
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرســی ترازنما همکاران به 
شناسه ملی 10100522558 به سمت بازرس اصلی و خانم نیرالسادات 
سلیما ن ریزی به شماره ملی 0045546118 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و شناسه ملی 10102944443 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقایان هرمز خواجوی با کد ملی 
1840261315 به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به 
شناسه ملی 14003691943 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
علی عبادت طلب بارکوســرائی به کد ملی 2720906077 
به نمایندگی از شــرکت جهــاد خانه ســازی رزمندگان به 
شناســه ملی 10101394058 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، مجید خلیلی خشــنود به کد ملی 4280725683 
بــه نمایندگی از شــرکت صنایع معدنی شهاب ســنگ به 
شناســه ملی 10101278928 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با 
امضــاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب 
مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه 
مهر شرکت معتبر، و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس 

سهامی خاص به شماره ثبت 81916
 و شناسه ملی 10101265667

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به 
تصویب رسید. موسســه حسابرسی و خدمات مالی 
حافظ گام به شناســه ملی 10100484035 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای محســن بیدی به شــماره ملی 
0079594689 بعنــوان بــازرس علی البــدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. آقای داود 
رشیدی نژاد)به شماره ملی 0057611769( و آقای 
حســین ریحانی)به شــماره ملی 0021865701( 
و آقــای جواد هنــرور ترشــیزی)به شــماره ملی 
0890205663( به عنوان اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 

شرکت گلجبین سبز سهامی خاص 

به شماره ثبت 163821 

و شناسه ملی 10102064221

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده 
مــورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
علیرضا چیت ســازیان با کد ملی 0059550848 بسمت 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طاهره چیت ســازیان با کد ملــی 0040174281 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طیبه چیت ســازیان با کد ملــی 0033978387 
بســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت 
از قبیل چک ســفته بروات قراردادها و عقود اسالمی به 
امضــاء مدیرعامل باتفاق نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری و 
مراسالت به امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. سیدحسین سیدگنجه با 
کد ملی 0036658383 بسمت بازرس اصلی و سیدعلی 
ســیدگنجه با کد ملی 0051499411 بســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت عصر نوین سایه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 203951

 و شناسه ملی 10102456414

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
 117/23/445853 شــماره  مجــوز  و   1397/12/19 مــورخ 
مــورخ 1397/12/01 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
مالرد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علی صباغی به شــماره 
ملــی 4911171571 بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره، آقای 
حســن ســوری به شــماره ملی 0070465932 به سمت نایب 
رئیس اول هیئت مدیره، آقای علی ابوالحســنی به شــماره ملی 
0558136117 به ســمت نایب رئیس دوم هیئت مدیره، آقای 
محمود یونســی قادیکالئی به شــماره ملــی 2161896636 به 
سمت منشی هیئت مدیره، آقای محسن داوطلب به شماره ملی 
0942190726 به سمت خزانه دار، آقایان بیوک امین سادات به 
شــماره ملی 1601007558 و علیرضا صالحی به شــماره ملی 
4910219366 به ســمت اعضای اصلــی هیئت مدیره و آقایان 
علی  زاده خزائی به شماره ملی 3960541139 و احمد رسولیان 
به شماره ملی 1380084687 و علی کرمی دره گرگی به شماره 

ملی 5579333171 به ســمت اعضای علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اســالمی و اوراق عادی و اداری بــا امضای رئیس هیئت مدیره و 
خزانــه دار و در غیاب هر یک با امضــای نایب رئیس اول هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. آقای سید مصطفی 
بغدادی به شــماره ملی 4900140007 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمد یگانه به شــماره ملــی 4910400591 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

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 شهریار 

آگهی تغییرات موسسه اتحادیه صنف مشاورین امالک شهرستان مالرد 
به شماره ثبت 754 و شناسه ملی 14005173472

فوق العــاده  عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
شــماره  مجــوز  موجــب  بــه   1398/12/20 مــورخ 
1745/7/680/01/9945033 مــورخ 99/1/26 مرکز انتظام 
پلیس پیشــگیری ناجــا تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
علی اکبر آل یمین به شــماره ملــی 0451986059 که دارای 
400000 ریال سهم الشــرکه به موجب ســند صلح به شماره 
36787 مورخ 1399/02/22 صادره از دفتر اســناد رســمی 
1421 حوزه ثبتی تهران مبلغ 100000 ریال از سهم الشــرکه 
خود را به آقــای دینعلی قرقانی کد ملــی 0603056611 و 
مبلغ 300000 ریال از سهم الشــرکه خــود را به خانم ناهید 
فخــر کــد ملــی 0036840157 منتقل و از شــرکت خارج 
گردید آقای مجتبی ارکانی یامچی فرزند محمدعلی شــماره 
ملــی 3979219641 دارای 150000 ریال سهم الشــرکه به 
موجب ســند صلح به شــماره 36787 مورخ 1399/02/22 

 صادره از دفتر اســناد رســمی 1421 حوزه ثبتی تهران مبلغ
150000 ریــال سهم الشــرکه خود را به آقــای محمدمهدی 
آل یمین کد ملی 0451675878 منتقل نموده و از شــرکت 
خارج شد اسامی شــرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح 

ذیل می باشد:
آقای دینعلی قرقانی کد ملی 0603056611 دارای 100000 
ریال سهم الشــرکه خانم ناهید فخر کد ملی 0036840157 
دارای 450000 ریال سهم الشــرکه آقای شعبان امیرحسینی 
0603071201 دارای 150000 ریــال سهم الشــرکه آقــای 
محمدمهــدی آل یمیــن کــد ملــی 0451675878 دارای 
150000 ریال سهم الشــرکه آقای حســن  نیک صفت اباتری 

دارای 150000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات موسسه ناجی گستر قائم 

به شماره ثبت 45033 و شناسه ملی 14007694568 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/20 
به موجــب مجــوز شــماره 1745/7/680/119/845033 مورخ 
1398/11/6 مرکــز انتظام پلیس پیشــگیری ناجا تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: محل موسسه به استان تهران - منطقه 15 شهرستان 
تهران - بخش مرکزی - شــهر تهــران - محله میدان ولی عصر 
کوچه طاووس خیابان شــهید دکتر حسن عضدی پالک 30 طبقه 
دوم واحد 4 کدپستی 1598718331 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 موسسه ناجی گستر قائم
 به شماره ثبت 45033 و شناسه ملی 14007694568 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 98/10/10 تصویب گردید. آقای هوبرت کارل 
گبهارد گرستر)دارنده کد فراگیر به شماره 91738138( بعنوان بازرس 
اصلی و آقای زیگفرید اریش کارل شــولر)دارنده کد فراگیر به شماره 
91738310( بعنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت 1 ســال 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت انتشار آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/12/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه 
نقد برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 به تصویب مجمع رسید. 
سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 به عنوان بازرس 
اصلی و وحید عامریان با شماره ملی 4591191931 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان 

به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های
طعم طبیعت حامی شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 464020 و شناسه ملی 14004570125

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
حمیدرضا ریاضی به شــماره ملی 2410892418 به ســمت رئیــس هیئت مدیره آقای 
محمدعلی احترام به شــماره ملی 0068578776 به نمایندگی از شرکت تعاونی بهپویش 
سمند آریا به شناسه ملی 10103872672 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی 
طزری شــماره ملی 0072717361 به ســمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی مقصودی 
شماره ملی 0059620692 به ســمت مدیرعامل)خارج از اعضاء(- حق امضا کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء دو نفر از سه نفر آقایان مهدی مقصودی، هادی طزری و حمیدرضا ریاضی همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت بسا تندشار سهامی خاص
به شماره ثبت 347926 و شناسه ملی 10103917414

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرسی و 
خدمات مدیریت آزموده کاران حســابداران رســمی به شناسه ملی 
10100468600 به ســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرسی و 
خدمات مدیریت ممیز به شناســه ملی 10100121718 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 صنایع الکتریکی ناسیونال ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 28144 و شناسه ملی 10100736086

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 

سال هفتادو نهم   شماره 22627   تکشماره 20000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  شنبه 15 آذر 1399   19 ربیع الثانی 1442    5 دسامبر 2020

 رئیس جمهور که اساســاً با وعده و شــعار رفع همه تحریم ها در دو انتخابات 92 و 96 رأی ملت را 
گرفته، بیش از هفت سال از وعده های انتخاباتی اش به مردم گذشته و تنها 6 ماه دیگر از عمر دولتش 
 باقی مانــده، در مخالفت با »طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم هــا« با کنایه به مجلس می گوید: 

هول نکنید!
 آقای روحانی در حالی موفقیت های خود و دولتش را در طبق اخالص گذاشــته و بذل و بخشــش 
می کند که مشخص نیست از کدام موفقیت حرف می زند. اصلی ترین و مهم ترین دستاورد این دولت 
 که بیش از هفت ســال وقت و انرژی قوه مجریه را گرفت و با ده  ها و صدها وعده پرطمطراق به مردم

غالب شد، مگر همین برجام به کما رفته نیست؟

 آقــای رئیس جمهور اما از موفقیت های دولت خود در عرصه اقتصاد و معیشــت ســخن نگفته 
و با سکوت در این باره، از کنار دالر 26 هزارتومانی، سکه 11 میلیونی، تخم مرغ شانه ای ۴۰ هزار تومان 

و صف مرغ و نایاب شدن گاه و بی گاه کاالهای اساسی و... می گذرد.
 این اظهارات رئیس جمهور البته بی پاســخ نماند و رئیس  مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این 
 اظهارات کنایه ای علیه طرح مشــفقانه و حمایتگرانه مجلس از دولت گفت که آقای روحانی، کسی 

هول نشده است؛ از قضا همه ما و مردم هفت سال است منتظریم کاری کنید.
 اهتمام مجلس به این بود که توازن تعهدات را به »برجاِم فاقد پشتوانه و یک طرفه شده« برگرداند. این اهتمام، باید آمریکا 

و اروپای عهدشکن را ناراحت کند، نه دولت را که دستش از وعده های برجامی تهی، اما از خسارت پُر است.

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 1۰، ۴ و ۳[

 نگرانی صهیونیســت ها از تحرکات جدید سوریه 
برای آزادی جوالن.

 مشاور بایدن هشدار داد: موازنه در حال تغییر به 
نفع چین است، نگرانم بیدار شویم، همه چیز تغییر 

کرده باشد.

 کرونا در دنیا همچنان رکورد می زند؛ 65 میلیون 
مبتال و 1/5 میلیون فوتی.

 درگیری شدید در کرانه باختری؛ صهیونیست ها 
32 فلسطینی را زخمی کردند.

ترامپ:

 امکان ریاست جمهوری بایدن وجود ندارد
نتیجه انتخابات را به چالش می کشم

 اجــرای مرحله جدیــد محدودیت های کرونایی 
در شهرهای نارنجی و قرمز از امروز.

 حاجــی بابایــی: 70 درصد درآمدهــای دولت 
در الیحه بودجه غیر واقعی است.

 افزایش حقوق سربازان وظیفه از ابتدای سال 1400.

 نامــه دبیر ســتاد حقوق بشــر بــه دبیرکل و 
 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: یک بار هم شده 
 با تروریسم در ایران مانند تروریسم در فرانسه و اتریش

برخورد کنید.

واگذاری شرکت »تراورس« ابطال شد

بازگشت بزرگ ترین شرکت اقماری راه آهن
به مدار تولید و خدمت با ورود دستگاه قضا

 ]صفحه 2[

تقسیم کار دموکرات ها و اسرائیل
واشنگتن پست: ترور برای مذاکره مفید است!

فرزند شهید فخری زاده: شهادت آرزوی پدرم بود
 مسیر پیشرفت کشور با ترور مسدودشدنی نیست

هشدار سازمان ملل از موج جدید گرسنگی در یمن: 
تعداد گرسنه ها 3 برابر خواهد شد

 سازمان برنامه جهانی غذا )زیر نظر سازمان ملل(: میلیون ها نفر از مردم یمن در آستانه قحطی جدیدی 
قرار دارند و نباید این مردم را به  حال خود رها کرد.

 تعــداد افــرادی که در یمن، امنیــت غذایی ندارند از 3 میلیــون و 600 هزار نفر بــه 5 میلیون نفر 
در نیمه نخست سال 2021 خواهد رسید.

 رئیس  پیشــین سازمان سیا: ترور دانشــمندان از سه جهت به ایران ضربه وارد کرد؛ از دست دادن دانش 
فنی که در ضمیر این افراد بود، ایجاد تأخیر اساســی در برنامه هسته ای و رها کردن برنامه هسته ای توسط 

دانشمندان خبره از هراس سرنوشتی مشابه افراد ترورشده.
 وزیر اطالعات رژیم صهیونیســتی: فخری زاده را شناســایی کردیم و او را تعقیب می کردیم. فکر می کنم 
 که دانشــمندان هســته ای ایــران می دانند که آنچه این هفتــه رخ داد، می تواند برای هر یــک از آنها نیز 

رخ دهد.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

کدام گشایش؟
7 برابر شدن قیمت مسکن
یا 6 برابر شدن نقدینگی؟!

دولت قانون الزام اروپا به »رفع تحریم ها« را شتابزده دانست!

7 سال از وعده ها گذشت
دولت: هول نکنید!

]صفحه 11[

]صفحه ۳[

 

ما و آدم خوارها 
میز مذاکره یا شام؟!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

تحریم بعد از ترور

آمریکا یکی از 
زیرمجموعه های 

شهید فخری زاده را 
تحریم کرد

۳

پاورقی جدید کیهان

حقوق )بی( بشر! ۶

جلیلی:

تنش زمانی ایجاد می شود 
که دشمن احساس کند

 ضربه اش هزینه ای ندارد
۳

مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا:

ایرانی ها 
حق دارند فکر کنند 

در برجام به آنها 
خیانت شده است

۱۱

نگاه

مثلث ترور، مذاکره 
و برجام

۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

پیاده نظام رسانه ای دشمن 
با تحریف و سانسور

مشغول کار است!
۱۱

 روزنامه »واشنگتن پســت« آمریکا در گزارشــی 
پیرامون ترور شهید »محسن فخری زاده« دانشمند 
هسته ای نوشــت: برنامه هسته ای ایران با قتل های 
هدفمند پایان نمی یابد اّما احتمال توافق را می تواند 

بیشتر کند!
 شــواهدی وجود دارد که »بنیامیــن نتانیاهو« 
نخست وزیر اسرائیل دستور ترور را صادر کرده است 
تا تالش برای بازســازی توافق دوران اوباما توسط 

بایدن را تخریب کند.
 شــاید این گمان درست باشــد، ولی دور قبلی 
ترور دانشمندان هسته ای ایران- چهار مرگ و یک 
- در  زخمی حدفاصل ســال های 2010 - 2012 

جهت نیل به راه حلی دیپلماتیک کمک کرد!

در مراسم بزرگداشت شهید در آبسرد دماوند


