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نباید تهدیدهای ترامپ را که در 
آستانه رقابت انتخاباتی فشرده 
بایدن« رقیب دموکرات  با »جو 
او  اســت خیلی جدی گرفت. 
نظرســنجی ها  در  روزها  این 
عقب افتاده و برای رای بیشتر، 
گزافه گویــی می کنــد. گرچه 
رقیــب او هم دســت کمی از 
خــود ترامپ در دشــمنی با 
نظام اســامی ایــران ندارد.

مسائل  کارشــناس  ساجدی 
سیاسی: اکنون به دلیل ناتوانی 
آمریــکا در کنتــرل کرونا و 
نداشــتن دســتاورد در هیچ 
مذاکــرات بین المللی نشــان 
می دهد ترامپ مجبور است بار 
دیگر بحث داعش را پیش بکشد 
یا با برجام بــازی کند چرا که 
دستمایه ای برای انتخابات ندارد 
تا بتواند بــا آن افکار عمومی 
را نســبت به خود مثبت کند.

سردار سامی می گوید   در حمله به عین االسد ما  منتظر پاسخ آمریکایی ها بودیم   و  
به همین دلیل صدها موشک را به سمت اهداف مورد نظر نشانه رفته بودیم! انتخاب 
این نوع گفتمان توسط سردار سامی به معنی آن است که ایران از یک جنگ تمام عیار 
با آمریکا واهمه ندارد و این خطرناک ترین آژیر هشدار برای آمریکایی هاست.
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سایه انتقام بر سر مقامات تروریست آمریکایی

پس از شهادت سردار بزرگ اسام حاج قاسم 
سلیمانی، سردار سامی از باب انتقام حرف زد و 
پایگاه آمریکایی در عراق مورد هجوم موشک های 

ویرانگر ایرانی قرار گرفت.
 سردار سامی پس از ماه ها دوباره ترامپ را 
تهدید و خاطرنشان کرد که انتقام ما جوانمردانه 
است، و امروز نیز بار دیگر »انتقام سخت« جان 

دوباره می گیرد.
معتبر  ســازی گزینه »ناتمام بودن انتقام سخت« 
از حدود دو ماه قبل و درســت از زمان دیدار مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق با رهبر معظم انقالب از طرف 

ایران آغاز شده است.
 در آن دیدار رهبر معظم انقالب از فراموش نکردن 
شهادت سردار ســلیمانی و قطعی بودن ضربه متقابل 
ایران به آمریکا به صراحت سخن گفتند. موضوعی که 
با سخنان اخیر فرمانده سپاه نیز ابعاد تازه تری به خود 
گرفته است. بخشی از این معتبر  سازی البته در آستانه 
انتخابات آمریکا به نوعی متعادل  سازی رفتارهای هیجانی 
ترامپ در مواجه با ایران نیز محســوب می شود. در هر 
صورت قرار دادن سایه انتقام سخت بر چهره های سیاسی 
و نظامی آمریکا شاید یکی از جدی ترین و پیچیده ترین 
اقدامات راهبــردی رهبر معظم انقــالب در مواجه با 

دولتمردان آمریکا در ماه های حساس آینده است.
تهدید پوچ در برابر تهدید واقعی!

چندی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با 
استناد به برخی اتهام های بی اساس و طبق معمول، در 

پیامی توئیتری زبان به تهدید ایران گشود.
»پولیتیکــو« به نقــل از برخی منابــع اطالعاتی 
واشــنگتن مدعی شــده بود که ایران قصد ترور سفیر 
آمریــکا در آفریقای جنوبی را دارد و تهدید ترامپ هم 

در واکنش به همین ادعا بود.
ترامپ درباره این ادعا واکنش نشــان داد و گفت: 
هرگونه حمله علیه آمریکا به هر شــکل که باشــد، با 

 حمله متقابل به ایران مواجه خواهد شد که 1000 بار
 شدیدتر است.

نکته جالب در توئیت ترامپ که می توان آن را یکی 
دیگر از گاف های متعدد رئیس جمهور آمریکا تلقی کرد؛ 
این است که گفته »طبق گزارش رسانه ها« ایران قصد 
انجــام چنین کاری را دارد و نمی گوید دســتگاه های 

اطالعاتی به من چنین گزارشی را داده اند.
اکنون سؤال این است که ترامپ با منابع اطالعاتی 
آمریکا مشــکل دارد یا اصاًل آن منابــع اطالعاتی که 
پولیتیکو از آنها سخن می گوید؛ وجود خارجی ندارند؟

البته یک مســئله دیگر هم وجود دارد که ترامپ 
معموالً رسانه های آمریکایی را دروغگو و شیاد معرفی 

می کند؛ اما اکنون چه اتفاقی افتاده که به گزارش هایشان 
استناد کرده و بر مبنای آنها تصمیم می گیرد؟

توئیت بازی های شیطان بزرگ
با این حال نباید تهدیدهای ترامپ را که در آستانه 
رقابت انتخاباتی فشرده با »جو بایدن« رقیب دموکرات 
است خیلی جدی گرفت. او این روزها در نظرسنجی ها 
عقب افتاده و برای رای بیشتر، گزافه گویی می کند. گرچه 

رقیب او هم دســت کمی از خود ترامپ در دشمنی با 
نظام اسالمی ایران ندارد.

توئیت تهدیدآمیز ترامپ در حالی منتشر می شود 
که سخنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی در واکنش 
بــه گزارش ادعایی پولیتیکو گفت: این گزارش موجب 
شگفتی پروتوریا شده و اطالعی از این موضوع نداریم.

در پاسخ به این ادعا، »سعید خطیب زاده« سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران، ضمن رد 
اتهامات مطروحه در این گزارش، به مقام های آمریکایی 
توصیه کرد از توســل به روش های تکراری و پوسیده 

ضدایرانی در صحنه بین المللی دست بردارند.
البته وقاحــت ترامپ تمامی ندارد و او همان طور 
که بارها و بارها شــهادت سردار سلیمانی را  به گردن 
گرفت امروز نیز با بی شــرمی تمام خوی تروریســتی 
 خود را نشــان داد و در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی 
فاکس نیوز گفت: کشتن بشار اسد رئیس جمهور سوریه 
را با جیمز ماتیس وزیر دفاع سابق مورد بررسی قرار دادم؛ 

اما او واکنشی در این زمینه نشان نداد.
حماسه کوبنده و قاطع سردار سامی

سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
اخیراً طی هشــداری شــدید به یاوه گویی های آمریکا 
اظهارداشت: »آقای ترامپ از انتقام ما شک نکنید زیرا 

کاماًل قطعی و جدی است.«
وی افزود: »ما اهل شــرف و جوانمردی هستیم و 
جوانمردانه و عادالنه انتقام می گیریم. به همین علت هم 
بود که در عین االسد سربازان شما را هدف قرار ندادیم.«

فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: »ما کسانی را هدف 
قرار می دهیم که در شهادت سردار بزرگ سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشتند.«

سرلشکر سالمی خطاب به دولتمردان آمریکا افزود: 
»شما فکر می کنید ما در قبال خون برادر شهیدمان یک 
ســفیر زن را در آفریقای جنوبی می زنیم؟ آمریکایی ها 
بدانند هر کســی را که در ماجــرای ترور ناجوانمردانه 

سردار سلیمانی نقش داشته است، می زنیم و این یک 
پیام جدی است.« اما سخنان سردار سالمی یک هشدار 
جدی است که می تواند وقوع یک افتخار غرورآمیز دیگر 
را محتمل کند. سؤال اینجاست که چه اتفاقی قرار است 
بیفتد؟ آیا این اتفاق قبل از انتخابات آمریکاســت؟ آیا 
اساساً هدف خود ترامپ است؟ آیا پایگاه های آمریکایی 
مورد تهاجم قرار خواهند گرفت؟ آیا رژیم صهیونیستی 
مورد هدف است؟ آیا هشدار اخیر ترامپ به ایران به  دلیل 
اطالع از تحرکات احتمالی است که ترامپ را بی قرار کرده 
است؟  چرا باید ترامپ هشدار دهد و سردار سالمی با 
ایــن صراحت جواب او را بدهد؟ جواب این ســؤاالت 
را زمــان حل خواهد کرد؛ اما آنچه که بدیهی اســت، 
 ترامپ توفانی را حــس کرده و به همین دلیل بی قرار 

شده است.
یک کارشناس سیاسی به گزارشگر روزنامه کیهان 
می گویــد: »قطعــاً در مقابل شــهادت مجاهد بزرگ 
شهید سلیمانی فقط حمله به عین االسد کفایت نکرده 
و همچنــان بــرای ایرانیان و محــور مقاومت ضربات 
مهلک تری در دســتور کار است. شاید وقت آن رسیده 
است که تن فربه شده آمریکا در منطقه تازیانه ای جدید 
را تجربــه کند که تاریخ بــا افتخار به نام ایرانیان ثبت 
کند. جدا از غیرت ملی کــه رخ داد، ضربات مهلک تر 
بر آمریکا را انتظار می کشــد.« وی تاکید می کند: »در 
مباحــث تحلیلی و معادالت منطقه نیز نباید انتخابات 
آمریکا جوالنگاه دوباره قمارباز جنایتکاری مانند ترامپ 
باشد و استکبار باید بداند جسارت آنان با تودهنی بزرگ 

ختم می شود و دست انتقام ایرانیان را هیچ گاه سست 
نخواهنــد دید. یک ضربه مهلک می تواند سرنوشــت 
انتخابات آمریکا را به ســمت کســانی هدایت کند که 
در مقابل ایران دســت به عصا رفتار کنند و بدانند هر 
نوع جسارتی با توفانی ویرانگر همراه خواهد شد.« این 
کارشناس سیاسی می گوید: »شهادت سردار بزرگ اسالم 
و عادی  ســازی روابط چند کشــور شیخ نشین کوچک 
مانند امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی نباید برای 
ترامپ یک برگ برنده قلمداد شــود، بلکه شومی آن را 
آمریکایی ها برای خود باید قبل از انتخابات حس کنند. 
اگر قرار اســت مشت انتقام ایرانیان بار دیگر فرود آید، 
شایســته است در مکان و زمان مناسب باشد که شاید 
بهترین زمان آن قبل از انتخابات آمریکا باشد.« سردار 
سالمی می گوید: در حمله به عین االسد ما منتظر پاسخ 
آمریکایی ها بودیم و به همین دلیل صدها موشک را به 

سمت اهداف مورد نظر نشانه رفته بودیم!
 انتخاب این نوع گفتمان توســط ســردار سالمی 
به معنی آن اســت که ایران از یــک جنگ تمام عیار 
بــا آمریــکا واهمه نــدارد و ایــن خطرناک ترین آژیر 
 هشــدار برای آمریکایی هاســت؛ چرا کــه این قدرت 
»هل من مبارز« ایرانیان، ابرقدرتی آمریکایی را با چالش 
بزرگ قرن روبه رو کرده اســت و به این معناســت که 

این ایرانیان هســتند که زمان و مکان نبرد را مشخص 
می کنند.

کارشناســان معتقدند باید منتظر ماند و دید آیا 
حوادثــی در حال وقوع اســت و فرماندهان ایرانی که 
همواره در میدان عمل با دشــمن گفتمان داشته اند، 
آیــا این بار فقــط به تهدید کالمی مقابــل یاوه گویی 
ترامپ بسنده می کنند یا مقابل چشم جهانیان دوباره 

می خواهند هیبت آمریکا را به سخره بگیرند.
تاش برای جلب توجه البی صهیونیست ها

رئیس جمهور آمریکا یک روز توئیت می زند که پاسخ 

حمالت ایران را خواهند داد و فردای آن در بحث برجام 
از 30 جامعه جهانی طرد می شــود و این سناریو تا روز 

انتخابات ادامه خواهد داشت.
حســن  هانی زاده کارشــناس سیاست خارجی در 
گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید:»در واقع ترامپ 
از هر ابزاری برای به دست آوردن برگ برنده انتخاباتی 
اســتفاده می کنــد، گاهی ســیگنال های مثبت برای 
ایران ارســال می کند و گاهی از رهگــذر وادار کردن 
رژیم های مرتجع عربی برای عادی  سازی روابط با رژیم 
صهیونیســتی صحبت می کند و گاهی نیز با توسط به 
ابزارهای تهدید و  تحریم ایران تالش می کند نظر البی 
صهیونیستی و افکار عمومی را به خودش جلب کند.«

وی ادامه می دهد: »ترامپ تالش می کند پشت نقاب 
یک رهبر قدرتمند جهانی خود را پنهان کند درحالی 
که بیشــترین آســیب را به آمریکا از لحاظ سیاسی و 
اقتصادی زده اســت و شکســت های متعدد ترامپ در 
منطقه از جمله مسئله فلسطین و معامله قرن، تحریم 
ایران، چین و روســیه همگی کارنامه نه چندان جالبی 

را برای او رقم زده است.«
هانی زاده خاطرنشان می کند:» ترامپ نتوانسته یک 
پیروزی قابل قبولی را در طول چهار ســال گذشته به 
دست بیاورد به همین دلیل اکنون با متوسل شدن به 

تهدید تالش می کند به حمایت البی صهیونیستی برای 
انتخاب مجدد دست پیدا کند اما شرایط به گونه ای است 
که به نظر می رسد ترامپ شانس باالیی برای انتخابات 

نخواهد داشت.«
ایــران کماکان رو به جلو قدم برمی دارد و اگر قرار 
بود تسلیم شویم 40 سال پیش همراه با اولین تحریم ها 
تســلیم می  شدیم اما جمهوری اسالمی ایران کشوری 
اســت با مولفه های فراوان از نظر جغرافیایی، جمعیت، 
فرهنــگ و ایدئولوژی که نمی  توان آن را با هیچ یک از 
کشــورهای منطقه مقایسه کرد، کشورهایی که با یک 

تلفن سیاست  ها و حتی حاکمان خود را تغییر می دهند .
فشارهای آمریکا در دراز مدت باعث می شود تا ما 
بتوانیم اقتصاد خود را قــوی کنیم و بودجه خود را از 
نفت جدا کنیم همچنین باعث اتحاد استراتژیکی می شود 
که به واسطه تحریم های ثانویه که اکنون بیش از یک 
چهارم جمعیت جهان را دربر می گیرد ایجاد شده است.

محمد ســاجدی کارشناس مســائل سیاسی در 
گفت و گو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید:» از زمانی 
که ترامپ روی کار آمد یکی از برگ های برنده او علیه 
اوباما زیر سؤال بردن کمک های دولت اوباما به داعش 

و اذعان ایجاد آن توسط کلینتون بود.«
وی ادامــه می دهد:» ترامپ در بدترین حالت فکر 
نمی کــرد که مطرح کردن 8 تریلیــون دالر هزینه در 
خاورمیانــه و بی نتیجه بودن آن، چنان بار سیاســی 
مثبت برایش به همراه نیاورد و این موضوع به واســطه 
ضعف هایی که در دولتش دارد به ســایه رود و آنچنان 

نتیجه انتخاباتی برایش نداشته باشد.«

 این کارشــناس مسائل سیاســی تاکید می کند:
» اکنون بــه دلیل ناتوانی آمریــکا در کنترل کرونا و 
نداشــتن دستاورد در هیچ یک از مذاکرات بین المللی 
نشان می دهد ترامپ مجبور است بار دیگر بحث داعش 
را پیش بکشد یا با برجام بازی کند، چراکه دستمایه ای 
برای انتخابات ندارد تا بتواند با آن افکار عمومی را نسبت 

به خود مثبت کند.«
40 سال مقاومت، عزت و سربلندی

40ســال اســت اســتکبار جهانــی می خواهد با 
 حمالت برق آسا در مفهوم »جنگ سرد، جنگ نرم« و 

»جنگ ســخت« ملت ایران را بــه زانو درآورد. در این 
40 سال بنیان های نیرومند مقاومت زیر ضربات همین 
حمالت برق آسا شکل گرفت و هر روز درخت مقاومت 
در ایران و منطقه تنومندتر شد و  امروز میوه های خود را 
در سرزمین های اشغالی، در لبنان، سوریه، عراق، یمن و 
اقصی نقاط جهان حتی در خیابان های 50 ایالت نامتحد 
آمریکا نشان می دهد. ظرفیت های عظیمی از توانایی های 
 ملت از »قوه« به »فعل« درآمد که پشت ابر، قدرت ها را 
می لرزاند. امروز دشــمنان جمهوری اسالمی ایران به 
رهبری آمریکا با تشــکیل ائتالف تالش می کنند مانع 
تداوم پیشرفت های ایران اسالمی در حوزه های مختلف 
و به خصوص تقویت قدرت منطقه ای آن شــوند. بدون 
تردید، امروز وضعیت دفاعی و نظامی جمهوری اسالمی 
ایران در باالترین سطح قرار دارد، به گونه ای که اقتدار 
و توانمنــدی الزم را هــم در عرصه دیپلماســی و هم 
 در بُعــد نظامی برای دفاع از خود و انتقام ســخت از 

دشمن دارد.

بدون نقطه کور

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 ۴۹۳۰۲۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۰7۸۵ 

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 ۳۳۲7۵ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸67۹۵۲ 

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 ۴6۵6۳6 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴6۴۴۹۵۳

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 ۲۰6۸۹۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۵۰۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/14 و به 
موجب مصوبه شماره 80/1644 مورخ 1397/5/30 هیئت مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی سال 1397 
به تصویب رسید. آقای هوشنگ اله دادی به شماره 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 ۸۲۸۸۱

 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲7۵۰۵۳ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت از 
تهران به استان مازندران- ساری- میدان امام- خیابان جام 
جم- کوچه صالحین- پاک 11 کد پستی 4814833677 
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 پیشخوان خدمات نوین نگین 
مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۳7۰۴۰۹ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۳۰۰
آقای صابر بابائی باتی به شــماره ملی 5279452191 با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت 
سهم الشــرکه خود را به مبلغ 4080000000 ریال افزایش داد. آقای محمود بابائی باتی به 
شماره ملی 0013560794 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 
3960000000 ریال افزایش داد.  آقای مهرداد بابائی باتی به شماره ملی 0019348827 با 
پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 3960000000 ریال افزایش 
داد. سرمایه شرکت از مبلغ 5000000000 ریال به مبلغ 12000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح شد. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه: آقای صابر بابائی 
باتی به شــماره ملی 5279452191 دارنده 4080000000 ریال آقای محمود بابائی باتی به 
شــماره ملی 0013560794 دارنده 3960000000 ریال آقای مهرداد بابائی باتی به شماره 

ملی 0019348827 دارنده 3960000000 ریال.

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

آگهی تغییرات شرکت آرین نیرو مبتکر شمال با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴۹7۸۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۱۸6۸ 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/2/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نشانی شرکت به: استان البرز، 
شهرســتان ســاوجباغ، بخش چندار، دهســتان چندار، 
روســتا کردان، محله ندارد، بلوار برکــت، خیابان کردان، 
 پاک 0، طبقه همکف کد پســتی 3365119937 منتقل 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی کردان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6۲۳7۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰7۳۹۱6 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/3/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 
به تصویب رسید. آقای پیمان باقری پور با کد ملی 5179659949 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای علی بردایی با کد ملی 0040249735 

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

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

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص
به شماره ثبت ۹۹۳7۱ 

و شناسه ملی ۱ ۱۰۱۰۱۴۳۳6۱ 

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 ۵۰۲۲۸۸ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰6۴۰6۵۱۸ 

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

صورتجلسه  اســتناد  به 
مجمع عمومی فوق العاده 
 1395/10/9 مــورخ 
شــماره  مجوزهــای  و 
مــورخ   95/17/3259
ســازمان   95/10/25
حــج و زیارت و 53168 
مورخ 95/10/25 سازمان 
هواپیمائــی کشــوری و 
 9 5 2 / 1 2 6 / 1 4 5 4 4
مــورخ 95/10/15 اداره 
و  فرهنگی  میــراث  کل 
تهران  استان  گردشگری 
اتخاذ  ذیــل  تصمیمات 
شد: زیبا بدیعی به شماره 
با   0053494792 ملی 
پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود 
را به مبلغ 475000000 
ریال افزایــش داد. آقای 
به شــماره  علی منوری 
ملــی 3256695442 با 
پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود 
مبلغ 25000000  به  را 
داد.  افزایــش  ریــال 
ســرمایه شرکت از مبلغ 
100000000 ریــال به 
ریــال   500000000
افزایــش یافــت و ماده 
مربوطــه در اساســنامه 
می گردد.  اصالح  شرکت 
لیســت شــرکاء بعد از 
به شرح  افزایش سرمایه 

فوق می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت خدمات 
مسافرت هوایی 
و گردشگری و 

زیارتی زرافشان 
سیر با مسئولیت 
محدود به شماره 

ثبت ۳7۱۲۴6 
و شناسه ملی 
 ۱۰۳۲۰۱۹76۰۰

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 


