس اصلی و 
خانم پروانه حیدری به کدملی 1829337823 به سمت بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1105728(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پناه ساز الوند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 324733 

و شناسه ملی 10820013990 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/03/24 و مجوز شــماره 95/6061 مورخه 95/4/14 وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 
هیئت مدیره مؤسسه بشرح ذیل برای مدت 2سال انتخاب گردیدند. 
آقای مهدی آشتیانی به شماره ملی0056289286 به سمت رئیس 
 هیئت مدیره آقای مهدی شــریفیان به شماره ملی0076396282
به ســمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیــره آقای خلیل اله 
قلی ئی به شماره ملی4031933983 به سمت عضو هیئت مدیره.  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1105727(

آگهی تغییرات موسسه  اندیشه چشم انداز توسعه 
به شماره ثبت 26735 و شناسه ملی 10320439506 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1۳96/04/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
وحساب سود و زیان مالی شرکت در سال مالی 1۳95به 
تصویب رســید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا مفخم به شــماره 
ملــی 2295820۳67 به ســمت رئیــس هیئت مدیره 
غالمرضا وهــاب به شــماره ملــی 0046094059 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیــره و محمد علیپور 
به شــماره ملی 08۳9806965 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره. کلیه چک ها و ســفته ها و بروات و اسناد و 
اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از 
اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
مرتضی عددیان نیشابوری به شماره ملی0045608687 
به ســمت بازرس اصلی و مهدی علی محمدی به شماره 
ملی 0044456794 به ســمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

آگهی تغییرات شرکت ایجاد نیرو 
سهامی خاص به شماره ثبت 48974 

و شناسه ملی 10100941532 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1105725(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1۳98/12/21 و مجوز شماره 87057 مورخ 
1۳99/06/15 وزارت کشــور تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
اســتان تهران- منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، شــهر تهران، محله دانشگاه تهران ، خیابان 
آیــت اهلل طالقانــی ، میدان فلســطین ، پالک ۳87 ، 
ساختمان ستاد اقامه نماز ، طبقه همکف کد پستی 
141671۳811 تغییــر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.- تعداد اعضای 
هیــات امناء از ۳2 نفر بــه 26 نفر کاهش پیدا کرد 
و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح 
گردید. اساســنامه موسسه مشــتمل بر ۳ فصل و 
4۳ ماده و ۳9 تبصره به تصویب رســید و جایگزین 

اساسنامه قبلی شد.  

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری 
مجمع خیرین مسجدساز به شماره ثبت 29946 

و شناسه ملی 10320818632 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1108172(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1۳97/04/12 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 
1۳96 به تصویب رســید. آقــای غالمرضا وهاب کد ملی 
0046094059 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم الناز 
ملکجانی کد ملی 0079187481 به سمت مدیرعامل و 
آقای علیرضا امیــدوار طهرانی کد ملی 0071142789 
به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره برای مدت 2ســال 
انتخاب شدند. کلیه چک ها و ســفته ها و بروات و اسناد 
و اوراق تعهدآور شــرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شــرکت معتبر خواهد 
شد. آقای محمد علیپور کد ملی08۳9806965 به سمت 
بازرس اصلی و آقای مرتضی عددیان نیشــابوری کد ملی 
0045608687 به ســمت بــازرس علی البدل به مدت 
یکســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.  

آگهی تغییرات شرکت سنجش گران نیرو انرژی 
سهامی خاص به شماره ثبت 332774 

و شناسه ملی 10103708076 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1105726(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳98/12/24 
و مجوز شــماره 87057 مــورخ 1۳99/06/15 وزارت 
کشــور تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - ســمت اعضاء 
هیئت مدیــره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود 
قیومی لوالچیان به کد ملــی 00۳2209525 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره- آقای محســن رفیق دوست به کد 
ملی 00۳88۳6785 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - 
آقای محمدحســین رضائی به کد ملی 128857۳4۳1 
به عنــوان خزانــه دار و عضو هیئت مدیره - آقای ســید 
احمــد زرهانی به کد ملــی 200196۳۳00 به عنوان و 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه انتخاب گردیدند. 
-امضای کلیه اســناد و اوراق بهادار به شــرح زیر است: 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیــره و در غیاب مدیرعامل با 
امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره 

و با مهر مجمع معتبر خواهد بود.  

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری 
مجمع خیرین مسجدساز به شماره ثبت 29946

 و شناسه ملی 10320818632 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1108186(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1۳98/12/21 و مجــوز شــماره 87057 مــورخ 
1۳99/06/15 وزارت کشــور تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال و بازرســین برای 
مدت یکســال انتخاب شدند. آقای محمود قیومی لوالچیان 
به کد ملی 00۳2209525 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 
- آقای محســن رفیق دوســت به کد ملی 00۳88۳6785 
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره - آقای محمدحسین رضائی 
به کد ملی 128857۳4۳1 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 
- آقای ســید احمــد زرهانی به کد ملــی 200196۳۳00 
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره - آقای محســن قرائتی به 
کد ملــی 1261500067 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 
- آقای مجید شایسته به کد ملی 005952097۳ به عنوان 

عضو اصلــی هیئت مدیره آقای ســید ضیاء الدین حزنی به 
کد ملــی 5179686059 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 
آقای ســعید ســتاری به کد ملی ۳۳58099441 به عنوان 
عضــو علی البدل هیئت مدیره آقای علی اکبر اینانلوفر به کد 
ملــی 0۳229592۳۳ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره 
انتخاب شدند بازرسین بشرح ذیل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. - آقای ســیدمحمدعلی امین جواهری به 
کــد ملــی 1280796۳59 به عنوان بــازرس اصلی و آقای 
مجتبی عراقچی به کد ملی 0042۳4۳852 به عنوان بازرس 
علی البدل انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سود و زیان 
منتهی به تاریخ 1۳97/12/29 مطرح و به تصویب رسید.  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1108175(

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری مجمع خیرین مسجدساز
به شماره ثبت 29946 و شناسه ملی 10320818632 

سال هفتادو نهم   شماره 22703   تکشماره 20000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دوشنبه 18 اسفند 1399   24 رجب 1442    8 مارس 2021
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 ائتالف ســعودی بــه تالفی شکســت در مأرب 
غیرنظامیان یمنی را بمباران کرد.

 انصــاراهلل برای دومیــن بار طــی هفته جاری 
فرودگاه جده را در هم کوبید.

 چرا صهیونیست ها دیکتاتورها را ترجیح می دهند؟

 کرونا شــمار فقرای آمریکا را به 55 میلیون نفر 
افزایش داد.

 رونمایــی انقالبیون بحرین از شــعار واحد خود 
در دهمین سالگرد مداخله عربستان.

منابع خبری در عراق

آیت اهلل سیستانی در دیدار پاپ
عادی سازی روابط با اسرائیل را رد کرد

 درخواست وزارت بهداشت از بهبودیافتگان کرونا 
برای اهدای پالسما.

 رئیس مرکــز وکالی قوه قضائیه از انجام رایگان 
خدمات کارشناســی و وکالت افراد تحت پوشــش 

کمیته امداد و بهزیستی خبر داد.

 برنامه ریــزی بســیج بــرای ایجــاد 214 هزار 
فرصت شغلی در سال آینده.

 رئیــس بنیاد شــهید و امــور ایثارگــران: تاکنون
144 شــهید مدافع ســالمت در فهرســت مصادیق 

شهدای خدمت قرار گرفته اند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران مطرح کرد

سود ۲۰۰ درصدی میوه
در جیب دالالن و واسطه ها

 ]صفحه آخر[

وبسایت آمریکایی»نیو اچ«:

آمریکا از سال 2001 تا 2019
326 هزار بمب و موشک بر سر مردم دنیا ریخته است

برشی از کتاب خاطرات یعقوب نیمرودی، اولین افسر اطالعاتی رژیم صهیونیستی در تهران 

چوب حراج به خاک کشور
وقتی شاه دستور فروش جزیره کیش را داد

 یعقوب نیمرودی: یک روز دوستم، فریدون جم با من تماس گرفت و گفت: »شاه فهمیده که اشتباهاتی انجام 
داده است. جزیره کیش آسیب بزرگی به او زد.« جم نقل کرد که شاه درباره این موضوع با او و ارتشبد طوفانیان 
صحبت کرده و به آنها دستور داده تا برای جزیره مشتری یا شریکی پیدا کنند. برای من مسلم است تنها کسی 

که ممکن بود عالقه مند باشد میلیاردر سعودی، عدنان خاشقچی است که او را »عقاب« می نامند.

 بــا بررســی گزارش هــای نیــروی هوایی، محال اســت که بتــوان از حجــم ویرانی های ایجاد شــده 
بر اثر حمالت هوایی، تصویر واضحی به دست آورد.

 »بیزنس اینســایدر«: برای ترمیم وجهه جهانی آمریکا، که به شــدت تخریب شــده است، ده ها و شاید 
حتی صدها میلیارد دالر نیاز هست.

 وضعیت ناراحت کننده وجهه آمریکا و عدم احترام به کشورمان، حقیقتاً یک فوریت ملی است. این مسئله، 
نیازمند رسیدگی و تأمین مالی است.

 ]صفحه 6[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

تعادل:
 دولت کاری به مسئولیت 

تنظیم یارانه ندارد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

چرخش گستاخانه غارتگران سفره مردم
از پاسخگویی به طلبکاری!

]صفحه ۲[

 

چرا در اقتصاد
توسعه پیدا نمی کنیم؟

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 مردمی که قرار بود با چنان رونق اقتصادی دولت تدبیر و امید از یارانه هم بی نیاز شــوند این 
روزها برای تهیه مرغ و روغن ارزان تر باید ساعت ها در صف های طوالنی بایستند و در همین حال 
برخی از دولتمردان و مدعیان اصالحات در اقدامی هماهنگ ژست کارآمدی و مصلح اجتماعی 

گرفته و به  جای پاسخگویی، طلبکار شده اند.
 معاون اول رئیس جمهور مدعی شده طوری نفت را فروخته اند که یک بابک زنجانی هم به وجود 
نیامده! حال آن که دالر جهانگیری ۱8 میلیارد دالر از منابع کشور را به باد داد و برادر وی و جناب 

روحانی تنها دو نمونه از لیست بلند باالی متخلفان اقتصادی در این دولت هستند.

 آقای »تَکرار« یکی دیگر از کسانی است که به  جای پذیرش عملکرد دولت موردحمایت خود 
و پاسخگویی به افکار عمومی و عذرخواهی از آنان، طلبکار شده و نواقص و مشکالت را به گردن 

ساختارها می اندازند و البته ژست دلسوزی و خیرخواهی نیز می گیرد.
 محســن رنانی اقتصاددان و فعال سیاسی اصالح طلب که چند سال پیش مردم را می ترساند 
اگر به کســی جز روحانی رأی دهند گرفتار تورم و فقر و گرانی و بیکاری و...خواهند شــد، این 
روزها بحرطویل نوشــته و می گوید اساساً باید ساختارهای جمهوری اسالمی و قانون اساسی را 

کن فیکون کرد.

 

صفحه ۳

روحانی در دیدار وزیر امور خارجه ایرلند:  

فعال شدن برجام 
منوط به لغو تحریم ها از سوی آمریکا 
و ایفای تعهدات کامل همه اعضا است

صفحه ۱۱

با حکم فرمانده کل سپاه  

سردار هوشی سادات 
فرمانده قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیا)ص( شد

صفحه ۳

وزیر دفاع:   

طرح یکسان کردن 
تل آویو و حیفا با خاک 

آماده است

صفحه ۲

حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق:

3 میلیارد دالر از منابع ایران 
در کره جنوبی، عراق 

و عمان آزاد شد

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

روایت مدعیان اصالحات
از »تراژدی صف« 
در دولت روحانی

 وبسایت آمریکایی »نیو اچ«: جنگنده های آمریکایی 
 طی 20 ســال گذشــته ۳26 هزار موشــک و بمب 
در کشــورهای جهان ریخته  اند و سهم عراق و سوریه 

در این میان، 152 هزار بمب و موشک بوده است.
 نیــروی هوایــی آمریکا طی 20 ســال، هر روز 
به طور متوسط از 42 بمب و موشک استفاده کرده 

و سهم افغانستان، 20 بمب در روز بوده است. 
 این آمار نمی تواند واقعی باشــد، چرا که حمالت 
 صورت گرفته بــا بالگرد و هــزاران عملیات هوایی 

و بمباران اشتباهی را شامل نمی شود.
 مردم آمریــکا و افکار عمومی جهانی درخصوص 
حجم کشتار و تخریبی که رهبران آمریکا به نام آنها 
در کشورهای دیگر انجام می دهند، بی خبر هستند.

توسط جنگنده های روسیه و سوریه صورت گرفت

حمله گسترده موشکی به قاچاقچیان نفت سوریه
در مناطق تحت تسلط ترکیه

]صفحه آخر[


