
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 ســالیانه مورخ 
1395/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال به شــرح ذیل انتخاب شدند آقای مهدی 
عدالت پیشــه ک م 0041069773 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره آقای رحیم مقصــودی ک م 0030812089 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضــا بیدآبادی ک م 
0052585166 بــه ســمت نائب رئیس هیئــت مدیره آقای 
محسن سماواتیان ک م 0034570845 به سمت عضو هیئت 
مدیره آقای سید مجید موسوی ک م 0072676485 به سمت 
عضو هیئت مدیره تعیین شــدند کلیه اوراق و اســناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک- ســفته- بروات و قراردادها 
و عقود اســامی با امضای مدیرعامل یــا رئیس هیئت مدیره 
به همــراه امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیــره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشــد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
خواهد بود آقای اسداهلل مطیع به شماره ملی 6189755496 
به ســمت بازرس اصلــی آقای حمداله قلیچ خانی به شــماره 
ملی 0048539740 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال مالی 1394 تصویب شد روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت کوثر والیت غدیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 459057 و شناسه ملی 14004332428

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
398/4/20 1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت منتهی به سال 1397 به تصویب مجمع رسید. - روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری شهرستان 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 شرکت قطعات خودرو
)سهامی خاص( به شماره ثبت 853 

و شناسه ملی 10100740923

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 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 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 اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1398/10/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: امضاء کلیه قراردادها، اوراق و اسناد 
تعهدآور موسســه از جمله چک ســفته برات و عقود اسامی با 
امضاء مدیرعامل )آقای محسن چینی فروشان( و خزانه دار )آقای 
مهدی باقری( متفقا همراه با مهر موسســه و سایر اوراق عادی 
و مراســات موسسه با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

موسسه معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات موسسه غیرانتفاعی 
دفتر نشر فرهنگ اسالمی

 به شماره ثبت 2336 و شناسه ملی 10100187010 

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 اصاح گردید. 
تعــداد اعضاء هیئــت مدیره مرکب از 2 مدیر باشــد در 
نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصاح 
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

آگهی مناقصه عمومی 
خرید یک دستگاه جرثقیل سقفی برقی 

10 تنی دوسرعته
  نوبت دوم

شرح در صفحه 10شماره 99-7111-1-19

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/6/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای علی محمدخانی دارنده با کدملی 0068461755 به نمایندگی 
شــرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق به شناســه ملی 14004686193 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده 
با کد ملی به شماره 0043265782 به نمایندگی شرکت ساختمانی افق 
روشن باربد به شناسه ملی 10320555318 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل آقای محســن محمدخانی دارنده با کد ملی به شماره 
0045784329 به  نمایندگی شــرکت بهداشــت کودک به شناسه ملی 
10101187336 به ســمت عضو هیئت مدیره بــرای بقیه مدت تصدی 
تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره 
به همراه امضای یک نفر از بین خانم ها سمیرا جعفریان دارنده کد ملی به 
شماره 0323661599 به سمت مدیر امور اداری و یا لیدا چراغیان دارنده 
کد ملی به شماره 4949974173 به سمت مدیر حسابرسی داخلی با مهر 
شرکت معتبر می باشد. ضمنا مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر یک 

از نفرات باال به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بین المللی
 محصوالت پارس با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 179869  و شناسه ملی 10102220898

سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴، ۳و ۱۰[

 ترامپ شکســت خود در انتخابات را مســاوی با 
وقوع آشوب و خونریزی در آمریکا دانست!

 در تیر ماه اتفاق افتــاد؛ نقض آتش بس در یمن 
توسط آل سعود برای سه هزارمین بار.

 صدام و اشغال کویت با چراغ سبز آمریکا!

 واکنش های متفاوت به پیشنهاد مصطفی کاظمی 
برای برگزاری انتخابات زودهنگام عراق.

 بشــار اســد خطاب به ارتش ســوریه: نبرد را تا 
نابودی کامل تروریسم ادامه می دهیم.

معاون سیاسی سید حسن نصراهلل تشریح کرد

ناگفته های جنگ 33 روزه
و نقش بزرگ »حاج قاسم« در شکست رژیم صهیونیستی

 سرپرست وزارت صمت: کاالی اساسی به وفور در 
کشور وجود دارد.

 وزیــر اقتصاد: نقدینگــی 70هزارمیلیاردتومانی 
بورس را به سمت تولید هدایت می کنیم.

 رئیس سازمان سنجش: حذف کنکور فعا اجرایی نیست.

 80 درصد آلودگی هوای کانشــهرها مربوط به 
خود مردم است!

 صادرات شیر خشک باعث گرانی محصوالت لبنی 
می شود.

یک کارشناس قضایی مطرح کرد

سودجویی 1000 درصدی زمین خواران 
با استفاده از اسناد قولنامه ای

 ]صفحه ۱۱[

در دیدار با مدیران بانک ها مطرح شد

هشدار رئیس قوه قضائیه 
درباره تخلفات سیستم بانکی

کمیته انقالب اسالمی از سال ۵۷ تا ادغام

شهدای کمیته؛ قهرمانان گمنام

 حســن عرب سرخی پیشکسوت کمیته: تشکیات کمیته مجموعه ای یک دست بود و با اینکه انضباط 
 برقرار بود، همه با هم رفاقت داشــتیم، در عین حال که وضعیت عادی داشــتیم و ســادگی؛ ولی در کار 

کم نمی گذاشتیم، بچه ها روحیه ایثارگری داشتند.
 سردار حسن جزینی: هم دشمن خارجی از این نیروها می ترسید، هم ضدانقاب داخلی و هم افراد فاسد، وقتی 
 نیروهای کمیته از جایی رد می شــدند همه خافکاران خودشــان را جمع می کردند. آنها برای امام)ره( و مسئوالن 

و مردم دلگرمی   به وجود آورده بودند و در کنار سایر نیروها خیلی تاش و فعالیت می کردند.

 بانک ها ملزم به پیگیری مطالبات شان هستند و باید در شکایت از بدهکاران کان فعال تر عمل کنند اما 
گاهی می شنویم که برخی از مدیران می گویند ما شکایت نداریم و قوه قضائیه از ما چنین می خواهد.

 بر اساس گزارش های موجود، هفت بانک ضوابط اجرای سیاست های کلی اصل 44 در رابطه با سهامداری 
بانک ها را رعایت نکردند که این اقدامی خاف قانون و الزم به پیگیری است.

 بانک ها باید از طریق ســرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشــان را افزایش دهند 
نه از راه های نادرستی چون راکد کردن اماک، منابع و سرمایه ها.

 ]صفحه ۸[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

نقش برخی بانک ها
در احتکار

 و گران کردن مسکن

گزارش خبری تحلیلی کیهان

جبران مافات
انتظار مردم در سال آخر دولت

]صفحه ۱۱[

]صفحه آخر[

 

تایتانیک آمریکا 
میان امواج مقاومت!

یادداشت میهمان

] صفحه۲ [

 دولتــی که هفت ســال قبل همه تخم مرغ هایش را در ســبد عهدشــکنانی مانند آمریکا 
 چیده و برای ترســاندن مردم از رأی به رقبای انتخاباتی، آنهــا را از باال رفتن روزانه قیمت ها 
و پنج هزار تومانی شدن دالر می ترساند حاال کشور را به جایی رسانده  که شرایط سه سال قبل 

برای بسیاری از مردم تبدیل به رؤیا شده است.
 عــدم اهتمــام برخی مدیــران برای پیگیــری و حل مشــکالت مردم به ویژه در ســال 
پایانــی دولــت منجر به القــای حس رهاشــدگی کارها و امــور در جامعه خواهد شــد و 
انتصاب های بی حســاب و کتــاب و بدون درنظر گرفتــن نیاز و یا شایســتگی ها و صرفا به 
 جهت تضمین موقعیت شــغلی مدیــران دولتی چالش دیگــر دولت در ســال پایانی خود 

خواهد بود.

 همچنین در شــرایطی که دولت خود برگزار کننده انتخابات ریاست جمهوری است، بیم آن 
 می رود دولتمردان به جای تالش مضاعف برای انجام وظایف خود به ســمت فعالیت سیاســی 

و حزبی با هدف تامین منافع شخصی و جناحی خود سوق پیدا کنند. 
 اما یک ســال پایانی برای یک دولت یعنی یک چهارم عمر چهار ساله و چاره کار، نشان دادن 
عزم جدی دولت برای حل مشکالت با استفاده از ظرفیت های کشور بویژه از نخبگان و کارشناسان 

دلسوز، پاک دست، جهادی با اتکاء به توان داخلی است. 
 اگر دولتمردان آستین همت را برای خدمت باال بزنند و آمادگی خود برای تعامل با مردم و ارکان نظام را 
در مرحله عمل اعالم کنند یقین داشته باشند که مردم انقالبی و نیروهای وفادار به انقالب و کشور با درک 

متقابل، درخواست دولت را برای حل مشکالت و سربلندی ایران عزیز اجابت خواهند کرد.

 آیت اهلل رئیسی: ورشکسته نمایی برخی بدهکاران 
بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیات، مصداق بارز 

جرم غیر قابل گذشت است.
 نظام بانکی و سیستم قضایی اجازه ندهند گیرندگان 
تســهیات که پــول ملت را صــرف امــوری غیر از 
تعهداتشان کرده اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.

 باید ســازوکاری طراحی شــود که هم به افراد 
بدحســاب از منابع مختلف تسهیات داده نشود، و 
هم آنکه به محض اطاع از تخلف فرد از تعهداتش 

با او برخورد شود.
 بانک ها واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی 
را کــه در تملک می گیرند، فعال کرده و آنها را وارد 

چرخه تولید نمایند.

ضربه اساسی به یک گروه تروریستی 
مستقر در آمریکا

سرکرده 
گروهک تروریستی »تندر« 
در دستان وزارت اطالعات

۳

جروزالم پست: 

رژیم صهیونیستی
و عربستان سعودی 

به دنبال تضعیف روابط 
ایران و چین هستند

۲

نکته 

آدرس غلط 
بعد از غرق مصنوعی!

۲

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا مطرح کرد

عزاداری شکوهمند محرم 
با رعایت همه 

دستورالعمل های بهداشتی

۳

نگاهی به دیروزنامه  های زنجیره  ای

ارگان دولت در خدمت 
جریان تحریف

۱۱

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آمریکا بدون روتوش 
50 میلیون بیکار، 4۱ میلیون گرسنه و میلیون ها آواره


