
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محسن روزبهانی به کد 
ملی 0065866932 به نمایندگی از بنیاد مســتضعفان 
انقاب اســامی به شناســه ملــی 10100171920 به 
عنــوان رئیس هیئت مدیره و عضــو هیئت مدیره، آقای 
مانی ســلیمیان ریزی بــه کد ملــی 0072988002 به 
 نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی
به شناســه ملی 10101658981 به عنوان مدیرعامل و 
عضوهیئت مدیره آقای رضا رفیعی به کد ملی 4280483175 
 بــه نمایندگی از شــرکت پیونــد تجارت آتیــه ایرانیان
به شناســه ملی 14005291651 به عنوان نایب رئیس 
هیئــت مدیره و عضو هیئت مدیــره انتخاب و گردیدند. 
اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، 
قــرارداد و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیــره و در غیاب مدیرعامل بــا امضاء دو نفر از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
همچنین اوراق عادی و مراســات بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران و شهرسازی شمیران نو 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 17112 و شناسه ملی 10100604994 

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان فارس، شهرستان 
شیراز، بخش مرکزی، دهستان قره باغ، روستا شهرک صنعتی بزرگ 
شــیراز، خیابان تصفیه آب، خیابان 2600، پالک 0، قطعه 23 بلوک 
XW 4، طبقه همکف کد پستی 7158165585 انتقال یافت و در 

نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصالح می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ویستا الکترونیک تاو 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 517659 

و شناسه ملی 14007166959

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 عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1399/06/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان منتهی 
به ســال مالی 1398 به تصویب رســید. شــرکت 
جهاد تعاون به شناســه ملــی 10101382904 و 
مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 0036203270 
و شــرکت خدماتی نباتات علوفه ای ایران به شناسه 
ملــی 10101405565 به عنــوان اعضای هیئت 
مدیــره برای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدند. 
علیرضا بکلری به کدملی 0045100829 به عنوان 
بازرس اصلی و افشــین رضاخان ویلیائی به شماره 
ملی 0044001363 به ســمت بــازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب گردید. 

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان
سهامی خاص به شماره ثبت 98401

و شناسه ملی 10101424086 

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حسین 
فهمیده به کدملــی 0041974451 به نمایندگی 
شرکت جهاد تعاون به شناسه ملی 10101382904 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی نعمتی جم 
به شــماره ملــی 0036203270 به ســمت عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحســن مشکوری 
بــه کدملی 0451915501 به نمایندگی شــرکت 
خدماتــی نباتات علوفــه ای ایران به شناســه ملی 
10101405565 بــه ســمت نایــب رئیس هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار 
و تعهــدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادهــا و عقود اســامی با امضــاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای 
2 تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشــد. درخصوص نامــه و اوراق عادی با 
امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان 
سهامی خاص به شماره ثبت 98401 

و شناسه ملی 10101424086

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت 
جهاد تعاون به شماره شناسه ملی 10101382904 
به نمایندگی آقای حســین فهمیده به شماره ملی 
0041974451 بــه ســمت نایب رئیــس هیئت 
مدیــره آقــای مجتبــی نعمتــی جم به شــماره 
ملــی 0036203270 بــه ســمت رئیــس هیئت 
 مدیره. شــرکت ســرمایه گذاری میاد ســازندگان

بــه شــماره شناســه ملــی 10101424086 به 
نمایندگی آقای محمدحســن مشــکوری به شماره 
ملی 0451915501 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور به 
امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر 
شــرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت 
مدیــره و یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 87906

و شناسه ملی 10101323148 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1399/01/31 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال 
1398/9/30 مــورد تصویــب قرار گرفت. آقای شــهرام 
گل افشــان بــه شــماره کارت ملــی 3873231239 
بعنــوان بازرس اصلــی و آقای محمــود امیراحمدی به 
شــماره کارت ملــی 0053205677 بســمت بــازرس 
علی البدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند شرکت 
جهاد تعاون به شــماره شناســه ملی 10101382904 
بــه نمایندگــی آقای حســین فهمیده به شــماره ملی 
0041974451 آقای مجتبی نعمتی جم به شماره ملی 
 0036203270 شــرکت سرمایه گذاری میاد سازندگان
بــه   10101424086 ملــی  شناســه  شــماره  بــه   
نمایندگی آقای محمدحســن مشــکوری به شماره ملی 
0451915501 برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 87906

و شناسه ملی 10101323148 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1399/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 
830/400/000 ریال به مبلغ 10/000/000/656 ریال منقســم 
به 2768 سهم 3/612/717 ریالی با نام عادی از محل مطالبات 
حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها 
و مؤسسات 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 قدس 

آگهی تغییرات شرکت آنتن کار )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 1045 و شناسه ملی 10100696400

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان ســال مالی منتهی به ســال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 
شــهرام گل افشان به شــماره ملی 3873231239 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال )سال مالی 1399( 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت برق گستران جهاد تهران سهامی خاص
به شماره ثبت 116324 و شناسه ملی 10101599304 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
 مورخ 1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهی به ســال 1398/12/29 مورد تصویب 
قرار گرفت. آقای شــهرام گل افشان به شماره ملی 3873231239 
بعنوان بازرس اصلی و آقای افشــین رضاخان ویلیائی به شــماره 
ملی 0044001363 بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی)ســال 1399( انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون سهامی خاص
 به شماره ثبت 94205 و شناسه ملی 10101382904 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/08/27 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران 

به استان تهران، منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 

شهر تهران، محله شهرک صدرا، خیابان پنجاه و یکم، خیابان 

نصر پنجم، پالک 40 طبقه اول و کدپســتی 1485841999 

تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 16423 و شناسه ملی 10100591316 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران خیابان دکتر شریعتی باالتر 
از خیابان میرداماد خیابان شــهید منظرنژاد پالک 60 طبقه 3 
واحد 8 کد پستی1948813463 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت ماهان فارمد پارس با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 498200 و شناسه ملی 14006164679 

 موضوع مناقصه: خرید و تامین یک دســتگاه راکتور نیروگاه 
سد مخزنی کرخه 

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی
همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده( یک مرحله ای
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 شرکت های فروشنده ساح شیمیایی به آمریکا 
در جنگ ویتنام محاکمه می شوند.

 اربیــل، محل ورود و خــروج نظامیان آمریکایی
به عراق بدون اطاع بغداد.

 بحران در دولت ایتالیا؛ نخست وزیر این کشور استعفا کرد.

 کارشناســان اقتصادی: کل بودجه عربستان هم 
کفاف بلندپروازی های بن سلمان را نمی دهد.

 تشــدید تحــرکات داعش در شــرق ســوریه
از انفجار انتحاری تا درگیری مسلحانه.

وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی فاش کرد

 صدها صهیونیست در سرزمین های اشغالی
پس از دریافت واکسن، به کرونا مبتال شدند

 نامــه هزاران بیمــار خاص خطاب بــه دبیرکل 
دارویــی  تحریم هــای  متحــد:  ملــل   ســازمان 

جنایت سازمان یافته است.
 رئیــس ســازمان شــیات: توقف صیــد ترال 

تا 2 سال دیگر ادامه دارد.

 معــاون ســازمان راهداری: مشــکلی در تأمین 
الستیک سنگین تا پایان سال نداریم.

 خاموشی های سوال برانگیز زمستانی!
 آزمایش انسانی واکســن کرونای موسسه رازی

به زودی آغاز می شود.

معاون سازمان تعاون روستایی:

سود اصلی محصوالت کشاورزی 
به جیب واسطه ها می رود

 ]صفحه 10[

مصوبات فانتزی شورای شهر، بی اعتنا به وظایف اصلی

زیست شبانه پیشکش
زیست روزانه را دریابید

25 نماینده پارلمان انگلیس فاش کردند

انگلیس از کشتار مردم یمن 
15 میلیارد پوند به جیب زده است

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

صدور حکم اعدام در پرونده قاچاق 
5۴ هزار خودروی لوکس

 اســماعیلی: »مهدی جهانگیری« )برادر معــاون اول رئیس جمهور( به جرم قاچــاق حرفه ای ارز به مبلغ
607 هزار و 100 یورو و همچنین 108 هزار دالر به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی و به جرم تحصیل 
مال از طریق نامشروع به مبلغ 456 میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال محکوم شده است.

 در پرونــده قاچــاق گســترده 54 هزار خودرو خارجی لوکس به کشــور، حکم دادگاه صادر شــده و 
محکومیت های سنگین حبس و حتی اعدام برای برخی از متهمان صادر شده است. 

 شورای شهر تهران روز گذشته با تصویب مجدد طرح »زیست شبانه«، باز هم نشان داد به جای پرداختن 
به وظایف اصلی و مورد نیاز شــهروندان همچون آلودگی هوا، ترافیــک، تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی 

محدود و فرسوده و... ، اهتمام جدی برای پرداختن به مسائل فانتزی، وارداتی و حاشیه ای دارد!
 مشــخص نیســت در این بازه زمانی که شهر به دلیل گســترش ویروس کرونا دچار محدودیت های منع 
تردد از ساعت 9 شب تا 4 صبح است و شهروندان بین موضوعاتی مانند استفاده از مترو، اتوبوس یا وسایل 
 شــخصی در ایام کرونایی و لزوم رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از تجمعات غیرضروری ســردرگم هستند، 

طرح زیست شبانه با چه اهدافی از سوی برخی از اعضای شورای شهر پیگیری می شود؟ 

 ]صفحه 11[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

دودوزه بازی
یکی از سران فتنه

به خاطر ترس از خشم مردم

یک هفته جنجال بر سر عذرخواهی صدا و سیما و نماینده مجلس

سوءمدیریت، اهانت و طلبکاری
نوبت عذرخواهی مدعیان اعتدال و اصالحات نرسیده است؟!

]صفحه 2[

]صفحه آخر[

 ایــن روزها که مدعیان اعتدال و اصالحات 
ژست اخالق و قانونمداری به خود گرفته و به 
این و آن می تازند و طلب عذرخواهی دارند، 
نگاهی بــه کارنامه آنان نشــان می دهد اگر 
 اندکی شرم و انصاف در میان بود، این جماعت 

خود پوزش های بسیاری به ملت بدهکارند.
 بی شــک بی اخالقی و ادبیات ناشایســت 
به ویژه که در تریبون رسانه ملی بروز و ظهور 
یابد یا از ســوی نماینده مجلس )با هر نگاه 
بزند، محکوم و مطرود است  سیاسی( ســر 
اما نکته قابل تأمل، لزوم بی غرضی و دوری از 
سیاسی کاری در واکنش ها و برخورد صادقانه 
با مسئله »عذرخواهی« از سوی مسئوالن در 

سپهر سیاسی کشور است.
 »ادبیات منقلی« را اولیــن بار خود آقای 
روحانی مطرح کــرد. رئیس جمهور در تاریخ 
95/12/7 در همایــش سراســری مجریان 
برگزاری انتخابات 96 در واکنش به منتقدان 
 برجــام گفته بــود: »برخی فکــر می کنند
این  یک منقلــی وجــود دارد و می توانند 

قطعنامه ها را روی آن  انداخته و آتش بزنند!«
 چنــد روز پیــش اســحاق جهانگیری، 
از  به جــای عذرخواهی  معاون رئیس جمهور 
تومانی که  ارز ۴200  مانند  سیاست های غلط 
به دالر جهانگیری معروف شــد و 18 میلیارد 
دالر از مجموع ذخایر ارزی کشور را بر باد داد، 
در واکنش به منتقدان دولت گفت: »زمستان 
تمام شد و روســیاهی ماند برای کسانی که 
به جای کمک به دولت ســعی کردند با زبان و 

اقداماتشان چوب الی چرخ دولت بگذارند«!

 

»عدالت آموزشی«
زمینه ساز »عدالت اجتماعی«

یادداشت روز

] صفحه۲ [

اسکای نیوز: 

بایدن  به زودی طرحی را 
با وساطت اروپا 

برای مذاکره مستقیم 
با ایران کلید می زند

۲

علی اکبر صالحی:

با فناوری کوانتومی توانستیم 
سلول های سرطانی را 

شناسایی کنیم
۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

برجام یک موافقت نامه 
امنیتی بود 

و ربطی به تحریم  ها 
نداشت!
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سالروز 
وفات حضرت ام البنین

مادر گرامی حضرت
ابوالفضل العباس )ع( را 

تسلیت می گوییم


