
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخ 1399/03/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: 1ـ آقای محمدرضا حلواگر 
به کدملی 3732369943، 2ـ آقای ســید 
حســن جاللی به کدملــی 5829748071 
3ـ آقــای محمدعلــی کیانــی بــه کدملی 
1199826553 برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. آقای ســلمان طاهری به شماره ملی 
4010369817 به ســمت بــازرس اصلی و 
خانم سمیرا باهمت شیروانه ده به شماره ملی 
0070834199 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 

آگهی تغییرات شرکت اکسیر صنعت سبز اندیش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 499452 

و شناسه ملی 14006220878 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1048792(

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی 
آقاسردار به شــماره ملی 0054886031 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین شیرگیری 
بشــماره ملی 0045260524 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمود شــیرگیری به شماره 
ملی 0045614040 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و آقای امیرحســین یک کالم الری به شــماره ملی 
0054606901 خــارج از اعضاء هیئــت مدیره به 
عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته و 
برات و کلیه عقود اسالمی طبق ماده 44 اساسنامه 
با امضاء متفــق رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت اداری 
بــا امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29996

 و شناسه ملی 10100754556 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1047549(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت حساب سود و زیان ســال مالی 1398 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی به 
عنوان بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی 1399 انتخاب 
گردید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشرآگهی شرکت 

انتخاب گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1045831(

آگهی تغییرات شرکت پایندان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 20990 و شناسه ملی 10100665370 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1399/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان ســال مالی 98 به 
تصویب رســید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه 
ملی 10861836531 به عنوان بازرس اصلی برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1048788(

آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی مرکزی صبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 429793 و شناسه ملی 10320823592 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد شــرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم و آقای فتح اهلل شاه حســینی شــماره 
ملــی4609662078 به عنوان مدیر تصفیــه تعیین گردید . 
آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: استان تهران شهرستان 
ری خیابان شــهید بیات )24 متری( خیابان شــهید کریمی 
شیرازی )استخر( کوچه 7 متری ســوم شرقی ساختمان 13 

کدپستی 1873666345 می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1048793(

آگهی تغییرات شرکت بسته بندی محبت تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 90450 و شناسه ملی 10101348010 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1399/02/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و صورت حســاب ســود و زیان دوره عملکرد سال مالی 
1398 تصویــب گردید. آقای جهانشــاه ناظمیان به کد 
ملــی 0039582434 به ســمت رئیــس هیئت مدیره 
و خانــم نینا ناظمیــان به کد ملــی 0070760561 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانــم پریناز پناهی 
به کد ملی 0039166368 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. آقای 
غالمرضا ســلیمانزاده فرد به کد ملــی 0320228223 
به ســمت بازرس اصلــی و خانم ورنیــکا ملک داودی به 
کدملی 1815328576 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبیل چک ســفته بروات و عقوداسالمی و کال 
با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد.- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ورنکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 20380 

و شناسه ملی 10100659286

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مــورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای داور ریاحی به شماره ملی 1380778107 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا طهماسبی 
حمیــد به شــماره ملــی 0491130287 به ســمت 
مدیرعامل و نائــب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا 
علی خانی به شماره ملی 0491085044 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل- چک- 
ســفته- برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری بــا امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاوش پسند نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 177920 

و شناسه ملی 10102202337 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1399/01/16 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
 شد: 1( اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
1- آقای ســعید رادگوهر به شماره ملی 0052154114 
به ســمت مدیرعامل)خــارج از اعضــا( 2- آقای حجت 
غالمی فخبی به شــماره ملی 0068737998 به سمت 
رئیس هیئت مدیره 3- خانم ســمیه ابراهیمی به شماره 
ملی 0069680299 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
4- اعظم حیدرپورقدم به شــماره ملی 0067952755 
به ســمت عضو هیئت مدیره5- خانم صبــا احمدی به 
شــماره ملی 0795292295 به عنــوان بازرس اصلی و 
خانم اعظم قمری سبزوار به شماره ملی 0013010441 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. 2( امضا کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، سفته، عقود اسالمی و قراردادها و 
اوراق عــادی و اداری همانند قبــل با امضاء مدیرعامل و 
 رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3( ترازنامه و حســاب های سود و زیان سال مالی منتهی 

به 1398 به تصویب رسید.

 آگهی تغییرات شرکت ابزار دقیق پارسیان کاال 
سهامی خاص به شماره ثبت 471285 

و شناسه ملی 14004862685

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 

 ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده کــه خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گــردد. موضوع فعالیت: 
انجام کلیه امور در زمینه طراحی، محاســبه، مشــاوره، نظارت 
فنی، تولید، توزیع، مونتاژ، بســته بندی، خدمات پس از فروش، 
صــادرات و واردات، خرید و فروش کلیــه قطعات و تجهیزات و 
سیســتم های الکترونیکی، مکانیکی، صنعتی، عمومی و پزشکی 
مجاز و مشــتقات وابســته و به طور کلی کلیــه کاالهای مجاز 
بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شــرکت در 
کلیــه مناقصات و مزایدات و نمایشــگاه های دولتی و خصوصی 
داخلی و خارجی اخذ وام و تســهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی 
از کلیه بانک ها و موسســات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی 
داخلــی و خارجی- در صورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجــع ذی ربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- منطقه 15، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد- اندیشه، خیابان دکتر علی 
شریعتی، بن بست رخسانا، پالک 1، طبقه دوم، واحد 6 کدپستی 
1567615371 ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
100000000 ریال نقدی منقســم به 1000 ســهم 100000 
ریالی تعداد 1000 ســهم آن با نام عــادی مبلغ 35000000 
ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 3616/49 
مورخ 1399/03/29 نزد بانک صادرات شــعبه شهید هادی پور 

بــا کد 3616 پرداخت گردیده اســت و الباقی در تعهد صاحبان 
ســهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد آقاجانی فشارکی 
به شــماره ملی 0042149312 و به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 ســال آقای مسیح آقاجانی فشارکی به شماره 
ملی 0068443218 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم بهاره افشار به شماره ملی 0440048931 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی با 
امضاء دو نفــر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت، و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم نقی زاده به شماره 
ملی 1581262051 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی خانم عطیه اسدی به شماره ملی 4900173126 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

تاسیس شرکت سهامی خاص آریا سوران تک در تاریخ 1399/04/30 
به شماره ثبت 561850 به شناسه ملی 14009302892

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر تیموری به شماره ملی 0080598439 
با پرداخت 19000000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 
میزان 19999000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
1000000000 )یک میلیارد( به 20000000000 )بیســت میلیارد( ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح می گردد. اسامی 
شرکاء پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد: آقای نادر تیموری با کد 
ملی 0080598439 دارای 19999000000 ریال سهم الشرکه آقای احمد 

ساری با کد ملی 0020492359  دارای 1000000 ریال سهم الشرکه.
 سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت توسن بار فرابران تهران شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 509726 و شناسه ملی 14006781464

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد 
اعضای هیئت مدیره مرکب از 3 نفر می باشد و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پارس مرمر 
سهامی خاص به شماره ثبت 70404 

و شناسه ملی 10101153358 
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 همراهی علنی آل خلیفــه و آل نهیان با نتانیاهو 
در تشدید فشارها علیه مردم لبنان.

 8 کشــته و 1 3 زخمی در پی اصابت 23 موشک 
به کابل.

 افزایش احساســات ضدصهیونیســتی در میان 
یهودیان ساکن آمریکا.

 پوتین: کارشــکنی در مذاکرات ادامه یابد جنگ 
به قره باغ برمی گردد.

ادامه درگیری انتخاباتی در آمریکا

وکیل ترامپ: سر دموکرات ها را
باید برید!

 دبیر انجمن سنگ: تحریم آمریکا را بی اثر کردیم 
ولی گرفتار تحریم دولت خودمان هستیم!

 کاهش 40 درصدی مصرف گوشت قرمز بر اثر شیوع کرونا.
 وزیر راه و شهرسازی: بانک ها عامل اصلی افزایش 

قیمت مسکن هستند.

 معــاون ســازمان بــورس خبــر داد؛ برخورد 
با 31 مدیر متخلف شرکت های بورسی.

 بــا امضــای تفاهم نامه کمیته امداد و ســازمان 
 زندان هــا، خانــواده زندانیــان نیازمنــد توانمند 

می شوند.

فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

52 هزار بسیجی وزارت جهاد کشاورزی
آماده نظارت بر بازار نهاده های دامی

 ]صفحه ۱۰[

استعفای سؤال برانگیز 
در شب اجرای طرح  ملی مقابله با کرونا

۷۹ میلیون نفر در معرض محدودیت های ابالغی

اولین روز طرح جدید کرونایی در مناطق مختلف کشور اجرا شد

 ملک زاده یکی از حامیان مشــارکت کشــور در 
کارآزمایی جهانی داروهــای کرونا بر روی بیماران 
بوده اســت. داروهایی که البته بنا به گواه سازمان 
بهداشت جهانی هیچ اثری در درمان کرونا نداشته 
است و البته برخی نظرات در زمینه احتمال داشتن 

عوارض آنها نیز مطرح است.
 وزیر بهداشت: ســال گذشته در نامه مهم و آنی 
از معاونت تحقیقات و فناوری درخواســت کردم به 
جنبه های مختلف بیماری کرونا بپردازند و اینجانب 
را به طور مســتمر در جریان قرار دهند، متأسفانه تا 

این لحظه به هیچکدام از این موارد نپرداختند.
 بعضــی از موارد غیر عالمانــه از قبیل عدم ابتال 
مجدد، گرفتاری سی میلیون نفر هموطن و ترویج 
اندیشه ایمنی دسته جمعی از تراوشات آن مجموعه 
بــود که کار را در مدیریت بیماری و اوضاع مدیران 

ارشد سخت تر کرد.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

زنگ انشاء تمام شده
پاسخ دهیدکه چرا تحریم ها 

دو برابر شد

گزارش خبری تحلیلی کیهان از عملکرد جریان تحریف

بایدن می گوید تحریم
اصالح طلبان ترجمه می کنند گشایش اقتصادی!
]صفحه 2[

]صفحه ۱۰[

 

بحران در خانه داماد
بزن و بکوب در خانه عروس!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 تونی بلینکن، مشــاور سیاســت خارجی جو بایدن و گزینه احتمالی وزارت خارجه: ما از 
برجام به عنوان یک سکو استفاده خواهیم کرد، با متحدان خود همکاری خواهیم کرد تا آن 
را تقویت و بلندمدت تر کنیم. به این ترتیب زمینه بهتری برای »فشــار جمعی« علیه سایر 
فعالیت های بی ثبات کننده ایران فراهم می شود. این ایران است که منزوی می شود، نه آمریکا.
 اظهارات جو بایدن و اعضای احتمالی دولــت وی، دقیقا تکرار اظهارات ضدایرانی ترامپ 
و پمپئو است. مقامات ارشــد دولت ترامپ بارها تاکید کرده بودند که باید محدودیت های 

برجامی ایران دائمی شده و برجام موشکی و منطقه ای نیز به آن اضافه شود.

 با این حال رســانه های زنجیره ای در هفته ها و روزهای اخیر اینگونه القاء کرده اند که گویا 
طرف آمریکایی برای لغو تحریم های ایران، بی تاب و بی قرار اســت ولیکن در داخل کشور 

منتقدان دولت در لغو تحریم ها ممانعت ایجاد می کنند!
 جریان تحریــف به عنوان بانــی اصلی وضع موجــود، توان عظیم جوانــان ایرانی را 
در حد قرمه سبزی و آبگوشت بزباش تقلیل داده و با دادن آدرس غلط،راه گشایش در اقتصاد 

و پیشرفت را امتیازدادن یکطرفه به آمریکا و تروئیکای اروپایی جا می زند.

به مناسبت چهاردهمین سالگرد 
شهادت قهرمانانه شش نفر از خلبانان 

و مهندسین پرواز بالگرد شینوک 
در اصفهان

عقاب های پرسوخته 
در اوج آسمان ها

۸

سردار تقی زاده:

باید به سمت تولید 
رادارهای فضا پایه برویم

۳

واکنش ها به یک طرح مطبوعاتی 
در تهران تایمز

 ترامپ با موسوی یکسان نیست
ادعای تقلب کرد 

اما خیانت به کشورش نه

۳

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

یارانه ۱۰۰هزارتومانی 
به ۳۰میلیون نفر 
پرداخت می شود

۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

صداوسیما واقعیت 
 غرب را روایت کرد

روزنامه اصالح  طلب 
دلخور شد!

۱۱

 در شــرایطی که طرح جدید و ملی مقابله با کرونا با ابالغ محدودیت های گســترده از دیروز در کشــور 
به اجرا درآمد، اســتعفای معاون تحقیقات وزارت بهداشت به علت اختالف با وزیر دقیقاً در شب اجرای این 

طرح تعجب بسیاری را بر انگیخت.
 شاید در ظاهر، استعفای ملک زاده عملی معمول در مناسبات اداری تلقی شود اما نگاهی به واکنش های 
 رســانه ها و برخی فعاالن سیاســی و فضای مجازی نشــان می دهد این اقدام یک اســتعفای ســاده نبوده 

بلکه اقدامی هماهنگ برای زیر سؤال بردن عملکرد وزارت بهداشت در مدت شیوع کرونا بوده است.
 پــس از این اســتعفا، عده زیادی از کاربران مجازی و رســانه ها، رضا ملــک زاده را از حامیان جدی ایده

 ایمنی گله ای در مدت شــیوع کرونا معرفی کردند. این افراد معتقد بودند که تصمیم های دیرهنگام ســتاد 
ملی کرونا در اتخاذ محدودیت های شدید ناشی از همین تفکر معاون تحقیقات وزارت بهداشت بوده است.
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