
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 

1397/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موضوع شرکت به 

شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 

گردیــد: 1- تهیه و تولید و توزیع انواع و اقســام نخ، پارچه و 

سایر محصوالت مشــابه ۲- واردات مواد اولیه، لوازم یدکی و 

ماشین آالت مورد نیاز جهت انجام موضوع شرکت 3- صادرات 

فرآورده های شرکت به خارج 4- ایجاد کارخانجات ریسندگی 

پنبه، پلی اســتر،  ویســکوز و نخ صددرصد پنبه ای)رینگ( و 

ریسندگی ایرجت و مخلوط و ایجاد کارخانجات بافندگی پارچه 

جین و دوخت پوشاک،  تکمیل کلیه کاالهای مرتبط با جین، 

رنگرزی نخ جین، تولید شــلوار جین مردانه، زنانه، دخترانه، 

پسرانه، تاری پودی، دوخته شــده و کلیه کاالهای مرتبط با 

موضوع، ایجاد پروژه های پتروشــیمی و پت)pet( از چیپس 

پلی استر به نخ پی.او.وای)P.O.Y( و تی.دی.وای)T.D.Y( و 

انواع نخ های پلی استر. ۵- ســرمایه گذاری صنعتی و تولیدی 

در صنایع تجهیزات و پنل های خورشیدی، تاسیس، توسعه و 

نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 

و پاک شــامل بادی، خورشیدی)فتوولتاییک(، زمین گرمایی، 

زیســت توده، گازی و سیکل ترکیبی با ظرفیت های مختلف 

برای تولید برق و حرارت)سیکل های ترکیبی( به منظور تولید 

انرژی الکتریکی، حرارت، ســرما و بخــار آب، تولید، فروش و 

توزیع برق، تولید انواع پنل های خورشیدی چند کریستالی، تک 

کریستالی و تولید انواع پنل های خورشیدی و ساخت اینورتر، 

فیلم نــازک پس از اخذ مجوز و ثبت فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت، نصب و راه اندازی انواع نیروگاه ها، 

مشارکت در تاسیس نیروگاه. انجام کلیه فعالیت های تولیدی 

اجرایی، اقتصادی، مدیریتی، خدماتی، بازرگانی مشــاوره ای، 

نظارتی. همچنین خرید و واردات تجهیزات و ملزومات، لوازم 

یدکی و مواد اولیه، ماشین آالت مرتبط از داخل و خارج کشور 

و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های مشــاوره سرمایه گذاری، 

انجام مطالعات امکان ســنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی، 

مالی و اقتصادی، نظارت بــر تطبیق عملیات و مصرف منابع 

در طرح ها در زمینه نیروگاه هــای مقیاس کوچک و بزرگ و 

تجدیدپذیــر و هرگونه فعالیت در ارتباط بــا موارد مذکور از 

قبیــل واردات  کاالهای مجاز و تکنولوژی صنایع مادر و انتقال 

دانش فنی، حق العمل کاری، پیمانکاری خدمات. ضمنا شــرکت 

می تواند تمامی یا قسمتی از فعالیت خود را راسا و یا با مشارکت 

شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و یا خارجی 

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح انجام دهد. فروش 

و صادرات بــرق و تجهیزات تولیدی و انعقــاد قراردادها و اخذ 

نمایندگی هــا)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از 

اخذ مجوزهای الزم(

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

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب سهامی خاص 
به شماره ثبت 37202 و شناسه ملی 10100826210

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2595296401 

به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 

10102262391 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عالئی 

به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 

طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1861153880 

به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 

10102251738 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای علی حمیدی به شــماره ملی 0068814283 به نمایندگی 

از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102384287 به عضو هیئت مدیره آقای حسن 

امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 0039390330  به نمایندگی 

از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 10101259330 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 

و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 

عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت 11984 و شناسه ملی 10100467987

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
0۵3۲3۵0634 بــا دریافت مبلــغ 4400000 ریال معادل کل 
سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شــرکت خارج گردید. 
سرمایه شرکت از مبلغ 44400000 ریال به 40000000 ریال 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. 
لیست شرکاء شرکت بعد از کاهش سرمایه: خانم ژاله جعفری به 
شماره ملی 0۵3۲087۲91 دارای 9۲00000 ریال سهم الشرکه 
خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملی 0۵30398۲73 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شــماره 
ملی 0۵30398۲6۵ دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم 
عامله حفیظ کاشــانی به شــماره ملی 004149۵۵3۵ دارای 
1000000 ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 
0۵3۲03۵9۲۵ دارای ۵000000 ریال سهم الشرکه خانم سارا 

هادیان به شــماره ملی 0۵347۲3179 دارای 3900000 ریال 
سهم الشــرکه خانم سحر هادیان به شماره ملی 0۵347۲3160 
دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا دره باغی به 
شماره ملی 00۵01380۲۲ دارای 4000000 ریال سهم الشرکه 
خانم مینــا دره باغی به شــماره ملــی 003617۲۲94 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا یساولی شراهی به 
شماره ملی 0۵34۵۲79۵7 دارای 3600000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد رضا صفری به شــماره ملی 0۵30697831 دارای 
۲400000 ریال سهم الشرکه آقای مجید صفری به شماره ملی 
0۵33۲37904 دارای ۲000000 ریال ســهم الشــرکه آقای 
بهزاد صفری به شماره ملی 0۵34۲06379 دارای ۲0000000 

ریال سهم الشرکه 

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

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1397/3/۲9 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: غالمرضا نوید 
فرد به شــماره ملی 1۲6۲167914 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره مهدی نوید فرد به شماره ملی 008۲460604 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هانیه نوید فرد به شــماره ملی 
007۵34349۵ به سمت عضو هیئت مدیره سید ایمان کلینی 
به شــماره ملی 007۵106۲۲1 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اسالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عــادی و اداری با امضای مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. محمدعلی خاکزاد به شماره ملی 0079081101 به 
عنوان بازرس اصلی و ســید مجتبی آهن خای به شماره ملی 
0073۵8963۲ بــه عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال 

مالی انتخاب گردیدند. 

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

آگهی تغییرات شرکت پایا ساخت نویدان 
سهامی خاص به شماره ثبت 489363 

و شناسه ملی 14005726791

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1396/9/15 و 
مجــوز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان تهران به شــماره 
1/54319 1 مورخ 96/9/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شرکت از 
مبلغ 50/000/000/000 ریال به مبلغ 400/000/000/000 ریال منقسم به 
800/000/000 ســهم 500 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش 
یافت و ماده مربوطه اساســنامه اصالح گردید. ذیــل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان 
سهامی خاص به شماره ثبت 81273 

و شناسه ملی 10101259330

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/9/19 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئــت مدیره به قــرار ذیل برای 
مــدت دو ســال تعییــن گردیدنــد: آقای همایــون برکــت طهرانی به 
شــماره ملی 00403733۵۵ و آقــای حمید برکت طهرانی به شــماره 
ملــی 0040478734 و خانــم مریم صادقی قســامی به شــماره ملی 
۲۲9۵0491۲1 بــه عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیــره انتخاب گردیدند. 
امضاء کلیه اوراق و اســناد، چکها و ســفته و بروات و قراردادها و هرگونه 
ســند و مدرکی که برای شرکت ایجاد حق و حقوق و یا تعهدی بنماید با 
امضای دو نفر آقایان حمید برکت طهرانی و همایون برکت طهرانی با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی شرکت با امضاء هر یک از اعضاء 
هیئت مدیره ممهور به مهر شــرکت معتبر می باشد. آقای حمید عرب زاده 
قهیازی به شــماره ملی 004۲۲99713 به ســمت بازرس اصلی و آقای 
عباس رسول پور قهرود به شــماره ملی 1۲6۲۵44۲70 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و 

زیان شرکت منتهی به 31 مرداد 1397 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صادرات پنبه شرق سهامی خاص به شماره ثبت 7774 
و شناسه ملی 10100343648 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/۲9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، عباس آباد- اندیشــه، خیابان داریوش، خیابان شهید 
دکتر بهشــتی، پالک 10۲، طبقه چهارم، واحد شــمالی کد 

پستی 1۵697۵3441 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت 458727

 و شناسه ملی 10380315290
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/6/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 
1396 مورد تصویب قرار گرفت. محمد شمشکی به شماره ملی 04۵3173004 
به ســمت بازرس اصلی و علی بلوکات به شماره ملی 04۵3۲03۵31 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربندسر 
سهامی خاص به شماره ثبت 36621 

و شناسه ملی 10100820439
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تایم به نقل از سه مقام پنتاگون: 

هیچ برنامه واقعی 
برای مقابله 
با ایران
 وجود ندارد

۳

 گزارش خبری تحلیلی کیهان

گره گرانی مسکن
 از کجا باز می شود؟

سازمان منع گسترش سالح های شیمیایی:

حمالت شیمیایی 2018 »دوما« 
کار دولت سوریه نبود، ساختگی بود

*  طبق بررسی های مقایسه ای مصرف سوخت در ایران 
نسبت به دنیا بسیار باالست.

*  وزارت نیــرو اعالم کــرد: افزایش ۲77 درصدی 
ورودی آب به سدها در سال آبی جاری.

*  کارشــناس اقتصادی مطرح کرد: حذف فرآیند 
کاغذبازی در ادارات یکی از راهکارهای رونق تولید.

 * رئیس اتحادیه مکانیسین های تهران: روغن موتور
70 درصد گران شد. 

بازرگانــی  وزارت  احیــای  کارشــناس:  یــک   *
دســت  روی  هزینــه  تومــان   ۲هزارمیلیــارد 

مردم می گذارد.
صفحه۴

واردات 31 میلیون دالر نوشابه خارجی 
ظرف یک ماه!

* کارشناسان سازمان منع سالح های شیمیایی سازمان ملل اعتراف کردند که حمله شیمیایی هفتم 
آوریل)18 فروردین( سال گذشته به شهر »دوما«، کار ارتش سوریه نبوده، بلکه ساختگی بوده است.

* در آن زمان گروه »کاله  سفیدها« وابسته به دستگاه جاسوسی انگلیس، مدعی شده بود که شهر 
دوما از سوی ارتش سوریه با گازهای شیمیایی »کلر« و »سارین« هدف قرار گرفته است.

* نیکی هیلی برای اینکه افکار عمومی را برای حمله آمریکا به ســوریه فراهم کند، مدعی شده بود 
که ارتش سوریه تاکنون، ۵0 بار علیه مخالفان دست به حمله شیمیایی زده است!        صفحه آخر

گزارش کیهان از اظهارات عجیب بعیدی نژاد

آقای سفیر! وظیفه شما هشدار به اروپاست
نه ارسال پیام ضعف!

يادداشت میهمان

این باب
 بسته است

خبر ویژه

از تیتر »هرچه تهران بگوید«
تا اعتراف به همراهی اروپا با آمریکا

صفحه2 صفحه2

* حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس در مصاحبه با رادیو بی بی سی: به شما اطمینان می دهم 
که اقدامات ایران پس از ضرب االجل 60 روزه نیز در چارچوب برجام است.

* اظهارنظر نســنجیده آقای ســفیر، این پالس را به طرف اروپایی می دهد که ضرب االجل ایران را 
جدی نگیرید، الزم نیست تعهدات خود را انجام دهید، خیالتان راحت ما در برجام می مانیم! شما به 

عهدشکنی خود ادامه بدهید!
* متاســفانه سفرای ایران در کشورهای اروپایی در چند ســال اخیر اقدامات و اظهارات قابل تأملی 
داشته اند و وزارت امور خارجه می بایست درباره این رویکرد نگران کننده پاسخگو باشد.      صفحه2

میهمانی خدا در جوار شهدا

* انصاراهلل: ســازمان ملل اجازه درمان مجروحین 

یمنی را نمی دهد.

 * ســعودی ها در یمــن دســت به دامــان 600 

»کودک-سرباز« سودانی شدند.

* انصاراهلل خطاب به سعودی: این تازه اول راه است.

* تظاهــرات الجزایری ها در اعتراض به بازگشــت 

یاران »بوتفلیقه«.

* اتحادیه اروپا از نگاه مردم اروپا؛ »۲0 سال آینده 

را نخواهد دید«.

صفحه آخر

انفجارهای پی در پی در تل آویو
پایگاه مهم نظامیان صهیونیست نابود شد

* در شرایطی که عملکرد شش سال گذشته 
دولت روحانی در حوزه مسکن موجب کاهش 
شدید عرضه و گرانی آن شــده، این سؤال 
در افکار عمومی شکل گرفته که گره گشایی 

مسکن از چه راه هایی امکان پذیر است؟ 
ابزاری کــه می تواند در کاهش  * مهم ترین 
قیمت مســکن موثر باشد، افزایش ساخت و 
بازار  به  سازها و تزریق هرچه بیشتر مسکن 

است. 
* یکی دیگر از راه های گره گشــایی از بازار 
مســکن، رایگان کردن قیمــت زمین برای 

انبوه سازان است.
* همچنین، ادامه اجرای مســکن مهر با رفع 
بازار  بر  اثــر مثبتی  نواقص موجود می تواند 

داشته باشد.
اعمال  راهکار دیگر کاهش قیمت مسکن،   *
مالیات بر خانه های خالی اســت؛ چرا که این 
نوع مالیات از ســوداگری در بازار مســکن 
جلوگیری کرده و مانع از گرانفروشی خانه ها 

می شود.
* علت اصلی اتفاقات اخیر، سیاســت هایی 
اســت که از ابتدای دولت تدبیر و امید! و با 
آغاز به کار عباس آخونــدی در وزارت راه و 

شهرسازی به منصه ظهور رسید. 
* آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد متوسط 
قیمت هر مترمربع خانه در شهر تهران نسبت 
به متوســط قیمت فروردین 97، 10۴ درصد 
افزایش یافته است!                               صفحه۴

صفحه۳

کدخدایی: 10 ابهام،
  چهار خالف شرع 
و مواردی خالف قانون 
در طرح استانی شدن 
انتخابات دیده شد

۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

دولت تقصیری ندارد
مشکالت اقتصادی

 به خاطر خروج آمریکا 
از برجام است!

11

دفاع از حجاب
 به سبک
 خانم نماینده 

10

نگاه 

کودکان یمنی
با سالح 
کدام کشورها 
قتل عام می شوند؟!

1۲


