نخستوزیر عراق:

با وجود تحریمها صورت گرفت

حراست از موجودیت حشدالشعبی
مهمترین وظیفه ماست

خودکفایی 90درصدی ایران
در ساخت قطعات نیروگاهی

* مدیرعامل صندوق ضمانت صــادرات :میتوانیم

* عضو کمیســیون اقتصادی مجلس :برجام باعث

* حزباهلل لبنان :حبس ابد شیخ سلمان ،زمینهسازی

* مطالبه جســد پدر از ســوی فرزندان خاشقجی

کشور را سه سال بدون نفت اداره کنیم.

فراموشی پیمانهای پولی دوجانبه شده است.

آلخلیفه برای میزبانی از نتانیاهوست.

چالشی تازه برای رژیم آلسعود.

* بــا قانون جدید بازنشســتگی ،مســئول خرید

* اتمام بلیت قطارهای مشــهد در آستانه تعطیالت

* ترامپ :علت کشتار کودکان یمن ،نابلدی سعودیها

* حضور یک وزیر رژیم صهیونیســتی در مســقط

هواپیماهای برجامی مجبور به کنارهگیری شد.
سهشنبه  ۱۵آبان ۱۳۹۷

صفحه۴

پایانی ماه صفر.

 ۲۷صفر 14۴۰

در استفاده از تسلیحات آمریکایی است!

سال هفتادو هفتم

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

 ۶نوامبر 201۸

گزارش خبری تحلیلی کیهان

نکته

سخنی
از ژرفای دل

۲

روحانی در نشست با مدیران ارشد
وزارت امور اقتصاد:

ملت ایران
با قدرت
راه خود را
ادامه میدهد

۳

رئیس قوه قضائیه:

هیچ رأفتی
در برخورد
با مفسدان اقتصادی
نخواهد شد

واکنش اروپا به بدعهدی آمریکا
ابراز تأسف و دیگر هیچ!
رحلت پیامرب اعظم(ص) ،شهادت امام حسن مجتبی(ع) و علیبن موسیالرضا(ع) را
تسلیتم یگوییم

۱۱

حمله سایبری از مبدأ
رژیم صهیونیستی
به زیرساختهای
ارتباطی کشور
خنثی شد

۲

انفجار  6بمب
در بغداد
 8شهید و  16مجروح
برجای گذاشت

۱۲

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بینالمللی شاهد شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  141182و شناسه ملی 10101841945

* کشــورهای انگلیس ،فرانسه ،آلمان
و اتحادیه اروپــا در اقدامی تأملبرانگیز
بیانیه روز جمعه را که در آن نســبت به
تحریمهای آمریکا علیه ایران ابراز تاسف
عمیق شده بود ،باز نشر کردند.
* ســخنگوی دولت انگلیس :از تصمیم
آمریکا برای بازگردانی تحریمهای ایران
متاسفیم!
* مقامات ارشــد دولت ضمن تاکید بر
اجرای یکطرفه تعهدات برجامی ،از اروپا
به خاطر هیچ ،تقدیر کردهاند .با توجه به
این برجام زدگی حا ّد دولت ،سهلاندیشی
اســت اگر تصور کنیم که اروپا قرار است
قدمی در احقاق حقــوق برجامی ایران
بردارد.
* «مایک پمپئــو» وزیر خارجه آمریکا در
گفتوگو با شــبکه خبری «سی.بی .اس»:
مطمئن هستیم که ایرانیها برنامه هستهای
خود را از سر نمیگیرند.
* برجام در ادراک و تصور غرب ،از دولت
روحانی اعتبارزدایی کرده است .آمریکا
و اروپا بــه اعتبار برجامزدگی حا ّد دولت
روحانی ،میدانند که هر معاملهای با برجام
بکنند ،روحانی و دولتش باز هم پای آن
صفحه۲
میمانند.

تاسیس موسسه غیرتجاری محسنین انصارالرسول
در تاریخ  1397/06/03به شماره ثبت 45382

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1396/9/7و مجوز شماره

مرخصی و بازنشستگی پرداخت مخارج و هزینههای جاری شرکت افتتاح

 11/53699مــورخ  96/9/14اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای

حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده

استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای علیرضا شریفی بشماره ملی

از آن با امضاهای مجاز شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

 3369818671به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فاطمه شهریاری

اعم از اصل ،کارمزد و هزینههای متعلقه پشتنویسی اوراق تجاری جهت

بشــماره ملی  0082104506به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای

واریز به حســابهای شــرکت نزد بانکها و موسسات و واخواست اینگونه

عبارتند از :الف :کلیات ارتقاء ســطح تحصیالت ،آموزش و حفظ

محسن شریفی بشماره ملی  3341259058به سمت عضو هیئت مدیره

اوراق اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات

کلیه اوراق و اســناد عادی و اداری و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور

کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و حق اعتراض به رای دادگاهها

و رزمندگان و جانبازان فاطمیون (افغانی) ب :روش اجرای هدف

شرکت از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء

و طرح مجدد دعواها انعقاد هرگونــه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت

اردوهای فرهنگــی ،تفریحی ،زیارتی و خودکفائی مدت :از تاریخ

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر

شرکت و در چهارچوب آئیننامههای مصوبات هیئت مدیره تهیه و تنظیم

میباشــد .اختیارات ذیل به مدیر عامل تفویض گردید :اجرای مصوبات

صورتحسابهای عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز

مجامع و هیئت مدیره اســتخدام ،انتصاب ،عزل و نصب کلیه ماموران،

داراییها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره.

کارکنان شــرکت و تعیین شــغل و حقوق و دســتمزد و پاداش و تعیین
سایر شرایط استخدام براساس ساختار سازمانی و خروج آنان از خدمت و

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

به شناسه ملی 14007798422

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح

زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :اهداف موسســه
قرآن ،اشتغالزایی ،معیشــت و مهارتآموزی فرزندان ،خانوادهها

از طریق برگزاری کالسهای آموزشی ،مهارتآموزی ،برگزاری
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :اســتان تهران :شهرســتان
تهران -بخش مرکزی -شــهر تهران -جاده لشگرک -بزرگراه

ارتش خیابان شــهید حســن عرب حلوائی -پــاک  -11طبقه

همکــف -کدپســتی  -1955633311دارائی موسســه :دارایی
اولیه موسســه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ  100میلیون ریال

میباشــد .اولین مدیران :آقای وحید یادگیربصیر به شــماره ملی

 0010591869و به سمت عضو هیئت مدیره و خزانهدار به مدت

 2ســال آقای سید رضا موسویفر به شماره ملی 0032906390

و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سیدحمید
موسوی فراز به شماره ملی  0490163335و به سمت عضو هیئت

مدیره به مدت  2ســال آقای بهروز خادم حسینی به شماره ملی

آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره(س) به شماره ثبت 10936
و شناسه ملی 10100437151

 2750423635و به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره به

مدت  2سال آقای حسن رحیمی به شماره ملی  5209366529و

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق
امضا :کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/4/19و

-آقای مرتضی سلطانیبخش به شماره ملی  0043566881و آقای

مجوز شماره  1714/02/03/02/1/516/4857/96/865794مورخ

محمدرضا سروری به شــماره ملی  0793221188به عنوان عضو

 1396/9/7پلیــس اطالعــات و امنیت عمومی فاتــب -معاونت

علیالبدل هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند- .آقای

اطالعات تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :ترازنامه و حساب

موسی زمردکار به شماره ملی  3874289648به عنوان بازرس اصلی

بازرسیان - :محمدعلی کاظمی بشماره ملی بعنوان بازرس اصلی

سود و زیان موسسه مربوط به سال  1396مورد تصویب قرار گرفت.

و آقای بدرالمعالی موسوی میرکال به شماره ملی  0044122349به

علیالبدل به مدت یک ســال شماره مجوز  204863تاریخ مجوز

-آقای ســیدمحمدتقی پورچواهریان به شماره ملی 0450949923

عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند- .کلیه

و آقای احمد مقاره عابد به شــماره ملــی  12853112449و آقای

اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضــای دو نفر از اعضای اصلی

عزتاله پیری به شماره ملی  0380843791و آقای احمد افشاریبقا

هیئــت مدیره(مدیرعامل و خزانهدار ،رئیس یــا نایب رئیس هیئت

به شماره ملی  0032854927و آقای سیدتقی حسینی به شماره ملی

مدیره و خزانهدار) به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود- .روزنامه

 4322611710و آقای ابوالقاسم یمینی به شماره ملی 4284146440

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.

و آقای مســعود یزدانی به شــماره ملی  1652972315همگی به
عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

و خزانهدار و در غیاب خرانهدار با امضای رئیس هیئت مدیره و با
مهر موسسه معتبر خواهد بود .اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
به مدت یک سال -محســن جمالی بشماره ملی بعنوان بازرس

 1396/12/08مرجع صادرکننده وزارت کشور.

این بار با دعوت رسمی دولت عمان!

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

شماره ۲۲۰۴۴

صفحهآخر

تکشماره  ۱0۰00ریال

با رمز یا خاتماالنبیاء(ص) آغاز شد

رزمایش مشترک مدافعان آسمان والیت
در وسعت  ۵۰۰هزار کیلومتر مربع

* این رزمایش با محوریت قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا(ص) در قالب شــبکه یکپارچه پدافندهوایی
کشور و با حضور نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،یگانهای پروازی نیروی هوایی ارتش
و شبکه دیدهبانی بصری و اپتیکی برگزار میشود.
* ســامانه موشکی «تالش» که یکی از جدیدترین سامانههای پدافندی قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) است ،در
اولین روز این رزمایش با شلیک سه فروند موشک صیاد ،سه هدف هوایی را مورد اصابت قرار داد .صفحه۳
کیهان بررسی میکند

ادعای قطع همکاری روسیه و چین با ایران
بدون پذیرش FATFواقعیت ندارد

* ایران از سال  1388تا  1395در لیست سیاه  FATFبوده است و از سال  1395از این لیست تعلیق شده
است .سؤال مهمی که مدعیان «قطع کامل همکاری» باید به آن پاسخ دهند این است که در این  7سالی
که ایران در لیست سیاه  FATFقرار داشت ،همکاریهای مالی ایران با کشورهای دیگر کامال قطع بود؟
* روسیه نیز همچون ایران از تحریمهای آمریکا رنج میبرد و انگیزه بسیار زیادی برای افزایش تعامالت
مالی و اقتصادی با ایران دارد.
* در این زمینه پیشنهادات بسیار خوبی هم از سوی روسیه و حتی شخص پوتین به ایران ارائه شده است،
که از جمله آن ،میتوان به پیشنهاد چندباره پوتین برای مبادله با ارزهای ملی با ایراناشاره کرد .صفحه۳

يادداشت میهمان

به خانه خوبان
نزدیک شدهاید

صفحه2

خبر ویژه

جروزالم پست :ایران میتواند
مقابل تحریمهای آمریکا بایستد

صفحه2

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی مصباح پیام نور
به شماره ثبت  142208و شناسه ملی 10101851988

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ

 1396/5/9و مجوز شماره  962/15/170237مورخ 1396/6/15

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات

ذیل اتخاذ شــد - :اعضاء هیئت مدیره بــه قرار ذیل انتخاب
گردیدند :آقای ماشاءاله حقیقی به شماره ملی 0940551756

و آقای عباس ابوالفضلی زرگر به شــماره ملی 0942195922
و آقای رحیم حیدری به شــماره ملی  3255200636و آقای

علیاصغر توحیدیتبار به شــماره ملی  0380793032و آقای
رضا الوندی به شماره ملی  3978271907و آقای غالمحسین
بذرافکن به شماره ملی  0651681839و آقای رضا نعیمی به
شماره ملی  0046694692به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره

و آقای طالب قطبیزاده به شماره ملی  1751623270و آقای

فرامرز خدادادیان به شماره ملی  3253533085و آقای مرتضی

منصوری به شــماره ملی  0034981391بــه عنوان اعضاء
علیالبدل هیئت مدیره برای مدت  3ســال انتخاب گردیدند.
 آقای محمدحســین افروز به شماره ملی  4171739810بهعنوان بازرس اصلی و آقای خدامراد خداویسی به شماره ملی
 3319861311به عنوان بــازرس علیالبدل برای مدت یک
ســال مالی انتخاب گردیدند - .صورتهای مالی مشتمل بر
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی  1395به تصویب
رســید - .روزنامه کثیراالنتشار کیهان و همشهری جهت درج
آگهیهای شرکت تعیین شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز سهامی خاص به شماره ثبت 132302
و شناسه ملی 10260267119

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397/4/18تصمیمات

ذیل اتخاذ شــد :خانم خدیجه کریمی به کد ملی  6229919265به

نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملی  10100355357به

ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مریم ابرام به کد ملی
 6229919516به نمایندگی از شــرکت ماندگاران توسعه و سرمایه

کوثر به شناســه ملی  10103694573به عنوان نایب رئیس و آقای

امیــن کریمی کاکه ســیاه به کد ملــی  1270190660نمایندگی از

شرکت واگنسازی کوثر به شناســه ملی  10102889089به عنوان
عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند .کلیه اوراق

و اســناد تعهدآور و قراردادهای شــرکت با امضای ثابت مدیرعامل و

مهر شــرکت و نامهها و مکاتبــات اداری با امضای مدیرعامل و مهر
شــرکت معتبر خواهد بود .حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده

 35اساســنامه قسمتی از اختیارات و شرح وظایف خود را به شرح زیر
به مدیرعامل تفویض نمود -1 :انجام امور اداری و تشــریفات قانونی

 -2رســیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالیانه

 -3اســتخدام و عزل کارمندان و کارگران و متخصصین و مهندسین

ش آنها خدیجه کریمی به
و کارشناســان و غیره و تعیین حقوق و پادا 
نمایندگی از شــرکت صنعتی کاوه رئیس هیئت مدیره امین کریمی

کاکه سیاه به نمایندگی از شرکت واگنسازی کوثر عضو هیئت مدیره
مریم ابرام به نمایندگی از شــرکت ماندگاران توسعه و سرمایه کوثر

عضو هیئت مدیره  -4حفظ اموال و تنظیم فهرســت دارایی شرکت

 -5تهیه آییننامههــای داخلی  -6اجرای تصمیمات مجامع عمومی

 -7ادای دیون و وصول مطالبات  -8عقد هرگونه قرارداد با شرکتها

و بانکهــا و ادارات و اشــخاص و اخذ وامهــای الزم و انعقاد عقود

اسالمی  -9خرید و فروش اموال منقول و ماشینآالت و کارخانجات

و بطور کلی وسایل مورد نیاز شرکت  -10مشارکت با سایر شرکتها

و شــخصیتهای حقیقی و حقوقی  -11اســتقراض با رهن یا بدون
رهن و تحصیل هر نوع اعتبار  -12افتتاح هر نوع حســاب در بانکها

اعــم از جاری و ثابت  -13صدور و ظهرنویســی و پرداخت بروات و
اسناد و ســفته و هزینه آنها  -14مدافعات چه شرکت مدعی باشد و

چه مدعی علیه در تمــام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم
صالحه ابتدایی و استینافی و غیره و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل

غیر حتی کرارا .مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات فوق را به غیر
واگذار نماید .این تفویض اختیار مانع مسئولیت مدیرعامل نخواهد شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

