
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/10/7 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمامی یا بخشی از اختیارات و همچنین 

حق امضاء هر یک از شرکا عالوه بر مدیرعامل به وکیل نیز قابل 

تفویض می باشــد لذا بر همین اساس ماده 19 اساسنامه به این 

صورت اصالح می گردد. 
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آ ریا نیک سان رز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465748 

و شناسه ملی 14004647561

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/8/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا 
جعفرزاده به شماره ملی 0078914043 با دریافت مبلغ 
300/000/000 ریال معادل کلیه سهم الشــرکه خود از 
شــرکت خارج گردید. آقای امیر جمالی به شــماره ملی 
1370924119 با دریافت مبلــغ 200/000/000 ریال 
معادل کلیه سهم الشــرکه خود از شــرکت خارج گردید. 
ســرمایه از 1/000/000/000 ریال به 500/000/000 
ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید. 
تعــداد اعضاء هیئــت مدیره مرکب از 2 مدیر باشــد در 
نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح 
گردید. لیســت صاحبان سهم الشــرکه پس از کاهش به 
شرح ذیل می باشد: طاهره اعرابی 0058346309 دارنده 
250/000/000 ریال نصرالــه دادروئی 0046718990 

دارنده 250/000/000 ریال.

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

آگهی تغییرات شرکت دژ سازه راه کیهان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465636 

و شناسه ملی 14004644953

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/7/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان 

منتهی به سال 1397 به تصویب رسید.
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

آگهی تغییرات شرکت فر بافت
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 2650 

و شناسه ملی 10101743960

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 فوق العاده مورخ 
1398/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســاخت شهرک 
گردشــگری، صنعتی، روستایی و سالمت در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم به موضوع شرکت اضافه گردید 

و ماده مربوطه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/7/17 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع شــرکت: ســرمایه گذاری در 

انرژی هــای پاک و تجدیدپذیــر در صورت ضــرورت قانونی انجام 

موضوعــات فعالیت پس از اخذ مجوزهــای الزم الحاق گردید و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیماهنگ صنعت باالبر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 206891 

و شناسه ملی 10102485022

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1398/8/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی آئین ابرار 

آریا به شناســه ملی 14005888860 به عنوان بازرس اصلی و آقای 

محسن همتی فراهانی به شماره ملی 0080068510 به عنوان بازرس 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ابزار دقیق پارسیان کاال 
سهامی خاص به شماره ثبت 471285 

و شناسه ملی 14004862685

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 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 استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/19 و به موجب مجوز 
شــماره 35771/ص/97 مورخ 1397/08/28 سازمان بنادر و دریانوردی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از قبیل چک، 
عقود اسالمی، قراردادها، ســفته با امضای مدیرعامل همراه با دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت در غیاب مدیرعامل دو 

نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیزارک
 سهامی خاص به شماره ثبت 72836 

و شناسه ملی 10101177496

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1398/10/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ســمت اعضــا هیئت مدیــره به قــرار ذیل 
انتخــاب گردیدند: آقای کاویان جوانشــیر گیو 
0013923609 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و خانم ماژان جوانشــیر گیو 0067391818 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهیار 
علیقلــی 4723686479 به عنوان عضو هیئت 
مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب گردید. کلیه 
اســناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، ســفته و 
بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای توأم 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
نامه ها و اوراق عادی و اداری و دعاوی با امضای 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت طلوع تجارت خاور 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 455381 
و شناسه ملی 14004114597

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مــورخ 1398/10/8 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: - اعضــاء هیئــت مدیره به 
قرار ذیل به مدت دو ســال انتخــاب گردیدند: 
آقــای کاویان جوانشــیر گیو به شــماره ملی 
 0013923609 و آقــای مهیــار علیقلــی به
شــماره ملــی 4723686479 و خانــم ماژان 
جوانشــیرگیو به شــماره ملی 0067391818 
انتخاب شدند مؤسســه حسابرسی پیوند ارقام 
راهبر ایرانیان شناسنامه ملی 14006196976 
بــه عنوان بازرس اصلی و آقای حســین زمانی 
دارنده کد ملی 2141511038 به عنوان بازرس 
علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شدند. 
- ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 
1397 منتهی بــه 1397/12/29 مورد تصویب 

مجمع قرار گرفت. 

آگهی تغییرات شرکت طلوع تجارت خاور 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 455381 
و شناسه ملی 14004114597

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/10/15 ذیل اتخاذ شد: شرکت پیام طبیعت البرز به 
شناسه ملی 10260315752، و شرکت کشت و صنعت فردوس 
به شناســه ملی 10101265667 و شرکت کفش نوید بهمن به 
شناســه ملی 10102247860 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

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

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 348051 

و شناسه ملی 10103961479
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای بهروز جراحی به شــماره ملی 6599785204 به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره- آقای بابک جراحی به شماره ملی 
0062088572 به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای بهزاد جراحی به شماره 
ملی 0034920307 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا منفرد هر یک از 

اعضا هیئت با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیتل ترونیکس 
سهامی خاص به شماره ثبت 30352

و شناسه ملی 10100758053
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۸[

 کشف 81 میلیون ماسک و دستکش طی 38 روز.
 کاهش 50میلیون لیتری مصــرف روزانه بنزین

در نوروز.
 تعــداد مبتالیان از 55 هزار نفر عبور کرد؛ درمان 

کامل 19763 بیمار کرونایی در کشور.

 رشــد چشــمگیر بورس ایران برخالف ســقوط
بورس آمریکا.

 ارسال لیســت 400 هزار نفر از رانندگان تاکسی
به وزارت رفاه برای دریافت تسهیالت.

 صف آرایی مقاومت در برابر آمریکا بر سر انتخاب 
نخست وزیر عراق.

 روزنامه روسی: آل سعود توان ادامه جنگ در یمن 
را ندارد و به دنبال خروج آبرومندانه است.

 بازداشــت ده ها فلســطینی توســط آل سعود
صدای اعتراض عفو بین الملل را هم درآورد.

 اخراج بازرس کل جامعه اطالعاتی آمریکا به دلیل 
موافقت با استیضاح ترامپ!

وزیر راه و شهرسازی:

مالیات بر خانه های خالی
از امسال اخذ می شود

آمریکا و فرانسه ماسک های آلمان را دزدیدند

جنگ بر سر »ماسک« باال گرفت
مقام آلمانی: غرب وحشی زنده شده است

 ] صفحه ۹[

تعهد مجلس یازدهم به تحقق »جهش تولید«
در نامه 191 نماینده به رهبر انقالب

تولید ماسک در حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع(

فارین پالیسی: پس از ترور سردار سلیمانی
فعالیت ایران در سوریه دو برابر شده است

 فارین پالیسی: فقدان سردار سلیمانی، مشکلی برای ایران در سوریه ایجاد نکرده است. ایران پس از ترور 
ژنرال بلندپایه خود، استراتژی نظامی منطقه ای خود را با موفقیت، دو برابر کرده است.

 سردار اسماعیل قاآنی- جانشین سردار سلیمانی- چندی پیش با حضور در منطقه عملیاتی در حلب، 
عزم ایران را در تحکیم دستاوردهای خود در سوریه به نمایش گذاشت.

 مجلــس قوی متعهد می شــود خط کــش اصالح ســاختار بودجه را بــه دور از مالحظات سیاســی و 
منطقــه ای، در تصویــب الیحه بودجه مدنظر قــرار دهد. بدیهی اســت که این اصالحات بــدون مبارزه 
 بی امــان بــا قاچــاق کاال و ارز و پر کردن حفره هــای قانونی و اجرایــی آن و بهبود محیط کســب و کار

امکان پذیر نیست.
 این اطمینان را می دهیم که زمان باقیمانده تا شــروع رسمی مجلس یازدهم به مشورت با متخصصان و 
فعاالن اقتصادی جهت تدوین پیش نویس هایی صرف خواهد شد که بتواند در ماه های نخست مجلس یازدهم، 

زمینه جهش تولید را فراهم کند.

 ] صفحه ۲[

اتحادیه اروپا  ،
ائتالف گروه 77 و چین

خواستار لغو تحریم های 
یکجانبه آمریکا شدند

۲

هشدار وزارت بهداشت 
درباره عادی شدن تردد 

مردم در سطح شهرها
۸

رونمایی از
سامانه تشخیص کرونا

با هوش مصنوعی 
در ایران

۳

سردار سپهر:

 ۵۰ هزار متخصص بسیج
7۰ میلیون نفر را 
غربالگری کردند

۳

»پایتخت6« 
مجموعه ای ناتمام 
از ناهنجاری های 
رفتاری و اخالقی

۳

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

پرستاران آمریکایی
کیسه زباله می پوشند،

ترامپ الف کمک می زند

در نامه ای به رئیس جمهور ارائه شد

پیشنهاد ۵۰ کارشناس 
برای کاهش پیامدهای اقتصادی کرونا

]صفحه ۴[

]صفحه ۳[

 50 نفــر از اقتصاددانــان و متخصصان مالی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور یک بســته 
سیاستی برای انجام اقدامات عاجل در سه ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران 

اقتصادی و اجتماعی را پیشنهاد دادند.
 در این بسته پیشــنهاد شــده در بهار امســال به هر ایرانی یک میلیون تومان »اعتبار 

خرید کاال« داده شود.
 همچنین پیشــنهاد شده با تعیین سه ســطح حمایتی برای کمک به اقشار آسیب دیده و 

سه دهک پایین، پرداخت های بالعوض به ایشان صورت پذیرد.

 

تکرار دفاع مقدس
در عرصه سالمت

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 رشد تولید اگر برای سایر کشورها تنها معیار افزایش 
درآمد ملی اســت، برای جمهوری اســالمی ایران که 
دست به گریبان نبرد اقتصادی با یکی از بی رحمانه ترین 
تحریم هاســت، شــاخص مقاومت، نماد قوی شدن و 
طلیعه پیروزی در جنگ اقتصادی نیز محسوب می شود.

 امضاکننــدگان این نامــه حداکثر تالش خود را 
برای اســتفاده از تمام ظرفیــت تقنینی و نظارتی 
کمیســیون های مجلس آینده، مرکــز پژوهش ها، 
دیوان محاســبات و بدنه کارشناســی دستگاه های 
اجرایی برای کاهــش موانع تولید، کاهش جذابیت 
فعالیت های غیرمولد و هدایت نقدینگی به ســمت 

نیازهای بخش تولید کشور به کار خواهند بست.
 اراده جــدی ما برای شــروع اصالحات از درون 
مجلــس و تغییر رویه طوالنــی و ناکارآمد و تحول 
آئیــن نامه داخلی، مقدمه ای اســت کــه می تواند 
اختیارات تقنینی مجلس را به خانه ملت بازگرداند.

 بخشــی از زیان وارده به کارگاه با پرداخت های بالعوض و بخشــی دیگر با اعطای خطوط 
اعتباری به بنگاه جبران شود. 

 کمک به سایر بنگاه های اقتصادی از طریق تعویق پرداخت حق بیمه  کارفرما و مالیات باشد.
 کارشناسان همچنین از ستاد ملی کرونا خواسته اند با ایجاد پروتکل های مشخص بهداشتی 

به تدریج بخش های ضروری و کم ریسک تر اقتصاد را به حرکت درآورد.
 تمهید منابع مورد نیاز و راهکارهای مورد استفاده برای مقابله با بحران کرونا و تبعات آن باید 

به گونه ای باشد که کمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد.

والدت حرضت علی اکرب)ع( و روز جوان مبارک باد


