
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 اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 

فوق العــاده مورخ 1395/06/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شــد: افراد ذیل به عنــوان اعضای هیئــت مدیره برای 

مدت دو ســال انتخاب شدند. آقای موســی وفائیان به 

کدملــی 5309683569- آقــای ســعید وفائیان به کد 

ملی 0043801811- آقای ســیف اله گنجی به کد ملی 

4282737018 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو ســال انتخاب شدند. آقای حســین  ایزدی گرمرودی 

به کد ملــی 2093841691 و آقای رضا طاحانی به کد 

ملی 5309983538 به ترتیب بــه عنوان بازرس اصلی 

و علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی 
مازرون سهامی خاص به شماره ثبت 488890 

و شناسه ملی 10760120740 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مسیح هاشمی 
خوراســگانی)0031109901( به ســمت بازرس اصلی و خانم 
شــهرزاد جلی)0071076931( به سمت بازرس علی البدل برای 
یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت های مالی شرکت 

منتهی به سال 1397 بتصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پارس دیدگان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 223886 

و شناسه ملی 10102651051

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/14 
و به موجب مصوبه شــماره 80/1644 مورخ 1397/5/30 هیئت مقررات زدایی و 
تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های 
مالی ســال 1397 به تصویب رســید. آقای هوشــنگ اله دادی به شــماره ملی 
3781874141 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمد موسوی نائینی به شماره 
ملی 0045698260 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. آقای اسماعیل یوسفی مبرهن به شماره ملی 2691172805 به عنوان 

عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
سامانه گستر به شماره ثبت 82881

 و شناسه ملی 10101275053 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/5/24 و 
به موجب مجوز شــماره 11/71516 مورخ 1397/12/13 اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان تهران  تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب تقی پور آهنگر 
به شــماره ملی 2060701163 به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عالیی به شماره 
ملی 5579142064 به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت گروه طلیعه سبز جهان 
)سهامی خاص( شناسه ملی 10102853650 شرکت مهندسی آماد بهینه ساز )سهامی 
خاص( شناسه ملی 10102251738 شــرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز )سهامی 
خاص( شناسه ملی 10102262391 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 

به 1396/12/29 به تصویب رسید.
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 صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/5/24 و به موجب مجوز شــماره 11/71516 مورخ 
1397/12/13 اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان تهران  تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضای 
هیئت مدیره مرکب از 3 الی 7 مدیر باشــد و بدین ترتیب 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد.
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 صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل، چک، سفته، بروات و عقود اسالمی 
با امضای آقایان علی اکبر محمدی برنجستانکی)مدیرعامل( و سید حسین سلیمانیان 
)رئیــس  هیئت مدیره( متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی با 
امضای هر یک از مدیران و با مهر شــرکت معتبر می  باشــد. محل شرکت به نشانی 
استان مازندران-شهرستان بابل- شهر بابل- محله شهرک فرامرزی- کوچه خداداد 
15- بلوار امام رضا)ع(- سردخانه همت پرست- کد پستی 4716654719 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت افشره بابل نگین پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 516342 

و شناسه ملی 14007105304

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/11 و به موجب 
مصوبه شــماره 80/1644 مورخ 1397/5/30 هیئت مقررات زدایی 
و تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای سعید نصرتی ک. م 4579326296 به عنوان عضو اصلی هیئت 
مدیره جایگزین آقای اسماعیل صابری برای بقیه مدت تصدی هیئت 
مدیره انتخاب گردیــد. بنابراین اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت 
تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ســید احمد علی قدســی ک. م 
2491037807 بــه ســمت رئیس هیئت مدیره و حســین پاکدل 
ک. م 5739889529 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و ســعید 
نصرتی ک. م 4579326296 به ســمت منشی هیئت مدیره و اکبر 
رنج دیده ک.م 0053300793 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و 
سید علی احمدی ک.م 4579457455 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره و مدیرعامل. مقرر شــد: چک ها و اسناد تعهدآور شرکت پس 
از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت آقای ســیدعلی احمدی )مدیر 
عامل( و آقای ســید احمد علی قدسی )رئیس هیئت مدیره( و مهر 
شــرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای آقای سید 
علی احمدی )مدیرعامل( و آقای حسین پاکدل )نایب رئیس هیئت 
مدیــره( معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضای آقای ســید علی 

احمدی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
سامانه گستر به شماره ثبت 82881 

و شناسه ملی 10101275053

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/3/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 97 به تصویب رسید. آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی 
2060701163 به عنوان بــازرس اصلی و آقای وحید عامریان با کد 
ملی 4591191931 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت 
یک سال مالی انتخاب 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 مجتمع کشت و صنعت فردوس
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 81916 

و شناسه ملی 10101265667

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/8/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- تهران- 
محله داودیه- بلوار میرداماد- خیابان رودبار غربی جنوبی- بن بســت 
آذر- پالک 5- طبقه 2 به کد پستی 1546916713 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه ایده پرداز آرمانی
سهامی خاص به شماره ثبت 489235 

و شناسه ملی 14005713226

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 استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/03 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  آقای مسعود امیری به کد ملی 

0670185681 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و آقای 

سید مجید فاطمی به کد ملی 0682342521 به سمت 

نایــب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا رضائی به کد ملی 

5209950281 به ســمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 

کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل 

چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء  آقای رضا رضائی 

)عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شــرکت 

معتبر اســت. اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء آقای 

رضا رضائی )عضو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی شرکت کیان صنعت اترک
 سهامی خاص به شماره ثبت 502288 

و شناسه ملی 14006406518 

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1395/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: امان اهلل 
حیات داودی به شماره ملی 2294971396 به سمت عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل محمدعلی پورشــیرازی به شماره 
ملی 0939141671 به ســمت رئیس هیئت مدیره فاطمه 
پورشیرازی به شــماره ملی 0050148893 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
کلیــه چکها، بــروات، قراردادها، اوراق بهــادار و تعهدآور با 
امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر 
شرکت انجام می گردد و مکاتبات عادی با امضای هر یک از 
اعضای هیئت مدیره خواهد بود. علی کالهی به شماره ملی 
1729349366 به ســمت بازرس اصلی و بهزاد دالوری به 
شماره ملی 0051000431 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت قزل چشمه 
سهامی خاص به شماره ثبت 49465 

و شناسه ملی 10100946406 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 
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  اســتفاده مجدد پلیس آمریــکا از تکنیک زانو 
پنسیلوانیا را به هم ریخت.

  ابتــالی 230 هــزار نفــر به کرونــا در جهان 
طی فقط یک روز!

  جنوب تونس در آتش!

  اعــالم برائــت جو بایــدن از ژنرال السیســی، 
دیکتاتور مورد عالقه ترامپ.

  12 معتــرض بحرینی در صف اعدام و ســکوت 
مدعیان غربی دفاع از حقوق بشر.

با ده ها پهپاد و موشک انجام شد

حمله بزرگ انقالبیون یمن به 3 استان عربستان
آشیانه جنگنده ها، سامانه های پاتریوت و... درهم کوبیده شد

 مســئول ســازمان بســیج کارگــران: بانک هــا 
1460 کارخانه را تعطیل کردند.

90 درصــد حقوق هــای نجومــی و اختالس هــا 
در شرکت های دولتی صورت می گیرد.

 هشدار کارشناسان نسبت به عواقب رشد هیجانی بورس.

 تصمیــم ارزی جدیــد بانک مرکــزی همزمان با 
گرانی دالر در بازار.

 ارائــه خدمات رایگان دندانپزشــکی به زندانیان و 
خانواده های آنها توسط گروه های جهادی.

عضو کمیسیون عمران مطرح کرد

طرح مجلس برای ساخت 6 میلیون مسکن 
طی 6 سال

 ]صفحه۸[

دکتر »محمد اسماعیل اکبری«، مشاور عالی وزیر بهداشت در گفت وگو با کیهان تأکید کرد

حفظ تناسب ساختار جمعیتی
 نیازمند تولد 3 فرزند به ازای هر زوج

بزک کنندگان دیروز برجام، امروز را به روی خود نمی آورند!

انفجار مهیب در ناو غول پیکر آمریکا
موسوی: ترامپ دنبال یوزپلنگ های آمریکایی باشد!

 ناو بزرگ نیروی دریایی آمریکا  موسوم به »یو اس اس بونهام ریچارد«  در بندر »سن دیه گو«، به دالیل نامعلومی 
دچار انفجار و آتش سوزی شد.

 بر اثر این انفجار و آتش سوزی، 21 نفر شامل 17 ملوان و چهار غیرنظامی، مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. 
 ناو چند میلیارد دالری»یو اس اس بونهام ریچارد« از نوع کشــتی های تهاجمی بوده و می توانست 40 هزار و 500 

 ]صفحه آخر[نیرو را حمل کند.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

گاردین: محاسبه ترامپ
درباره مردم ایران 

اشتباه بود

پنجمین سالگرد توافق هسته ای در گزارش مستند کیهان

برجام سفره مردم را 
چگونه کوچک کرد؟

]صفحه۳[

 

یمن در آستانه 
پیروزی بزرگ

یادداشت روز

] صفحه۲ [

تهدیدها جواب داد

وزیر صهیونیست: طرح 
الحاق کرانه باختری

 از دستور کار 
خارج شد

۱۲

موسوی: هجمه ها به 
توافق ایران و چین، 

ریشه های خارجی 
دارد

۱۱

معاون سابق سازمان سیا:

ایران و چین برنده شدند 
آمریکا باخت

۲

روحانی: 

سه قوه در یک سال پیش رو 
می توانند تصمیمات مؤثری 

برای شکوفایی اقتصاد 
بگیرند

۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

وقتی ظریف گفت: 
ئه ئه ندیده بودم!

۱۱

تولید روزانه چهار میلیون 
ماسک در ستاد اجرایی 

فرمان امام )ره(
۱۱

 اکبــری: بــا توجــه به سیاســت های 
ضدجمعیتــی در پیش گرفته شــده و رها 
شــدن این موضوع، به شــرایطی خواهیم 
رســید که برای جبرانش باید چندین برابر 
وضعیت فعلی تــالش و هزینه کنیم تا به 

ساختار جمعیتی مطلوب بازگردیم.

  پول و شــرایط اقتصادی مطلوب سبب 
نشــده تا سن ازدواج و فرزندآوری در اقشار 
ثروتمند بــاال برود. در حال حاضر ازدواج و 
فرزندآوری در بین اقشار متوسط و ضعیف 
به نسبت اقشار با درآمد باال مشهودتر است. 
  اقتصاددانان مطــرح و نوبل گرفته دنیا 
نه تنهــا افزایش جمعیت را عاملی منفــی برای اقتصاد 
نمی دانند بلکه معتقدند ساختار جمعیتی پویا و استاندارد 

است که می تواند اقتصاد موفقی را رقم بزند.

 محــروم شــدن موالید جدیــد از یارانه تنهــا اقدام 
ضدجمعیتی نیســت که تاکنون انجام شده و بزرگترین 
اقدام همان خارج شــدن موضوع جمعیت از دستور کار 

دولت بوده است. 


