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نزدیک به 70 سال از اشغال سرزمین 
فلسطین می گذرد. سرزمین مقدسی که به 
روشی ظالمانه از ملتی مظلوم ربوده شد 
رژیم  درآمد.  اشغال صهیونیست ها  به  و 
صهیونیستی در این مدت با انواع و اقسام 
شکنجه ها و جنایات ملت با عزم و اراده 
فلسطین را آزار و اذیت کرد ولی این ملت 
قهرمان به دفاع از حقوق و آرمان های خود 
پرداخت و به مبارزاتش برای آزادسازی 
از چنگال اشغالگران  سرزمین فلسطین 

صهیونیست ادامه می دهد.
فلســطین بخشــی از جهان اسالم است، 
بخش مهمی که اماکن مقدس اسالمی در این 
ســرزمین و شــهر قدس قرار دارد و عبادتگاه 
مسلمانان جهان است. مسلمانان قدس را جزء 
پیکره جغرافیای جهان اسالم، فلسطینیان را 
برادران مسلمان خویش و صهیونیسم را دشمن 
مشترک می دانند. از ســوی دیگر، فلسطین 
جزئی از ســرزمین و جامعه بشری است و به 
حکم وظیفه انسانی، آگاهی از مظالمی که بر 
مردم آواره آن روا داشته اند و همدردی با این 

ستمدیدگان الزم و ضروری است.
چاهی برای اشغالگران

براساس قوانین بین المللی رژیم صهیونیستی 
یک رژیم غاصب و اشــغالگر است و سرزمین 
مادری مردم فلسطین را باید به آنها بازگرداند، 
قدس نیز پایتخت ابدی و همیشگی فلسطینیان 
است و به همین خاطر تصمیم رئیس جمهور 
آمریــکا مبنی بــر انتقال ســفارت به قدس 
تصمیمی است که از همان ابتدا محکوم به فنا 
است و ملت مبارز و قهرمان فلسطین به کسی 
اجازه نخواهند داد قدس شریف را از آنها بگیرد 
به همین دلیل واکنش های بی شماری نسبت 
به تصمیم ترامپ آغاز شــد که همچنان ادامه 

دارد و پایان نمی پذیرد.
آیت اهلل علم الهدی نماینــده ولی فقیه در 
خراســان رضوی در این بــاره می گوید: »هر 
چقدر که می خواســتیم جنایات و دشــمنی 
آمریــکا در حق دین و پیامبر اســالم)ص( را 
برای دنیای اسالم و مســلمانان جهان اثبات 
کنیم نمی توانستیم به تأثیرگذاری این عملی 

که آمریکا انجام داد انجام دهیم.«
وی به فرموده مقام معظم رهبری اشــاره 
می  کنــد و می افزاید: »همان طــور که رهبر 
معظم انقالب فرمودند با این کار سقوط رژیم 

صهیونیستی زودتر از 25 سال خواهد بود.«
آیت اهلل علم الهدی تصریح می کند: »حرکت 
نابکارانه ای که رئیس جمهور ملعون آمریکا به 
راه انداخت و قدس قبله اول مســلمانان را به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و پایگاه قدرت 
اشــغالگران اعالم کرد چاه و چاله هالک آوری 
است که صهیونیســم و استکبار جهانی برای 

خود ساخت و پرداخت.«

تحقیری دردناک برای آمریکا
نگاهی به تصمیمات نابخردانه شیطان بزرگ 

و مقاومت  مردم فلسطین

بخش دوم

 فلسطین جزئی از سرزمین و 
جامعه بشری است و به حکم 

وظیفه انسانی، آگاهی از مظالمی 
که بر مردم آواره آن روا داشته اند 

و همدردی با این ستمدیدگان 
الزم و ضروری است.

 روزنامه لوموند فرانسه: انزوای 
آمریکا در برابر مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد درباره مسئله 
بیت المقدس کوته نظری ترامپ 
درباره روابط بین الملل را روشن 

ساخت و آمریکا را متحمل 
تحقیری دردناک کرد.

دکتر علی اکبر والیتی مشاور رهبر انقالب 
در امور بین الملل نیز درباره تصمیم اخیر ترامپ 
در انتقــال پایتخت از تل آویو به بیت المقدس 
می گوید: »واکنش مردم جهان و قطعنامه ای 
که در سازمان ملل علیه ترامپ به تصویب رسید 
نــه بزرگی به آمریکا بود و از این به بعد مردم 
آمریکا باید به فکر جدیدی برای آینده خودشان 
بیفتند چرا که ترامپ با این اقدام آبروی آمریکا 
را بــرد و افتضاح جدیدی برای آمریکایی ها به 

ارمغان آورد.«
بسیاری از رهبران کشورهای مختلف نیز 
مانند ترکیه، اردن، فرانســه، روسیه، انگلیس، 
اندونــزی، مالــزی، چین، ســوریه،  لبنان و... 
بیت المقدس را پایتخت فلسطینیان برشمردند 
و از ترامــپ خواســتند کــه از تصمیم خود 

صرف نظر کند.
»رجــب طیب اردوغــان« رئیس جمهور 
ترکیه به ترامپ هشــدار داد و اعالم کرد که 
بیت المقدس خط قرمز مسلمانان است و اگر 
آمریــکا از تصمیم خود منصرف نشــود تمام 
کشــورهای جهان اسالم را علیه آمریکا بسیج 

خواهــد کرد. به غیر از مواضع تند و شــدید 
رهبران و مقامات کشورهای مختلف مردم این 
کشورها نیز به نشانه اعالم همبستگی با مردم 
مظلوم فلســطین تظاهرات و راهپیمایی های 
میلیونــی به پا کرده و هشــدار دادند که این 
تصمیم عواقب خطرناک در پی خواهد داشت 
و صلح و ثبات در غرب آسیا را به خطر خواهد 

انداخت.
»محمدرضا کیوانفر« کارشناس ارشد روابط 
بین الملل در گفت وگو با گزارشگر کیهان درباره 
واکنش گســترده مردم جهان به اقدام ترامپ 
می گوید: »دشمنی آمریکایی ها با مردم مسلمان 
تازگی ندارد و ما همیشــه شاهد عنادورزی و 
دشــمنی مقامات غربی با مسلمانان هستیم. 
اما اقدام اخیر ترامپ باعث شــد که مسلمانان 
جهان متحد و یکپارچه شوند و قدرت عظیم 
خود را به نمایش بگذارند به نحوی که در تمام 
کشورها صدای اعتراض بلند شد و حتی در خود 
آمریکا و کشورهای غربی مردم به طرفداری از 
ملت فلسطین برخاستند چرا که همه می دانند 
رژیم صهیونیستی یک رژیم زورگو، متجاوز و 
اشــغالگر است و باعث آوارگی مردم فلسطین 

شده است.«

وی اضافه می کند: »در ترکیه، لبنان، روسیه 
و حتی آمریــکای التین هــم کنفرانس ها و 
تجمعات فراوان برگزار شد و همه تصمیم ترامپ 
را محکوم کردند که این مسئله نشان می دهد 
مردم دیگر زیر بــار زور نمی روند و با طرح ها 
و نقشه های توطئه آمیز قدرت های استکباری 

مخالفت می کنند.«
به گفته این کارشــناس هر چند مصوبات 
مجمع عمومی سازمان ملل یا سایر کنفرانس ها 
و همایش هــا جنبه الــزام آور ندارد و ضمانت 
اجرایی برای آنها وجود ندارد اما منعکس کننده 
افکار عمومی جهانی است و نشان می دهد که 
آمریکا با این اقدام منزوی شد و شکست خورد.
دکتــر »احمد یوســف ابوحلبیه« رئیس 
بنیاد بین المللی قدس در فلسطین نیز در این 
باره می گوید: »قطعنامه حمایت از فلســطین 
در مجمع عمومی ســازمان ملل مهر تأییدی 
بر حقوق ملت فلســطین بود. بدین معنا که 
قدس پایتخت فلسطینیان است و هیچ دولتی 

نمی تواند در این زمینه دخالتی بکند.«
وی اضافــه می کنــد: »قیــام مردمی در 

خیابان های شهرهای فلســطین و تظاهرات 
جهانی در کشورهای مختلف هم نشان داد که 
حق ملت فلسطین در قدس و سراسر سرزمین 
فلســطین حقی قطعی و مسلم است و هیچ 
دولتی نمی تواند این حق را از ملت فلســطین 

تضییع کند.«
دست و پا زدن های بیهوده

تغییر ناگهانی سیاست آمریکا در قبال قدس 
و اعالم انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس 
از دیدگاه تحلیلگران اقدامی دستپاچه و ناگهانی 
بود که بدون حســاب و کتاب صورت گرفت و 
اگر ترامپ می دانست که با فشار افکار عمومی 
در داخل و خارج کشورش مواجه می شود این 
اقدام را انجام نمی داد یا به تاخیر می انداخت.

»مهناز کرباســی« کارشناس ارشد روابط 
بین المللی و مطلع نسبت به مسائل سیاسی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان به این مسئله اشاره 
می کند و می گوید: »واقعیت این است که دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریــکا با این اقدام هم 
خودش را غرق می کند و هم رژیم صهیونیستی 
را به زیر آب می بــرد چراکه هم ترامپ و هم 
رژیم صهیونیستی از درون با مشکالت فراوانی 
روبه رو هســتند و هیــچ رئیس جمهوری در 

تاریخ آمریکا مشــاهده نشده که مدت اندکی 
از ریاست جمهوری اش با این همه نارضایتی و 

مشکالت روبه رو شده باشد.«
وی اضافه می کند: »در اکثر نظرسنجی هایی 
که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به 
عمل آمده در حدود 60 یا 70 درصد از مردم 
از عملکــرد ترامپ ناراضی بوده و معتقدند که 
سیاســت های اشــتباه او آمریکا را به سمت 
شکســت، انزوا و رسوایی کشانده است. برخی 
دیگــر از تحلیلگران آمریکایــی نیز معتقدند 
شکســت های آمریکا در عراق و سوریه و عدم 
موفقیت این کشور در مقابله با تروریست های 
داعش موجب شــده که ترامپ به دست و پا 
زدن های بیهوده متوسل شود و با عنوان کردن 
مسائل دیگر اذهان عمومی را از شکست های 

آمریکا منحرف سازد.«
این کارشناس همچنین می گوید: »در رژیم 
صهیونیستی نیز نشانه های زیادی از فروپاشی 
و نابودی به چشــم می خورد و این رژیم برای 
نجات خود دست به دامان آمریکا شده است. 
به طور مثال شــاهد هســتیم که همزمان با 
اعتراضات مردمی در سراسر جهان علیه ادامه 
اشغالگری ها در ســرزمین های فلسطینی، در 

داخل سرزمین های اشغالی نیز هزاران اسرائیلی 
با برپا کردن تظاهرات به فساد دولتی و فساد 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

اعتراض کرده اند.
نتانیاهــو و ســایر مقامات ایــن رژیم در 
پرونده های فســاد غوطه ور شده اند و »موشه 
یعلون« وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی 
نیز اعتراف کرده آن چیزی که اسرائیل را نابود 
خواهد کرد نه ایران و نه حزب اهلل بلکه فســاد 

مقامات دولتی است!«
اعتراف رسانه های غربی

 به شکست ترامپ
تصمیم دونالد ترامپ در انتقال ســفارت 
به بیت المقدس و به رســمیت شناختن رژیم 
صهیونیســتی در رسانه های مختلف جهان به 
ویژه رسانه های غربی هم به عنوان شکست و 
اقدامی نسنجیده و نابخردانه عنوان شده است.

روزنامــه »لومونــد« فرانســه در این باره 
می نویســد: »انزوای آمریــکا در برابر مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد درباره مســئله 
بیت المقدس کوته نظری رئیس جمهور آمریکا 
درباره روابط بین المللی را روشــن ســاخت و 

آمریکا را متحمل تحقیری دردناک کرد.«

به نوشته این روزنامه فرانسوی، رویدادهایی 
که پس از اقدام ترامپ در غرب آسیا و کل جهان 
آغاز شد یک قربانی اصلی به جای گذاشت آن 
هم شکست جاه طلبی های دونالد ترامپ است. 
در واقع ترامپ هم مثل همه پیشــینیان خود 
نشــان داد که در مناقشه فلسطین و اسرائیل 
برگ برنده ای در دست ندارد و در مقابل ملت 

فلسطین باید اعتراف به شکست کند.
روزنامه »هافینگتن پست« نیز نوشت، رای 
129 کشــور در مجمع عمومی سازمان ملل 
به نفع فلســطین و در حمایت از قدس، ضربه 
مهلکی به کاخ ســفید وارد کــرد و از هیبت 
رئیس جمهور آمریکا کاســت و او را تبدیل به 
فردی کرد که نمی توان به او اعتماد داشــت 
و واشــنگتن و تل آویو را در تنگنایی ســخت 

قرار داد.
به نوشته این روزنامه پس از این اقدام نه تنها 
ترامپ شکست خورد و تحقیر شد بلکه حنای 

نتانیاهو هم دیگر رنگی ندارد!
بســیاری از روزنامه های غربــی این اقدام 
را شکســت آمریــکا و رژیم صهیونیســتی و 
متقابال پیروزی برای ایران توصیف کردند، این 
روزنامه ها نوشتند که اقدام ترامپ، مسلمانان 

را متحدتر و یکپارچه  کرد و آنان را حول محور 
ایران متمرکزتر کرد. حتی روزنامه صهیونیستی 
هاآرتص از بیان این واقعیت نتوانست خودداری 
کند و در گزارش مبســوطی نوشــت: »رای 
کشــورها علیه آمریکا در ســازمان ملل کار 
اســرائیل را برای شــوراندن جامعه بین الملل 
برعلیه ایران دشــوارتر کرد و بالعکس همه را 

عالقه مند و متمایل به ایران کرد.«
 این روزنامه صهیونیستی افزود: »این مسئله 
باعث شد که هرگونه پیشنهاد جدید آمریکا درباره 
ایران با مخالفت جامعه بین المللی روبه رو شــود 
که این امر برای اسرائیل بسیار خطرناک است و 
تالش های قبلی تل آویو را به باد فنا خواهد داد«!

به اذعان بسیاری از رسانه های جهان، ایران 
در سطح سیاست خارجی به توفیق های زیادی 
دســت یافته است، مشارکت در تمام اقدامات 
دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ تروریستی 
علیه دولت سوریه، شکست عربستان در جنگ 
یمــن، مبارزه با داعش در عراق و .... مجموعه 
این موارد موجب شده که ایران تبدیل به یک 
بازیگر مهم بین المللی و قدرت منطقه ای شود 
و در حــل بســیاری از بحران ها نقش مهم و 

موثری ایفا نماید.

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
2/200/0001/100/000550/000روزنامه کیهان

5/220/0002/610/0001/305/000روزنامه کیهان انگلیسی
5/220/0002/610/0001/305/000روزنامه کیهان عربی
1/650/000825/000415/000مجله کیهان ورزشی

1/400/000700/000350/000مجله زن روز
825/000415/000210/000مجله کیهان بچه ها

__________192/000مجله کیهان فرهنگی

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
 ۶۱04 ۳۳۷۷ 4۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶۸4۵
بانک  ملت و یا به حساب 0۱0۶۷۱۳۵۹۵00۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

  امور مشترکین 
موسسه کیهان 021       سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021      نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

به اســتناد صورتجلســه مجمع 

مورخ  ســالیانه  عــادی  عمومی 

1396/5/28 تصمیمــات ذیــل

 اتخاذ شــد: فرحنــاز ابراهیمی 

ملــی  کــد  بــا  ذره نــاس 

0046450572 بســمت رئیس 

هیئت مدیــره و ســاناز موذنی 

بــا کــد ملــی 2092183818 

نایــب رئیــس هیئت  بســمت 

مدیره و علــی موذنی با کد ملی 

2181022437 عضــو هیئــت 

مدیره و مدیرعامل و امین موذنی 

با کد ملی 0080139272 عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدنــد. مهدی آقایی 

با کد ملــی 0321704071 به 

بازرس اصلــی و داوود  ســمت 

همتیــان خانشــیر کــد ملــی 

0060295767 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک ســال 

روزنامه  انتخــاب شــدند.  مالی 

کثیراالنتشــار کیهــان جهــت 

نشــر آگهی های شرکت انتخاب 

شــد. ترازنامه و حســاب سود و 

زیان ســال مالی 95 به تصویب 

رسید. کلیه اوراق بهادار و اسناد 

امضاء رئیس  به  تعهدآور شرکت 

هیئت مدیــره و یــا مدیرعامل 

هر یک بــه تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی 
بازرگانی آوای زمان دقیق 

سهامی خاص به شماره ثبت 
164315 و شناسه ملی 

10102069002

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به 
30 اسفند 1395 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام 
امین به شناسه ملی 14005653038 به سمت بازرس اصلی و خانم 
سارا اکبری به کد ملی 0069752680 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت ایرسا سدید ویستا سهامی خاص 
به شماره ثبت 458779 و شناسه ملی 14004319936

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

سازمان بهشت زهرا)س( در نظر دارد بهره برداری تعدادی از غرف خود را 
از طریق مزایده عمومی برای مدت یک سال شمسی واگذار نماید. بدینوسیله از 

اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید. 

محل مبلغ سپردهموضوعردیف
مدتواگذاری

یکسالقطعه 150/000/00070غرفه فروش تنقالت1
یکسالقطعه 150/000/00079غرفه فروش تنقالت2

150/000/000غرفه فروش تنقالت3
جنب پارک 

شهید حیدرنیا 
)باب الزهرا(

یکسال

الف( شرایط متقاضی: 1- گواهی صالحیت ایمنی یا تصویر ثبت نام گواهی 
صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2- ترجیحا دارای سوابق 

کاری مرتبط با موضوع مزایده
ب( محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید 
اسناد مزایده می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200،000 ریال 
)بابت هر مورد( به شــماره حساب 1001 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( 
به جاده قدیم تهران- قم ســاختمان اداری شماره یک سازمان- اداره حقوقی و 

قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ج( ســپرده شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست به شرح فوق سپرده 
شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت زهرا)س( با 
اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حساب 1003 بانک شهر 
شعبه بهشت زهرا)س( به نام سازمان بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در 

پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
د( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری 
جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مزایده می باشد. )تحویل اسناد مزایده تا 

ساعت 15 آخرین روز میسر است(.
ه-( هزینه  آگهی در روزنامه همشــهری و کیهان و هزینه کارشناسی به عهده 

برنده مزایده می باشد.
بدیهی اســت شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف 
مقرر در اســناد مزایده بوده و ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات 

مختار است.
ضمنا مشروح شــرایط مزایده در اسناد درج می باشــد که شرکت کنندگان باید 
مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده 

»الف« و »ب« تحویل نمایند. 

آگهی
مزایده عمومی

شماره: 96/12

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)س(
WWW.beheshtezahra.ir

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان اورامان شمال 
غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۱0 

و شناسه ملی ۱0۱040۲۵0۲0 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/03/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر 
آریا به شناســه ملی 10100617632 به عنــوان بازرس اصلی و فاطمه 
کرمی به شــماره ملی 0080178537 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حســاب و سود و 
زیان شــرکت منتهی به ســال مالی 1395 به تصویب رسید. - روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۱۲۸۸۲۵(

آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان سروش امید 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۲ 

و شناسه ملی ۱0۱040۲۲۷۹0
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/3/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا 
به شناسه ملی 10100617632 به عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی 
به شماره ملی 0080178537 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت 
درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی 95 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )۱۲۸۸۲۳(

آگهی تغییرات شرکت توسعه سروش 
خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت 4۲4۵۵۱ 

و شناسه ملی ۱0۳۲0۷۶4۹۶0
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/03/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1( موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی 
10100188574 به عنوان بازرس اصلی و آقای عباســعلی شــریفی به 
شــماره ملی 1263269095 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای 
مدت یک ســال مالی تعیین شدند. 2( روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 
کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3(صورت های 
مالی شامل و حساب سود و زیان سال مالی 95 مورد تصویب قرار گرفت. 

سازمان اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱۲۸۸۲۶(

آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان ماهان جنوب 
شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۳4۹44۵ 

و شناسه ملی ۱0۱0۳۹۶۶۹۱۲ 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان ســال مالی 95 بــه تصویب رســید روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت درح آگهی های شرکت تعیین 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۱۲۸۸۲4(


