
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1399/6/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرعباس فتحی 
به کدملی 0064101355 با دریافت مبلغی از صندوق شرکت 
میزان سهم الشرکه خود را به 5000000 ریال کاهش داد و آقای 
شهرام مختاری به کدملی 0452554438 با دریافت مبلغی از 
صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 5000000 ریال 
کاهش داد سرمایه شرکت از مبلغ 180000000 ریال به مبلغ 
100000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. فهرســت و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء 
بعد از کاهش ســرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای امیرعباس 
فتحی به کد ملی دارنده مبلغ 5000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای شــهرام مختاری به کدملی 0452554438 دارنده مبلغ 
5000000 ریال سهم الشــرکه آقای فرهاد حصاری عراقی نژاد 
به کدملــی 0080004644 دارنده مبلــغ 10000000 ریال 
سهم الشــرکه آقای یونس جوادزاده به کدملی 1375522396 

دارنده مبلغ 80000000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 510107 

و شناسه ملی 14006801616 

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 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 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

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 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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده 
مــورخ 1398/12/14 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب سود و زیان ســال مالی 1397 مورد تصویب واقع گردید 
رحمت الــه ذوالقدری قره بالغ به شــماره ملی 1533799008 به 
سمت بازرس اصلی توکل نظری به شماره ملی 5889592300 به 
سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 به مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. علیرضا روحانی با شــماره ملی 0937471879 
بــه نمایندگی از شــرکت پرســیت همــکاران به شناســه ملی 
10760241142 بــه ســمت عضو هیئت مدیــره محمد کبیری 
به شــماره ملی 0058475885 به نمایندگی از شــرکت کشت 
و صنعت ورده و ســیبان دره به شناســه ملی 10103381961 
به ســمت عضو هیئت مدیره محبعلی حســنی برسری به شماره 
ملی 5949862929 به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا به 
شناســه ملی 10100949715 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت مورد تصویب واقع گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی
 موتورسیکلت برقی لیتیوم پدیده پارس 

سهامی خاص به شماره ثبت 376105 
و شناسه ملی 10320247451 

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

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 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 اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت گــروه صنعتی 
بین المللی محصوالت پارس)با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 
179869 و شناسه ملی 10102220898 شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد 
شرق)ســهامی خاص( ثبت شده به شــماره 466966 و شناسه ملی 
14004686193 شــرکت پخش مدبران کوشای ایرانیان)با مسئولیت 
محدود( ثبت شده به شماره 472476 و شناسه ملی 14004928845 

برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه سهامی خاص 
به شماره ثبت 488296 و شناسه ملی 14005665210 
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 بن ســلمان به دنبال اعدام رقبا برای نشســتن 
بر تخت پادشاهی.

 ترامــپ: صد درصــد در انتخابات تقلب شــده
دنیا دارد به آمریکا می خندد.

 ونزوئال 6 مدیر آمریکایی فاســد را محاکمه و به 
زندان انداخت.

 مقام صهیونیســت خبر داد: عادی سازی روابط 
با عربستان پس از مرگ ملک سلمان.

 ســی ان ان خبر داد: شــمار مبتالیــان به کرونا 
 در آمریــکا 600 درصــد بیــش از آمــار اعالمی 

است!

اسیر فلسطینی پس از آزادی: از سید حسن نصراهلل آموختم
با صهیونیست جماعت نباید مذاکره کرد

 تشــکیل کمیته تعقیب و ردیابی متهمان پرونده 
ترور سردار شهید سلیمانی.

 موسســه مالــی بین المللــی: اقتصــاد ایــران با 
 وجــود تحریم  ها در ســال آینــده 2 درصد رشــد 

می کند.
 توزیع مرغ گرم در فروشگاه  های زنجیره ای از امروز.

 در 20 روز گذشــته رخ داد؛ کاهــش30 درصدی 
قیمت خودرو در بازار بی مشتری.

 رئیــس هیئت مدیره انجمــن صنایع روغن نباتی:
 5 هــزار تــن روغن نباتــی روزانه در کشــور توزیع 

می شود.

تعطیلی یک هفته ای ادارات در شهرهای قرمز
 به جز دستگاه های ارائه کننده خدمات ضروری

 ]صفحه ۲[

فارین پالیسی:

ایران کشوری پیشرفته و مقاوم تر از
پیش بینی آمریکا و اسرائیل است

سی ان ان: عشق به اسرائیل
در دی ان ای بایدن است

 ســی ان ان: بنیامین نتانیاهو نباید نگران شکســت دونالد ترامپ در انتخابات باشد، چرا که »عشق به 
اسرائیل در دی.ان.ای جو بایدن است«.

 بایدن: من پیش از آنکه مسیحی باشم، خود را یک یهودی می دانم، و نه تنها این، بلکه افتخار می کنم 
بگویم که من یک صهیونیست هستم. 

 یهودیان کمتر از یک درصِد جمعیت کل آمریکا را تشــکیل می دهند، ولی بر اساس برخی گزارش ها،
67 درصد افرادی که بایدن تاکنون برای دولت خود معرفی کرده است، صهیونیست هستند!

 فارین پالیسی: علی رغم موفقیت آمریکا در ایجاد اهرم فشار اقتصادی زیاد از طریق کارزار فشار حداکثری 
 اکنون نتیجه مشــخص این است که فشــار حداکثری، ایران را وادار به مذاکره مجدد بر سر توافق هسته ای 

با ترامپ نخواهد کرد.
 ایران نشان داد از آنچه کاخ سفید و اسرائیل پیش بینی می کرد مقاوم تر است. 

 تهران با »مقاومت حداکثری« ]به فشــار حداکثری[ خودش پاســخ داد که سیاست هایی از قبیل حمله 
به زیرســاخت های نفتی متحدان آمریکا، پیشرفت دادن برنامه هسته ای خودش و امتناع از مذاکره را شامل 

می شد.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

ضرورت عزل و محاکمه
عنصر نفوذی در مدیریت 

سازمان محیط زیست

گزارش کیهان از ترور دانشمند هسته ای کشورمان، شهید محسن فخری زاده

چشم در برابر چشم
صهیونیست ها منتظر باشند

]صفحه ۳[

دانشمند  ترور  در  رژیم صهیونیستی  اقدام   
برجسته کشورمان یک بار دیگر نشان داد که 
این غده سرطانی تمام تالش خود را برای توقف 
پیشرفت های علمی ایران به کار بسته و در این 

راه از هیچ اقدام کثیفی رویگردان نیست.
باقری رئیس ســتاد کل  پیام سرلشــکر   
نیروهای مسلح: ترور این مدیر توانا و شایسته 
گرچه تلخ و ضربه سنگیني به مجموعه دفاعي 
کشور بود، اما دشمنان کوردل بدانند راهي را 
که شــهید فخري زاده ها آغاز کرده اند، هرگز 
متوقف نخواهد شــد. گروه هاي تروریستي و 
آمــران و عامالن این اقدام کور هم بدانند که 

انتقام سختي در انتظار آنها خواهد بود.
 آنچه دیــروز در آبســرد رخ داد یکی از 
صدها اقدام تروریســتی رژیم صهیونیستی 
است که دهه هاست در گوشه و کنار جهان با 
حمایت و پشتیبانی اطالعاتی-امنیتی و حتی 
عملیاتی آمریکا و برخی کشــورهای اروپایی 
تا  گرفته  سیاســتمداران  از  می شود؛  انجام 
و  نظامی  فرهنگی،  دانشــمندان، چهره های 
هرکســی که برای اهداف توسعه طلبانه آنان 
خطری داشــته باشــند. تنها چیزی که این 
ماشین ترور را به توقف وادار می کند، پاسخ 

دندان شکن و به هنگام است.
 صهیونیســت ها بارها ثابت کرده اند که جز 
زبان زور زبان دیگری را متوجه نمی شــوند. 
قانون چشم در برابر چشــم، این موجودات 
پلید و بزدل را ســر جای خود می نشــاند. 

صهیونیست ها منتظر باشند.

 

آرامشان نگذارید
که آرامتان نمی گذارند!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 محســن فخری زاده از دانشمندان برجسته کشور و رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عصر دیروز در 
عملیاتی تروریستی در آبسرد به فیض شهادت رسید.

 شهید فخری زاده دانشمندی بود که نتانیاهو در یک برنامه از او نام برده بود و رسانه های اسرائیلی اعالم کرده بودند که نقشه ترور وی یکبار در 
سال های گذشته شکست خورده بود. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست چند سال قبل در گزارشی نوشته بود هویت فخری زاده توسط بازرسان 

آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۰۳ فاش شده است.
  اوایل سال ۱۳97، منابع رژیم صهیونیستی اعالم کرده بودند که سازمان جاسوسی این رژیم »موساد« تالش کرده یک دانشمند هسته ای ایران 

را ترور کند اما عملیات او موفق نبوده است.
ادای احترام بزرگان ورزش جهان 

به مارادونا

وداع با ستاره ای که
 ضد امپریالیسم 

و حامی مردم فلسطین بود

۹

وعده دولت عراق
برای جمع کردن بساط 

ته مانده های داعش
۱۲

دیپلمات کشورمان 
در دادگاه غیرقانونی 

بلژیک حضور نیافت
۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

شکایت دولت 
از نمایندگان مجلس

صدای اصالح طلبان را هم 
درآورد

۱۱

از سوی عراقچی صورت گرفت 

تشریح جزئیات 
تبادل زندانیان

 ایرانی و استرالیایی
۲


