
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- شهران شمالی- خیابان سوم 
غربــی- کوچه پنجم غربی- پــاک 3- طبقه دوم- واحد شــرقی 
کدپســتی 1478853874 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پولک سازه غرب 
سهامی خاص به شماره ثبت 493024 

و شناسه ملی 14005900785 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/30 
و مجوز شــماره= 14/53/1302/24339 مورخ 1397/08/26 پلیس 
اطاعــات و امنیت عمومــی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل 
موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران،  شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان ری،  کوچه پیش نماز، بزرگراه شهید 
آیت اله محاتی،  پاک 312، طبقه همکف،  کدپستی 1175875561 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه خیریه آوای مهر ولی اهلل 
به شماره ثبت 33275 

و شناسه ملی 14003867952 

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، پاک 0، قطعه 23 بلوک 
XW 4، طبقه همکف کد پستی 7158165585 انتقال یافت و در 

نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصاح 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 اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال به شــرح ذیل انتخاب شدند آقای مهدی 
عدالت پیشــه ک م 0041069773 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره آقای رحیم مقصــودی ک م 0030812089 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضــا بیدآبادی ک م 
0052585166 بــه ســمت نائب رئیس هیئــت مدیره آقای 
محسن سماواتیان ک م 0034570845 به سمت عضو هیئت 
مدیره آقای سید مجید موسوی ک م 0072676485 به سمت 
عضو هیئت مدیره تعیین شــدند کلیه اوراق و اســناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک- ســفته- بروات و قراردادها 
و عقود اســامی با امضای مدیرعامل یــا رئیس هیئت مدیره 
به همــراه امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیــره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشــد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
خواهد بود آقای اسداهلل مطیع به شماره ملی 6189755496 
به ســمت بازرس اصلــی آقای حمداله قلیچ خانی به شــماره 
ملی 0048539740 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال مالی 1394 تصویب شد روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت کوثر والیت غدیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 459057 و شناسه ملی 14004332428

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
398/4/20 1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت منتهی به سال 1397 به تصویب مجمع رسید. - روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری شهرستان استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو
)سهامی خاص( به شماره ثبت 853 

و شناسه ملی 10100740923

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مــورخ 1398/11/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مسعود عبید رحمانی شــماره ملی 2594110892 و عاطفه 
سورکی شــماره ملی 2090471591 و پروشات مهرورزی شماره ملی 0011261900 و 
شرکت صنایع غذایی گلتر شناســه ملی 10101648860 و شرکت ساوین طب سمنان 
شناســه ملی 10103878908 به عنوان اعضاء هیئت مدیره  برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس با شناسه ملی 
10103179786 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی 

10100523660 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

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

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت 57298 و شناسه ملی 10101023780

مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
موضــوع مناقصه: خدمات مشــاوره جهت احداث پســت 230 

 EPC کیلوولت گلمورتی دلگان به صورت
تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از دوشنبه مورخ 99/4/9 

لغایت روز یکشنبه مورخ 99/4/22
نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: مراجعه به صفحه اعان 
 setadiran.ir عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 تاریــخ تحویل پاکات ارزیابــی کیفی: حداکثر تا ســاعت

2 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 99/5/6
نحوه تحویل پاکات ارزیابی کیفی: بارگذاری پاکات به صورت 
الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی 
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از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم ارزیابی کیفی را کسب نمایند 
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آگهی ارزیابی کیفی شماره 99/7
)نوبت دوم(
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/12/26 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
احسان ناصری مقدم به شــماره ملی 4072708402 به 
عنوان بازرس اصلی و خانم تینا طامازیان به شــماره ملی 
0068164890 به ســمت بــازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. آقای ســید مصطفی 
حسینی عراقی به شــماره ملی 0532240545 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره و آقای رضا حیدری به شــماره ملی 
0050087282 بــه ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره 
و مدیرعامــل  و آقای ســیاوش تاجیک به شــماره ملی 
1829226207 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
2 سال تعیین شــدند. کلیه مکاتبات عادی و قراردادهای 
جاری شــرکت با امضاء مدیر عامل همراه مهر شــرکت و 
کلیه اســناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء 
مدیرعامل و یک نفــر دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان 

سال مالی 96 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت گروه آریا پالست ماشین 
سهامی خاص به شماره ثبت 404021 

و شناسه ملی 10320552349

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/28 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عنایت اله زارعی با شماره 

ملی 3780436361 به نمایندگی حامی سرمایه اقتصاد 

به ســمت رئیس هیئت مدیــره و آقــای مجتبی خیام  

نکوئی با شــماره ملی 1280874971 به ســمت نائب 

رئیــس هیئت مدیــره و آقای علی ابراهیمی با شــماره 

ملــی 4579438922 به ســمت عضو هیئــت مدیره و 

آقای محســن مردی با شــماره ملی 0056025548 به 

ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء هیئت مدیره( انتخاب 

گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با 

امضاء  ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و امضای کلیه اوراق 

اداری و مکاتبات بدون تعهــد به عهده مدیرعامل و مهر 

شرکت اعتبار دارد.

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های 
طعم طبیعت حامی سهامی خاص به شماره ثبت 464020 

و شناسه ملی 14004570125

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1398/10/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: امضاء کلیه قراردادها، اوراق و اسناد 
تعهدآور موسســه از جمله چک ســفته برات و عقود اسامی با 
امضاء مدیرعامل )آقای محسن چینی فروشان( و خزانه دار )آقای 
مهدی باقری( متفقا همراه با مهر موسســه و سایر اوراق عادی 
و مراســات موسسه با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

موسسه معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات موسسه غیرانتفاعی 
دفتر نشر فرهنگ اسالمی

 به شماره ثبت 2336 و شناسه ملی 10100187010 

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 اصاح گردید. 
تعــداد اعضاء هیئــت مدیره مرکب از 2 مدیر باشــد در 
نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصاح 
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 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 سامت در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم به موضوع شرکت اضافه گردید 

و ماده مربوطه اصاح 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 اصاح 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
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 تاش غرب بــرای تضعیف مقاومت ســوریه؛ دیروز با 
داعش امروز با پول.

 چین: مســئله هنگ کنگ به آمریکا ربطی ندارد 
بگذارید مردمتان نفس بکشند.

 لشکرکشی ترکیه این بار به شمال عراق!

 فرمانده ارشــد تحت امــر امــارات در یمن به 
انقابیون پیوست.

 فردا دادگاه محاکمه قاتان خاشــقجی در ترکیه 
برگزار می شود.

کرونا و بحران اقتصادی با آمریکا چه کرد؟

بلومبرگ: اوضاع بحرانی است
90 درصد مردم آمریکا ناراضی اند منحتماً ماسکمیزنم

 ]صفحه ۸[

»هنری جیروکس« استاد دانشگاه »مک مستر« در مصاحبه با کیهان:

سالهاستکهپلیسآمریکا
برایکشتنوآزارسیاهانمصونیتدارد

میالد امام رئوف حرضت علی   بن موسی الرضا علیه السالم مبارک باد

 هنری جیروکس، استاد دانشگاه مک مستر کانادا: نژادپرستی تاریخ طوالنی در آمریکا دارد و توسط طیف 
وسیعی از گرایشات سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی، که از اِعمال قدرت بر سیاه پوستان سود می برند بازتولید 

و تقویت می شود.
 ترامپ غالباً سیاه پوستان را افرادی کم هوش می داند و یک نظاِم حقوِق کیفرِی نژادپرستانه را گسترش می دهد.
 این جنبش اعتراضی، نتیجۀ نهایِی خشمی است انبار شده که سال ها در حال شدت گرفتن بوده است.

 نژادپرســتِی سیستماتیک 400 سال است در آمریکا تداوم داشــته و نه تنها خشونت، بدبختی و رنج را 
به مردم سیاه پوست و قهوه ای پوست تحمیل کرده، بلکه امکاِن دموکراسی را نیز کشته است.

 ساختار قضایی آمریکا سال هاست به پلیس این کشور مصونیت داده تا رنگین پوستان را بکشد و آزار دهد.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

بازی موذیانه انگلیس
برای تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران

گفت وگوی کیهان با سردار سعید قاسمی

روایتیازگروههایجهادیدرغیزانیه
دیروزبرایامنیتامروزبرایآبادانی

]صفحه ۳[

]صفحه ۳[

 

... و ما ادراک
ما البورسیه!

یادداشت میهمان

] صفحه۲ [

رعایت قواعد بهداشتی  مقابله با کرونا 
در جلسات کاری توسط رهبر انقالب

 سردار قاسمی: دو گروه جهادی »دست سلیمانی« که متشکل از نیروهایی است که به همراه 
سردار شهید ســلیمانی در سوریه جهاد کرده اند و گروه جهادی »حاج احمد متوسلیان« بعد از 

خبردار شدن از قضیه غیزانیه تصمیم گرفتند در این منطقه مشغول به فعالیت شوند. 

 غیزانیه از لحاظ منطقه ای درمیان صدها حلقه چاه نفت که بخشــی از آنها فعال و بخش دیگر 
غیرفعال شــده اند قرار گرفته است و به لحاظ منابع آبی نیز در میان دو رودخانه کارون و مارون 

واقع شده است، اما با وجود این حجم از آب در این دو رودخانه مردم فریاد العطش سر داده اند.

پیام تسلیت و دستور رهبر معظم انقالب در پی جان باختن 
تعدادی از مردم در حادثه تلخ آتش سوزی

 در پی حادثه بســیار تلخ آتش ســوزی در یکی از مراکز درمانی تهران که به جان باختن جمعی 
 از شــهروندان انجامیــد حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی با صدور 
پیام تسلیت، دستگاه های مسئول را موظف کردند ضمن بررسی موضوع، تدابیر الزم را برای کاستن 

از آسیب ها و خسارت ها به کار گیرند.

 مردم غیزانیه روی شریان اصلی گاز زندگی 
می کنند دقیقاً چهار لولــه اصلی گاز از کنار 
روستاهایشان می گذرد ولی  تانکر آبرسان که 
با بشکه دنبال آن می دوند.آیا  می آید بچه ها 

این خنده دار نیست؟ 
 به یک باره قیمت هر تانکر آب از ۲00 هزار تومان

به ۳00 ، بعد ۵00 هزار تومان می رسد و مردم 
دیگر توان خرید آب غیرشرب را ندارند.

اصلی  وظیفه  گروه های جهــادی چنــد   
برعهده دارند اول اینکه با مساعدت هر نهادی 
بتوانیم تانکرهای بزرگ باالی 10 هزار لیتری را 
سازماندهی بکنیم. اکنون با حدود 90 تانکر با 
هماهنگی و تماس دهیاران کار انجام می شود.

 استاندار می گوید زیرساخت ها وجود ندارند 
این یک حرف غیراصولی اســت در حالی که 
نقشه ها و زیرساخت ها طبق اسناد موجود است. 
 حضور نیروهای جهادی در دورافتاده ترین 
تا غیزانیه فاصله  روســتاها که 60 کیلومتر 
دارد و 9۵ کیلومتر تا اهواز بلکه جایی در ته 
دنیا؛خیلی سخت است، یکی دو ماه پیش که 
هوا بهتر بود تعدادی از نیروهای جهادی را با 

خانواده در منطقه مستقر کردیم. 
 ما به اندازه نفسمان کنار مردم خواهیم ماند. 
عامل گرمی ارتباط ما با مردم منطقه مراوده ها 

و دوستی هاست. 
 حذف جهاد ســازندگی یک خطای بزرگ 
بود هر چند به بهانه اعتبار و بودجه این اقدام 
صورت گرفت. جهاد خدمات بسیار ارزنده ای 

داشت که حذف آن درست نبود.

آخرینخبرها
ازحادثهانفجارمهیب

کلینیک»سینا«درتهران
۱۰

نیویورک تایمز: 

سیاستآمریکا
درتحریمتسلیحاتی

نامحدودایران
شکستخواهدخورد

۲

فشارهای بین المللی جواب داد

عقبنشینیاسرائیل
ازطرحالحاق

تلآویو:الحاقکرانهباختری
فعاًلانجامنمیشود

۱۲


