
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 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 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 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 اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت 
از تهران به اســتان مازندران- ســاری- میــدان امام- 
خیابان جام جم- کوچه صالحین- پاک 11 کد پســتی 
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 370409 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: و شناسه ملی 10320204300
آقای صابر بابائی باتی به شــماره ملی 5279452191 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت 
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 497831 و شناسه ملی 14004511868 

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 62372 

و شناسه ملی 10101073916 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1399/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و 
زیان ســال 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 ســمت 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 99371 

و شناسه ملی 1 1010143361 

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 

سال هفتادو نهم   شماره 22623   تکشماره 20000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دو شنبه 10 آذر 1399   14 ربیع الثانی 1442    30 نوامبر 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 درگیــری و انفجــار در 5 اســتان افغانســتان 
با 73 کشته و 123 زخمی.

افتــاد؛ اتفــاق  باختــری  کرانــه  در  دیــروز   
 حمله شهرک نشــین صهیونیســت بــه دو کودک 

و یک زن فلسطینی با خودرو.

 مفتی داعش: دو بار از سعودی ها پول گرفته ام.
 تروریســت های مورد حمایت غرب در ســوریه

29 بار به مناطق کاهش تنش حمله کردند!
 تظاهــرات ضــد ماســک در لنــدن؛ پلیــس

150 معترض را دستگیر کرد.

اندیشکده استراتفورد:

وقت آن رسیده عربستان 
به شکست از انصاراهلل اعتراف کند

 همتــی خبــر داد؛ تاکید رهبر انقــالب بر عدم 
انتشار پول برای تامین کسری بودجه.

 مدیرعامــل صنــدوق تثبیــت بازار ســرمایه:
1000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار 

سهام تزریق شد.

 کمک 2500 میلیارد تومانی بنیاد مســتضعفان 
 به سیســتم بهداشــت و درمان و آســیب دیدگان

از کرونا.
 تغییر نام خیابان مجاور وزارت دفاع به نام شهید 

»محسن فخری زاده«.

دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری خبر داد

گردش مالی ساالنه 6 میلیارد دالری
لوازم خانگی قاچاق کره  ای

 ]صفحه ۲[

آقای ظریف! اقدام ضد منافع ملی خود را
به دیگران نسبت ندهید

در اعتراض به طرح سانسور خشونت پلیس

آشوب در 70 شهر فرانسه
معترضان خشمگین پاریس را به آتش کشیدند

بعد از طواف در حرم مطهر رضوی و حرم حضرت معصومه )س(

پیکر مطهر شهید فخری زاده امروز تشییع می شود

 بر اســاس تصمیم ستاد بزرگداشت شهید واالمقام محســن فخری زاده، پیکر پاک و مطهر این شهید 
عزیــز بعد از طــواف در حرم مطهر حضرت امــام رضا)ع( و حرم حضرت معصومه ســالم اهلل علیها برای 
 آخریــن دیدار با امام و مقتدای خود به حرم حضرت امام خمینی)ره( منتقل و امروز دوشــنبه تشــییع 

خواهد شد.

 ظریف در گفت وگویی برای بار چندم از ضرورت 
پرهیز از نگاه جناحی به سیاســت خارجی ســخن 
 گفته و البتــه منتقدان را به گــرا دادن به آمریکا

متهم کرد!
 ظریف ســال 93 در شــورای روابــط خارجی 
آمریــکا: اگر با وجود تالش های ما برای تعامل، این 
تالش هــا بی نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت را 
 خواهند داشت تا 16 ماه دیگر که انتخابات پارلمانی 
 در ایــران برگــزار می شــود بــه ایــن عملکرد ما 

)با آرای خود( پاسخ دهند!

بار   ظریف در آســتانه مذاکرات وین 6: من یک 
دیگر احساس نیاز می کنم که هشدار دهم و بگویم 
بازی شــاهین -  قمری به امیــد گرفتن امتیاز در 
لحظه آخر، نمی تواند نتیجه ای بهتر از سال 1384 

بدهد.
 وزیــر خارجه ایــران در ســال 82 در گفت و گو 
با البرادعــی: بســیاری از کاندیداهــای انتخابات 
 ریاست جمهوری )انتخابات ریاست  جمهوری 84(
از شکست مذاکرات ما سود می برند. آنها موفقیتی 

در این گفت وگوها نمی بینند.

 ]صفحه ۳[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

روسیاهی سازمان ملل، آژانس 
و FATF در یک جنایت 

تروریستی

دیروز در صحن علنی مجلس

دو فوریت خروج از پروتکل الحاقی
با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد

]صفحه ۱۱[

]صفحه آخر[

 نمایندگان مجلس در جلســه علنی دیروز 
دو فوریــت طرح اقدام راهبــردی برای لغو 
قاطعــی تصویب کردند؛  رای  با  را  تحریم ها 
نماینــده حاضــر در صحن علنی،  از ۲۴6 

۲۳۲ نماینده به این طرح رای مثبت دادند.
 در ماده ای از این طرح آمده چنانچه پس از 
۳ ماه از تصویب این طرح روابط بانکی ایران 
در اروپا و میــزان خرید نفت آنها از ایران به 
بازنگشــته  و رضایت بخش  شــرایط عادی 
 باشد، دولت مکلف اســت اجرای داوطلبانه

پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
 قالیباف: در جلسه غیرعلنی حادثه جانسوز 
شهادت شهید فخری زاده و حوادث تلخ مشابه 
در ترور دانشــمندان هســته ای و همچنین 
 حادثه ای کــه در نطنز اتفاق افتاد مورد بحث

و بررسی قرار گرفت.
 نماینــدگان با صــدور بیانیــه ای اقدام 
جنایتکارانه ترور دانشمند هسته ای کشورمان 
نماینده کلیمیان  را محکوم کردند، همچنین 
از جانب جمعیت  بیانیــه ای  نیــز در  ایران 

کلیمیان ایران این اقدام را محکوم کرد.
این  این مقطع،  نمایندگان: آنچه در  بیانیه   
جنایتکاران بشری را تا این حد گستاخ نموده 
سیطره تفکری خسارت بار در میان بعضی از 
 دولتمردان است که فکر می کنند با گفت و گو 
جنایت پیشــگان،  این  اربابان  بــا  تعامل  و 
جمهوری اســامی نزد آنها نرمال و بهنجار 
تلقی خواهد شــد و لذا باید از هرگونه عملی 

که آنها را ناراحت کند پرهیز نمود.

 

DNA تروریست ها
و تحریف کنندگان یکی است؟!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

رئیس  شورای شهر تهران:

بلیت مترو 
گران نمی شود

۱0

رسانه های غربی فاش کردند

دانشمند ایرانی 
با چراغ سبز آمریکا 

و به دست اسرائیل ترور شد
۲

دستور رئیس جمهور 
جهت پیشگیری و مقابله با 

اقدامات ناامن کننده
۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

دانشمند بزرگ کشور 
ترور شد

اما باید مراقب جنازه برجام 
باشیم!

۱۱

۳

پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی 
در پی درگذشت 

حجت االسالم شهیدی


