
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 استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتحساب سود 
و زیان مالی ســال 97 شرکت به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز 
شناســه ملی 10100439645 به عنوان بــازرس اصلی و آقای جعفر 
قارونی با کد ملی 0043433324 بــه عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب شــدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 

رسمی شرکت در سال 1398 تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 69792 

و شناسه ملی 10101147298 

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 

به اســتناد صورت جلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/01 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آقای بابک اسماعیلی به شــماره ملی 2721580981 

به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی 14006852814 به 

سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، خانم فاطمه سوری به شماره 

ملی 3979312747 به نمایندگی از شــرکت سرمایه گذاری کشاورزی 

کوثر به شناســه ملی 10100931903 به ســمت رئیس هیأت مدیره، 

آقای حمیدرضا جیهانی به شــماره ملــی 1286054230 به نمایندگی 

از شــرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناســه ملی 10100925765 به 

ســمت عضو هیأت مدیره تعیین شــدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و 

تعهدآور بــا امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضــاء هیأت مدیره و با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر 

شــرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره بــا رعایت مفاد 37 و 38 و 41 

و 42 اساســنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل شرکت را شامل 17 

بند به شــرح ذیل تفویض نمود: 1- انجام کلیه عملیات جاری شــرکت 

در چارچوب اساســنامه و اجرای مصوبات هیأت مدیره 2- امضای کلیه 

مکاتبات عــادی اداری  به نمایندگی از طرف شــرکت و اقدام به انجام 

هرگونــه معامالت و عقد هرگونه قرارداد بر طبــق آئین نامه های مصوب 

هیأت مدیره شــرکت 3- نمایندگی شــرکت نزد کلیه اشخاص حقیقی 

و حقوقــی و مراجع خصوصــی و تمامی دادگاه هــای داخلی و خارجی 

مانند آن 4- مدیریت منابع مالی و پولی شــرکت در حد بودجه مصوب 

شــرکت و ایجاد ذخایر الزم بر اساس استانداردهای مربوطه 5- پرداخت 

بدهی های شــرکت در سررسید آن بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و 

وصول مطالبات شرکت 6- انجام اقدامات الزم جهت ثبت دفاتر قانونی در 

اداره ثبت شــرکت ها 7- انجام و تصویب عملیات خرید، فروش و انعقاد و 

امضای قراردادهای تجاری، پیمانکاری و مشاوره ای در چارچوب آئین نامه 

معامالت هیأت مدیره و اساسنامه شرکت بابک اسماعیلی فاطمه سوری 

حمیدرضا جیهانی 8- تصویب خریدها و هزینه های انجام شــده از محل 

تنخواه گردان ها و یا عوامل اجرایی شــرکت طبق آئین نامه معامالت 9- 

تعیین سمت و نصب و عزل کارکنان و انتخاب وکیل و مشاوران شرکت و 

تعیین حقوق و مزایای آنها 10- استخدام بر حسب نیاز شرکت، بازخرید، 

قطــع همکاری و اخراج و تعیین و تصویب پرداخت حقوق و مزایای آنها 

بر اساس روال و سیاست های کلی شرکت 11- تصویب کارکرد پرسنل و 

لیست حقوق ماهیانه و ایاب و ذهاب و ناهاری آنها 12- اعزام کارکنان به 

مأموریت های الزم و امضای احکام و تصویب پرداخت حق مأموریت آنها 

13- تصویب پرداخت وام به کارکنان، بازخرید مرخصی اســتفاده نشده، 

عیدی و پاداش براســاس روال و آئین نامه های مربوطه و نیز کمک های 

غیرنقدی به مناسبت اعیاد و ایام خاص 14- اجرای برنامه های آموزشی، 

تحقیقات و توســعه، انگیزشی و رفاهی کارکنان در چارچوب بودجه های 

مصوب هیأت مدیره 15- تشویق و تنبیه پرسنل شرکت بر اساس ضوابط 

و مقــررات قانونی مربــوط 16- تصویب تقویم کاری شــرکت و تدوین 

آئین نامه های مالی و معامالتی و استخدامی مورد نیاز شرکت 17- بحث، 

مذاکره، طرح و اقامه دعاوی و نیز دفاع و پاســخگویی به هر نوع دعوی و 

شکایت له و علیه شرکت در کلیه مراجع قضایی- انتظامی و اداری با حق 

اعتراض به آراء صادره در مراجع باالتر و نیز حق صلح و سازش و استرداد 

دعوی و دادخواست و نیز حق توکیل به غیر و انتخاب وکیل دادگستری 

و کارشــناس و قبول و یا رد سوگند در دعاوی و درخواست صدور برگ 

اجرایی و تعقیــب عملیاتی اجرایی و اخذ محکوم به و کلیه اقدامات الزم 

در تمامی مراحل تا حصول نتیجه نهایی.

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

آگهی تغییرات شرکت تهران الکتریک سهامی خاص
 به شماره ثبت 12680 و شناسه ملی 10100488501

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

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 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 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 
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 نظامیان آمریکایی، سرگردان بین عراق و سوریه 
و نگران از انتقام مقاومت.

 کتک کاری نمایندگان مجلس کویت بر سر عفو چند زندانی.
 محاکمــه بنیامیــن نتانیاهــو به جرم فســاد

27 اسفند ماه شروع می شود.

 دو رئیس جمهور کره جنوبی به جرم فساد مالی 
و اختالس به زندان افتادند.

 توافــق 7 ماده ای برای آتش بس در الحدیده بین 
انصاراهلل و دولت مستعفی یمن.

در میان جشن و شادی مردم سوریه

اولین پرواز فرودگاه حلب
بعد از 8 سال انجام شد

 همتی از مهلت پنج ســاله بــه تولیدکنندگان 
بدهکار خبر داد.

 بنیاد برکت در سیســتان و بلوچستان 19 هزار 
شغل ایجاد کرده است.

 محصول خیار روی دست کشاورزان مانده است.

 یــک فعال بــازار آهن: صادرات فــوالد با وجود 
تحریم ها ادامه دارد. 

 وزیــر صمت: برای تنظیم بازار گوشــت قرمز از 
ذخایر استفاده می کنیم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ویالهای خالی از سکنه 
مشمول مالیات می شوند

 ] صفحه ۳[

آقای ظریف! مذاکره با قاتالن سردار سلیمانی
اهانت به ملت ایران است

برنی سندرز نامزد انتخابات آمریکا:

حاکمان سعودی
یک مشت اوباش آدم کش هستند

 سندرز: سال هاست که ما عاشق عربستان سعودی- همپیمان فوق العاده خود- هستیم. تنها مشکل این است 
که حاکمان این کشور، اوباش و آدم کش هستند.

 به جای آنکه با »محمد بن سلمان« که یک دیکتاتور میلیاردر است، بسیار گرم و صمیمی باشیم، باید برای 
حل اختالفات میان ریاض و ایران بکوشیم.

 کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا برای اینکه رقبای خود را از صحنه بیرون کنند، خواسته یا ناخواسته، 
گوشه ای از سیاست های پلید این کشور را بر مال می کنند. 

 محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در حاشــیه جلســه هیئت دولت در پاسخ به ســؤالی پیرامون دیدار با سناتور 
آمریکایی گفت: من در ســفرهای خارجی درخواســت های مالقات دارم، کسانی که درخواست می کنند برخی نماینده 

مجلس و خبرنگار هستند، سناتورهای آمریکا از 20 سال پیش با من دیدار می کنند و چیز جدیدی نیست.
 کریس مورفی پس از این دیدار با تکرار مواضع خصمانه مقامات آمریکایی در ادعایی مضحک مدعی شد: عدم گفت وگو 

با دشمنان به ویژه در خاورمیانه پرتنش خطرناک است.
 وزارت امور خارجه در توجیه دیدار ظریف و کریس مورفی، ســناتورهای آمریکایی را نخبگان جامعه آمریکا جا زده 
اســت. این در حالی اســت که کنگره و کاخ سفید، هر دو جزو سیســتم حاکمه آمریکا بوده و در دشمنی و خصومت با 

جمهوری اسالمی ایران هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. 
 دولت تروریســت آمریکا در اقدامی جنایتکارانه، ســردار سپهبد حاج قاسم ســلیمانی را به شهادت رساند. این اقدام 
رذیالنه، حمایت بخش های مختلف آمریکا را نیز در پی داشت. با این حساب، کنگره آمریکا نیز در این اقدام جنایتکارانه 

سهیم است. بر همین اساس، دیدار ظریف با قاتالن سردار سلیمانی، اهانت به ملت ایران است.

 ] صفحه آخر[

نکته

به چه کسانی
باید رأی داد؟

۲

خبرنگار فرانسوی:
اگر مشارکت

زیر 50 درصد باشد 
چه می شود؟
کدخدایی: 

تازه می شود 
مثل انتخابات فرانسه!

۱۱

در چهارمین جلسه محاکمه 
»داریوش امان کی« و شرکایش

قرار وثیقه متهمان 
پرونده بانک سرمایه

به بازداشت موقت
تبدیل شد

۱0

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

بازی روزنامه اصالح طلب
با قیمت دالر 

در آستانه انتخابات
۱۱

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

هزینه تصمیمات 
دولت و مجلس را

دولت بعدی باید بپردازد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

فردا نوبت مردم است
انتخابات مجلس قوی برای ایران قدرتمند

هر رأی یک سیلی به ترامپ

]صفحه ۲[

  فردا نوبت مردم اســت تا با هر رأی خود که به مثابه 
یک سیلی بر صورت آمریکاســت، مجلس قوی برای 
ایران قدرتمند را رقم زده و نشان دهند که بر عهد خود 

با انقالب اسالمی پایبندند.
 حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
که در آن هر رأی به مثابه یک سیلی بر صورت ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکاســت، موجب تقویت امنیت و 
عزت ایران و عقب نشــینی نظام سلطه و دشمنان این 

مرز و بوم می شود.
 فردا نوبت مردم است تا به دشمنان و خارج نشینانی 
که به ایران چشــم دوخته اند، نشان دهند که بر عهد 
خود با انقالب مانده و حاضر نیستند به خاطر مشکالتی 
که ماحصل عملکرد برخی گروه های سیاسی و مدیران 

دولتی است از صندوق های رأی دوری کنند.
 شورای ائتالف نیروهای انقالب پس از چند دور مذاکرات 
فشرده جهت ارائه لیست واحد حوزه انتخابیه تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس برای انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی به »فهرست وحدت« رسید.  
اصالح طلبان نیز با دو لیست عمده که اغلب اعضای آن 

یکسان هستند، در میدان رقابت حضور دارند.
 روز گذشــته مــوج انصراف ها به نفع »فهرســت 
وحــدت« شــدت گرفــت و یــک روز مانــده به 
برگــزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی برخی کاندیداهــای نیروهــای انقالب به 
انتخابات  از  اصولگرایــان  وحــدت«  »لیســت   نفع 

کناره گیری کردند.

 

رأی ما
حاج قاسم است

یادداشت میهمان

] صفحه۲ [


