
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای سید مهدی قریشی 
با کد ملــی 0078113385 به عنوان بازرس اصلی و خانم اشــرف 
بندگانی با کد ملی 1281635448 به عنوان بازرس علی البدل برای 
ســال مالی 1399 انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: 
- آقــای علیرضا کاملی )با کد ملی 0037247050( به عنوان عضو 
اصلی- آقای نعمت اله ســقر )با کد ملی 4979697461( به عنوان 
عضو اصلی- آقای واقف مردی )با کد ملی 0062889885( به عنوان 
عضو اصلی برای مدت دو سال تعیین گردیدند. آقای علیرضا کاملی 
به عنوان رئیس  هیئت مدیره. آقای نعمت اله سقر به عنوان نایب رئیس 
 هیئت مدیــره. آقای واقف مردی به عنوان عضــو اصلی هیئت مدیره. 
آقای کاشــف الغطاء مردی )با کد ملــی 0077528913( به عنوان 
مدیرعامل)خــارج از اعضاء ( کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت با امضاء مدیرعامل و یک عضــو هیئت مدیره همراه با مهر 
شــرکت دارای اعتبار می باشــد. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت انرژی گستران عصر توسعه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 435157 

و شناسه ملی 10320852635

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

به استناد  صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/05/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:- اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند:- 
شــرکت پرورش دا ده ها به شناســه ملی 10101147298 با 
نمایندگی آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی با کد ملی 
-0043216031 شرکت مهندسی پرسؤالکترونیک رادمهر به 
شناسه ملی 10102025262 با نمایندگی خانم شراره پزشگی 
وحدتی با کد ملی -0042844691 شرکت صنعتی وبازرگانی 
صنام به شناسه ملی 10102191894 با نمایندگی آقای اکبر 
شــفیعی با کد ملی 4410912518 -4 شــرکت کارخانجات 
مخابراتی ایران به شناسه ملی 10530004647 با نمایندگی 
آقای حمیدرضا ایمانی با کد ملی -2410093434 ترازنامه و 
صورت های مالی در سال مالی1398 منتهی به 1398/12/29 
مورد تصویب قرار گرفت.- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به 
شناســه ملی 10100439645 به سمت بازرس اصلی و آقای 
ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی 0055839983 
به ســمت بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شدند - روزنامه کیهان برای درج آگهی رسمی شرکت 

برای سال مالی منتهی به 1399/12/29 انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 477024 

و شناسه ملی 14005140383

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

به اســتناد  صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی 
افق مهر خاورمیانه به شناســه ملی 14008160720 و شماره 
ثبت 46580 به ســمت بــازرس اصلی و جــواد مفضلی به 
شــماره ملی 0044249306 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و 

زیان به سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت منزلگاه شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 12003 و شناسه ملی 10100468555

به اســتناد  صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/01/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت مذکور 
در تاریخ فوق منحل اعــام گردید و مهیار علیقلی دارنده 
کد ملــی 4723686479 به عنوان مدیر تصفیه برای مدت 
دو ســال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه استان تهران 
شــهر تهران ، خیابان قائم مقام فراهانــی رو به روی تهران 
کلینیــک ، کوچه چهــارم ، پاک 18 طبقه 5 ، کد پســتی 

1586846941می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت طلوع تجارت خاور شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 455381 و شناسه ملی 14004114597

به اســتناد  صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/12/10 
و بنــا به اختیار حاصلــه تفویض مجمع عمومــی فوق العاده 
مورخ1399/10/20سرمایه شــرکت از مبلغ 500/000/000 
ریال به مبلغ 8/000/000/000 ریال منقســم به 100 سهم 
80/000/000 ریالی با نام از محل انتقال ســود تقسیم نشده 
سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فــوق اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریخ 

فوق الذکر تکمیل و امضا گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پدیده دنیای تجارت سهامی خاص 
به شماره ثبت 207561 و شناسه ملی 10102491650

به اســتناد  صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی 
منتهی به 1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســی به بین محتوا با شناسه ملی 14006661682 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای ســید مصطفی الوانکار دارنده 
کدملی 0049600885 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق سهامی خاص 
به شماره ثبت 466966 و شناسه ملی 14004686193

به اســتناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/11/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ماده 10 
اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردید: نقل و انتقال 
سهام شرکت در چارچوب مواد 39 و 40 الیحه اصالح 
قانون تجــارت در دفتر ثبت ســهام مبتنی بر فناوری 
دفتر کل توزیع شــده که غیرقابل خدشه و اثبات پذیر 
است و به موجب اساسنامه حاضر دارای اعتبار و ارزش 
یکســان با دفتر ثبت ســهام مندرج در ماده 40 الیحه 
اصالح قانون تجارت است به عمل می آید. انتقال دهنده 
و انتقال گیرنــده باید دفتر مزبــور را به امضاء دیجیتال 
معتبــر دفترکل توزیع شــده انتخاب شــده توســط 
هیئت مدیره برســانند و کلیه تشریفات قانونی در بستر 
دفتر کل توزیع شــده به عمل می آید و شرکت کسی را 

صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر 
ســهام شــرکت مبتنی بر دفتر کل توزیع شده به ثبت 
رسیده باشد. ماده 12 اساســنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید: هر گونه کاهش یا افزایش در ســرمایه شرکت 
توســط مجمع عمومی فوق العاده و بــا رعایت مقررات 
الیحه قانونی اصالح قســمتی از قانون تجارت مصوب 
اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت. چنانچه مجمع 
تصمیم به افزایش یا کاهش سرمایه بگیرد، فرآیندهای 
مربوطه درخصوص صدور سهام جدید، ترتیبات مربوط 
به حق تقدم و غیره در بســتر فناوری دفتر کل توزیع 

شده صورت خواهد گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت زنجیره بلوک پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 341994 و شناسه ملی 10103883401

به استناد  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل تعیین گردیدند:- شرکت پرورش داده ها به شناسه 
ملی 10101147298 با نمایندگی آقای محمدحسین 
ذوالفقاری طهرانی با کد ملی 0043216031 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره- شــرکت مهندسی پرسوالکترونیک 
رادمهر به شناســه ملی 10102025262 با نمایندگی 
خانم شراره پزشگی وحدتی با کد ملی 0042844691 
به عنوان نائــب رئیس هیئت مدیره- شــرکت صنعتی و 
بازرگانــی صنام به شناســه ملــی 10102191894 با 
نمایندگی آقای اکبر شفیعی با کد ملی 4410912518 
به عنوان عضو هیئت مدیره- شرکت کارخانجات مخابراتی 
ایران به شناسه ملی 10530004647 با نمایندگی آقای 

ســعید رنجبر با کد ملی 2431754715 به عنوان عضو 
هیئت مدیره- آقای سید بابا رضا قریشی زاده با کد ملی 
5219548931 خارج از اعضــاء هیئت مدیره به عنوان 
مدیرعامل انتخاب گردیدند- امضاء کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها ، عقود اسالمی و به طور کلی هرگونه قراردادی 
که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا سه نفر از پنج 
نفر اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و 
یا رئیس  و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با 

مهر شرکت اعتبار دارد.  

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

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 477024 و شناسه ملی 14005140383

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/8/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا جعفرزاده به شماره ملی 
0078914043 بــا دریافت مبلــغ 300/000/000 ریال معادل 
کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. آقای امیر جمالی 
به شــماره ملی 1370924119 با دریافت مبلغ 200/000/000 
ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. سرمایه 
از 1/000/000/000 ریال به 500/000/000 ریال کاهش یافت 
و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره 
مرکب از 2 مدیر باشــد در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به 
شــرح فوق اصالح گردید. لیســت صاحبان سهم الشرکه پس از 
کاهش به شــرح ذیل می باشــد: طاهره اعرابی 0058346309 
دارنــده 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 بطور فوق العاده 
مورخ 1399/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی مفید 
راهبر به شماره ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی 
وحســاب سود و زیان، ســال مالی 1398/12/29 به تصویب 
رســید روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پایا سامان پارس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 308460 و شناسه ملی 10103464995 

صفحات: ۵ ، ۶ ، ۷ و ۸
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 ] صفحه آخر[ ]صفحات ۱۰، ۱۱ و ۴[

 رشد حیرت انگیز اقتصاد چین در یک سال گذشته.
 ســومین حادثه ریلی در آمریــکا طی چند روز؛ 

قطار حامل مواد خطرناک آتش گرفت.
 هشدار پاشینیان درباره بازگشت احتمالی جنگ 

به قره باغ.

بی ســروصدا  ســوریه  ســوخت  تانکــر   40  
توسط نظامیان آمریکایی به سرقت رفت.

 جنگنده های آمریکا و ناتو حمله به خاک روسیه 
را تمرین می کنند!

ابعاد جدید فاجعه کرونا

رودخانه ها در هند مملو از اجساد قربانیان 
شده است

 بازداشــت 57 نفــر از عناصر ناســالم مرتبط با 
مجموعه های قضایی به اتهام فساد و دریافت رشوه.
 مسئولیت مهدهای کودک به آموزش و پرورش واگذار شد.

 مدیرعامل توانیر: 2/5 درصد مشترکان 20 برابر 
کم مصرف ها از برق استفاده می کنند.

 کارشــناس اقتصادی: ارزپاشی دولت باعث شد 
که ثروت فقط به یک درصد جامعه منتقل شود.

 اطالعیــه وزارت بهداشــت: بــرای نوبت دهــی 
 تزریق واکســن کرونا نیازی بــه مراجعه حضوری

یا ثبت نام اینترنتی نیست.

معاون کل وزارت بهداشت:

هر واکسنی که خارج از سیستم بهداشت کشور باشد
حتمًا تقلبی است

 ]صفحه آخر[

هاآرتص: کاری که مقاومت فلسطین با اسرائیل می کند
از توان ارتش های زیادی خارج است

آغاز بررسی صالحیت ها در شورای نگهبان
۴۰ نفر حائز شرایط اولیه هستند

 امر بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان دیروز آغاز شد.
 کدخدایی: مهلت قانونی ما از یکشــنبه 26 اردیبهشــت شروع می شود، لیکن مدارک هم روز یکشنبه 
از سوی وزارت کشور برایمان ارسال شد و دوشنبه اولین جلسه شورای نگهبان برای بررسی صالحیت هاست.

 فکر می کنم خود دوستان رسانه ای هم می دانند، آمار قبلی ما در دوره گذشته بیش از 1600 ثبت نام بود؛ 
لذا اگر مصوبه شورای نگهبان نبود، پیش بینی می شد باالی 3 هزار ثبت نام داشته باشیم.

 »اسماعیل هنیه«: آنچه تاکنون رخ داده یک نقطه عطف در نبرد نامحدود بزرگ برای بازپس گیری حقمان 
در فلسطین است.

 رژیم صهیونیستی سرانجام تسلیم شروط مقاومت خواهد شد.
 خلبان ســابق نیروی هوایی رژیم صهیونیســتی: »من در انتفاضه دوم متوجه شــدم آنچه نیروی هوایی 
اسرائیل و ارتش انجام می دهد، جنایت جنگی در بین میلیون ها فلسطینی است...27 خلبان نیروی هوایی را 

هم مجاب کردم، استعفا دهند.«
 جنگنده های صهیونیســتی در هشــتمین روز تجاوز، در چند دقیقه حدود 70 حمله هوایی به نوار غزه 

انجام داده  و زنان و کودکان دیگری را به شهادت رساندند.

 ]صفحه ۱۱[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

جوالن گرانی 
در 100 روز پایانی

دولت روحانی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مسئله اصلی انتخابات
تداوم روند دولت فعلی یا تغییر آن

]صفحه ۲[

 

طرحی ُپر ابهام 
و بی موقع

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 بانیان وضع موجود در کمال تعجب و بی آنکه مسئولیت بپذیرند و پاسخگوی عملکرد گذشته 
 خود باشــند در انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام کرده و هر روز در رســانه ها به مصاحبه، 
وعده دادن و شعارهای انتخاباتی خود می پردازند؛ گو اینکه آنها از سیاره دیگری آمده و اساسًا 

در 8 سال گذشته هیچ کاره بوده اند!
 اینکه قیمت خودرو 7 برابر شده، مسکن 9 برابر، سکه و دالر ۱۰ برابر و پول های ملت در بورس 
به فنا فی الدولت رسیده و بخشی از اقشار جامعه در صف مرغ، پیه کرونا گرفتن را به تن مالیدند 
و با گرانی گوشت و نایابی و کمیابی روغن و نیازهای اولیه دست وپنجه نرم کردند، صرفاً به خاطر 

سوء مدیریت ها، و رویه های غلط دولت تدبیر و امید و اساساً نگاه دولت به »کدخدا« بوده است.

 بیانیه انتخاباتی و اظهارات این روزهای معاون اول رئیس جمهور و البته ســایر چهره های اصالح طلب که 
نامزد انتخابات شــده اند، حاکی از آن است که کاندیداهای اصالحات- اعتدال، همگی بر تداوم روند دولت و 
ادامه سیاست های غلط روحانی در مسائلی مانند برجام، FATF و پیوند زدن مشکالت به خارج تأکید دارند!
 طنز ماجرا آنجاست که اسحاق جهانگیری که بخش قابل توجهی از مشکالت اقتصادی کشور 
به خاطر سیاست ها و مدیریت غلط او در موضوعاتی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی است در روز ثبت نام 
با لحنی بغض آلود برای مستضعفین و فقرا اشک تمساح ریخت. البته ناگفته نماند که بعد از این 
سخنرانی پوپولیستی و عوام فریبانه، ســاعت ۵ هزاردالری اسحاق جهانگیری در روز ثبت نام، 

خبرساز و در شبکه های مجازی دست به دست شد.

 

صفحه ۳

روحانی در گفت و گو با نخست وزیر عراق:  

ایران
 امنیت و ثبات عراق را
 امنیت خود می داند

صفحه ۳

والیتی در گفت وگوی تلفنی با هنیه:   

شما ثابت کردید 
رژیم صهیونیستی 

از النه عنکبوت ضعیف  تر است 

صفحه 11

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

»اَبر تورم«
میراث دولت روحانی 

برای امسال است 

مقاومــت  »هاآرتــص«:  اســرائیلی  روزنامــه   
فلســطینیان، نقــاب »شکســت ناپذیری نظامیان 

اسرائیلی« را کنار زد.
 فلسطینی ها کاری انجام دادند که از توان نظامی 

ارتش های زیادی خارج است. 
 تل آویو طعم موشــک های مقاومت را چشــید

پس بهتر است از خیال پردازی های دروغین خود در 
زمینه »اسرائیل بزرگ« دست برداریم.

 گردان های قســام که دیروز از حمله موشکی به 
یک ناو ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی ساحل 

غزه خبر داد.
 پایگاه شنود یگان 8200 )أوریم( در صحرای نقب
و 30 کیلومتری بئرالســبع از دیگر مقرهایی بوده 
 کــه مقاومت فلســطین اعالم کــرده آن را هدف 

قرار  داده است. 

صفحه ۳

در سوگ آزاده ای سرافراز   

من بی گناهم...


