
مرد آرايشگري كه متهم است پس�ر ايراني را در رستوراني دركش�ور كانادا به قتل 
رسانده است پس از بازگشت به ايران بازداشت شد. 

به گزارش خبرنگار ما، روزهاي پاياني شهريور ماه امس��ال بود كه زني در تهران به اداره پليس 
رفت و گفت پسر جوانش در شهر تورن هيل كشور كانادا به دست مرد ايراني به قتل رسيده است. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: پسرم چند سال قبل براي كار به كشور كانادا رفت و مجوز اقامت 
گرفت و شروع به كار كرد. او شامگاه 19 سپتامبر ) 28 شهريورماه ( همراه تعدادي از دوستانش در 
نزديكي رستوراني در شهر تورن هيل با پسر 25 ساله ايراني به نام همايون كه به گفته دوستانش 
آرايشگر است درگير مي شود و همايون در اين درگيري پس��رم را با چاقو زخمي و از محل فرار 
مي كند. پس از اين حادثه پسرم به بيمارستان منتقل مي ش��ود اما بر اثر شدت جراحات فوت 
مي كند.  االن به اداره پليس آمده ام تا از همايون به اتهام قتل پسرم شكايت كنم. پس از طرح اين 
شكايت پرونده قتل به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران براي رسيدگي در 
اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.  در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه 
داشت، مأموران پليس دريافتند همايون چند روز پس از حادثه از كشور كانادا به ايران برگشته 

است و همراه مادرش در خانه اي در شهر انديشه كرج زندگي مي كند. 
بدين ترتيب مأموران روز چهارشنبه هفدهم بهمن متهم را بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. 
وي در بازجويي ها در ادعايي گفت: من آرايشگر هستم و سال 2010 به صورت قانوني همراه مادرم 
به كشور كانادا رفتم و مجوز اقامت گرفتم و شروع به كار كردم. پنج سال قبل به شهر ريچموند 
هيل رفتم و آرايشگاه زدم. شب حادثه ساعت 19 بود كه همراه مادرم به شهر تورن هيل رفتيم تا از 
رستوران ايراني غذاي تبريزي بخريم. من داخل خودرو ماندم و مادرم براي خريد غذا به رستوران 
رفت اما رستوران غذا مورد عالقه ما را نداشت كه مادرم به سمت خودرو برگشت و همان لحظه 
چهار پسر جوان براي مادرم مزاحمت ايجاد و فحاشي كردند . بالفاصله از خودرو پياده شدم و به 
سمت آنها رفتم كه پسر جواني فنجان قهوه اي را به روي صورتم پاشيد و با هم درگير شديم. من 
در درگيري مشتي به صورت پسر ايراني زدم و اصالً چاقويي نداشتم كه با چاقو او را بزنم و االن هم 
نمي دانم چه كسي او را با چاقو زده است. دو روز پس از اين درگيري همراه مادرم به صورت هوايي 
به تهران برگشيم و االن كه دستگير شده ام متوجه شدم او فوت كرده است.  متهم پس از اعتراف 
براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. همزمان با 
ادامه تحقيقات بازپرس پرونده به پليس اينترپل دستور داد مدارك و اطالعات و تحقيقات پليس 
كانادا و فيلم و عكس هاي مربوط به حادثه را از پليس كانادا درخواست كرده براي بررسي دقيق 

حادثه در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار دهند. 

پسر جواني كه متهم است پدر خوانده پولدارش را به قتل رسانده است در بازجويي ها 
قتل را انكاركرد. 

به گزارش خبرنگار ما، ساعت 1:05  بامداد جمعه نوزدهم بهمن ماه مردي با اداره پليس تماس 
گرفت و اعالم كرد پدر ميانسالش به طرز مرموزي در خانه اش به قتل رسيده است. 

پس از اعالم اين خبر تيمي از مأموران كالنتري 134 شهرك قدس در محل حادثه كه آپارتمان 
واحد چهار ساختمان مسكوني در خيابان مطهري حوالي سعادت آباد بود، حاضر شدند. 

مأموران داخل يكي از اتاق ها با جسد مرد 68 ساله اي به نام احمد روبه رو شدند كه دستانش با شلوار 
خانگي و زير پيراهن سفيدي و پاهايش با پتوي مسافرتي گره زده شده بود. بررسي ها حكايت از 
اين داشت مرد ميانسال كه مدتي است در اين خانه تنها زندگي مي كرده است بر اثر فشار بر عناصر 

حياتي گردن به قتل رسيده است. 
پسر مقتول كه قتل پدرش را به مأموران پليس اطالع داده بود، گفت: 20 سال قبل مادرم 
فوت كرد و پس از آن پدرم زن دوم گرفت اما چند س��ال بعد هم زن دومش فوت كرد و در 
نهايت پدرم براي سومين بار ازدواج كرد. پدرم همراه همسر سوم و پسر خوانده اش زندگي 
مي كرد اما سال 93 با او اختالف پيدا كرد و از او جدا شد و بعد از آن براي هميشه تنها شد. 
من گاهي اوقات با او تماس مي گرفتم يا به خانه اش س��ر مي زدم. مدت��ي قبل پدرم همه 
اموالش را به نام من زد و به همين سبب پس��ر خوانده اش از پدرم ناراحت بود چون انتظار 
داشت مقداري از اموالش را به او بدهد. روز قبل از حادثه همراه خانواده ام ناهار مهمان پدرم 
بوديم و بعد از ناهار به خانه مان برگش��تيم تا اينكه نيمه هاي شب پسر خوانده پدرم با من 
تماس گرفت و گفت به در خانه پدرم رفته اما او در را باز نمي كند. نگران شدم و بالفاصله به 

خانه پدرم آمدم كه با جسد او روبه رو شدم. 
پسر خوانده مقتول هم گفت: من هميشه به پدر خوانده ام سر مي زنم. عصر روز حادثه به در خانه 
او رفتم اما در را باز نكرد كه پس از آن به كرج و نيمه هاي شب دوباره به خانه اش رفتم اما اين بار 
هم در را باز نكرد و نگران شدم و به پسرش اطالع دادم. دقايقي بعد او به خانه پدرش آمد و در را 

باز كرد كه با جسد او روبه رو شديم. 
از سوي ديگر تيم جنايي در بازجويي از پسر خوانده متوجه تناقض گويي ها او شدند كه به دستور 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران پسر خوانده به عنوان مظنون حادثه بازداشت شد و 

براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

 قتل در كانادا 
دستگيري در ايران 

 دستگيري پسر جوان 
به اتهام قتل پدر خوانده 

پسران نوجوان كه در جريان نزاع شبانه در قيامدشت مرتكب قتل شده بودند 
همچنان متواري هستند. 

به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 23:30 ش��امگاه دوم تيرماه بود ك��ه به مأموران 
كالنتري 174 خبر رسيد دعواي خونيني مقابل شهرك صنعتي قيام دشت رقم 
خورده است. با حضور مأموران مشخص شد كه چند پسر 18 ساله در جريان دعوا 
با ضربات چاقو مجروح به بيمارستان منتقل ش��ده اند. در حالي كه بررسي ها در 
جريان بود صبح روز بعد از بيمارستان خبر رسيد كه يكي از مجروحان كه پسري 
18 س��اله به نام جواد بود به علت ش��دت جراحت جانش را از دست داده است، 
بنابراين به دستور بازپرس ش��عبه 101 دادگاه عمومي خاوران پرونده با موضوع 
قتل عمد تشكيل شد و تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي مأمور رسيدگي 

به پرونده شدند. 
در جريان تحقيقات ميداني مشخص شد كه مقتول همراه سه نفر از دوستانش با 
سرنشينان يك خودروي پيكان درگير شده بود كه يك خودروي سواري پرايد از 
راه رسيده و سرنشينان آن مقتول و دوستانش را با ضربات چاقو هدف قرار داده اند 

و از محل گريخته بودند. 
كارآگاهان بعد از بررسي دوربين هاي مداربسته محل موفق شدند شماره پالك 
خودروي پيكان را به دس��ت آورده و از راننده آن تحقيق كنند. او در بازجويي ها 
گفت: ش��غل من مس��افربري اس��ت و لحظاتي قبل از حادثه مقابل ش��هربازي 
قيامدشت منتظر مسافر بودم كه دو نوجوان 15 – 16 ساله از من خواستند آنها را 
به صورت دربست به شهرك صنعتي قيامدشت برسانم كه قبول كردم. در طول 
مسير آنها مدام با تلفن همراهشان حرف مي زدند و قرار مي گذاشتند. مقابل ورودي 
شهرك صنعتي قيام بود كه دو موتورسيكلت راهم را بستند و راكب و ترك نشينان 
آن پياده شدند. همزمان يك سواري پرايد هم از راه رس��يد و سرنشينان آن در 
حالي كه چاقو داشتند با چهار موتور سوار درگير ش��دند و آنها را زخمي كردند. 
بعد دو نوجواني كه س��وار ماشين من بودند س��وار خودروي پرايد شده و همراه 

سرنشينان آن فرار كردند. 
در ش��اخه ديگري از بررس��ي ها و در حالي كه تحقيقات براي بازداشت عامالن 
حادثه با بن بست مواجه شده بود مأموران تصاوير شركت كنندگان در نزاع را از 

دوربين هاي مداربسته به دست آوردند. 
سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي گفت: دستور انتشار تصاوير بدون پوشش 
متهمان به دس��تور رئيس محترم ش��عبه 101 دادگاه عمومي و انقالب خاوران 
منتشر شده و كساني كه موفق به شناسايي آنها شده اند اطالعات خود را از طريق 
شماره تماس 51055428 در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران 

بزرگ قرار دهند. 

 پسران نوجوان 
پس از قتل شبانه همچنان متواری اند
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حكم اع�دام در مألعام م�ردي كه 
مته�م اس�ت ابوالفضل، پس�ربچه 
11 س�اله را با ضربات چاق�و به قتل 
رسانده است در ديوان عالي كشور 

تأييد شد. 
 به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به 
پرونده از ش��هريور  س��ال 96 با اعالم 
ناپديد ش��دن ابوالفضل 11 س��اله از 
سوي پدر و مادرش آغاز شد. مأموران 
پليس تهران در جريان بررس��ي هاي 
خود به پسر 22 س��اله همسايه به نام 
علي مظنون ش��دند و وي را بازداشت 
كردند. عل��ي در جري��ان بازجويي ها 
اعتراف كرد ك��ه ابوالفضل را با اصابت 
50 ضربه چاقو به قتل رسانده است. او 
گفت در كودكي م��ورد آزار و تعرض 
قرار گرفته است و همين باعث شد او مرتكب قتل شود. متهم ادامه داد: »روز حادثه 
وقتي ابوالفضل را ديدم او را به بهانه نشان دادن كبوتر به داخل خانه كشاندم و او را با 
ضربات چاقو به قتل رساندم و جسدش را در 55 كيلومتري جاده تهران- قم رها كردم 

تا او هم مثل من قرباني كودك آزاري نشود.«
متهم در ش��عبه نهم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران محاكمه و بنا به درخواس��ت 
اولياي دم به قصاص در مألعام ش��د. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از 

سوي قضات يكي از شعبات آن تأييد شد. 

 اعدام در مأل عام 
مجازات قتل كودك 11 ساله

به گزارش خبرنگار ما، اولين پرونده ششم بهمن ماه 
امس�ال و همزمان با ربوده ش�دن باران دختربچه 
سه ساله حوالي ميدان خراسان تشكيل شد. مادر 
باران به كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي تهران 
گفت: من و شوهرم از اتباع افغان هستيم و همراه سه 
فرزندمان زندگي خوبي داشتيم تا اينكه چهار روز 
قبل زن ميانسالي زنگ خانه مان را زد و مدعي شد 
كارمند خيريه  است و قصد كمك دارد. هرچند از او 
خواستم به افراد ديگر كمك كند قبول نكرد تا اينكه 
امروز بار ديگر به در خانه مان آمد و خواست همراه 
دختر خردسالم باران به خريد برويم كه قبول كردم. 
خواستم پسر 9 ساله  و دختر 7 ساله ام را هم همراه 
خودم بياورم كه قبول نكرد. به هر حال من و باران 
همراه آن زن براي خريد به ميدان خراسان رفتيم. 
او اول براي باران يك جفت كفش خريد و بعد براي 
خريد مانتو براي من وارد مغازه اي شديم. من باران 
را نزد او گذاشتم و براي پرو مانتو وارد اتاق پرو شدم. 
وقتي از اتاق خارج شدم، ديدم كه از آن زن و بچه ام 
خبري نيست. فهميدم كه او آدم ربا بوده و بچه ام را 

دزديده است. 
كارآگاهان در جريان اولين تحقيقات سه مرد جوان 
را به عنوان مظنون بازداش�ت كردند اما در جريان 
بررسي ها مش�خص كه در جريان آدم ربايي نقش 
ندارند. در شاخه ديگري از تحقيقات پليس بود كه 
مخفيگاه آدم ربا كه زني ميانس�ال در سعادت آباد 
تهران بود شناسايي و كارآگاهان سحرگاه پنج شنبه 
18 بهمن ماه متهم را بازداش�ت كردند و باران را در 

سالمت كامل به خانواده اش تحويل دادند. 
زن ميانسال با انتقال به پليس آگاهي، تحت بازجويي 
قرار گرفت و اتهامش را انكار كرد. او گفت: »يك پسر 
20 ساله دارم و فرزند ديگري نداشتم. شوهرم راننده 

يك شركت است به همين دليل به همه افرادي كه 
مي شناختم سپرده بودم اگر كودكي را پيدا كردند 
كه خانواده اش وسع مالي نداشتند آنرا به فرزندي 
قبول مي كنم تا كار خيري انجام داده باش�م. حتي 
به بهزيس�تي هم رفته بودم. « متهم ادامه داد: »از 
آنجائيكه فرزند پسر داشتم دنبال دختر بودم آن 
هم سفيد رو و چشم هاي روشن. اين گذشت تا اينكه 
روزي زني تماس گرفت و گفت دختر خردسالي را 
پيدا كرده است كه مادرش فوت كرده و پدرش هم 
معتاد است. آن كودك نزد مادربزرگش است اما او 
هم توانايي نگهداري از بچه را ندارد. قبول كردم و 
شش�م بهمن ماه آن زن كودك را نزد من آورد و به 
ازاي آن يك ميليون و 50هزار  تومان دريافت كرد. 
از آدم ربايي اطالعي نداش�تم و باران هم در خانه ام 
احس�اس غريبي نمي كرد و رابط�ه اش با من خوب 
بود.« متهم در پاسخ به اين س�ؤال كه چرا در مورد 
خبر ربودن ب�اران در فضاي مجازي با پليس تماس 
نگرفته است، گفت: »از روزي كه باران به خانه ما آمد 
خيلي سرگرم شدم. از طرفي كانال تلويزيون فقط 
روي شبكه كارتن بود تا باران سرگرم باشد به همين 
دليل از اين خبر مطلع نش�دم!« در شاخه ديگري 
از تحقيقات متهم با مادر ب�اران مواجهه حضوري 
داده شد كه مادر باران وي را به عنوان عامل ربودن 

دخترش شناسايي كرد. 
س�ردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: تحقيقات بيش�تر در اين باره جريان 

دارد. 
   بي احتياطي كردم

در جريان دومين پرونده هم دختربچه اي خردسال 
به نام فاطمه زهرا در محله شوش تهران ناپديد شد. 
اين حادثه شامگاه هفدهم بهمن ماه اتفاق افتاد. پدر 

فاطمه زهرا با مراجعه به دادسراي امور جنايي تهران 
گفت: دختر يك ونيم ساله اش در مراسم عقدكنان 
برادرزنش ناپديد شده است. او گفت: »شب حادثه در 
حالي كه فاطمه با بچه ها در حياط بازي مي كرد براي 
خريد غذا خانه را ترك كردم. ساعتي بعد كه به خانه 
برگشتم و مشغول تدارك شام شديم متوجه شدم 
از دخترم خبري نيست بنابراين پليس را از ماجرا با 
خبر كردم. « با طرح شكايت، تيمي از كارآگاهان اداره 
يازدهم پليس آگاهي تهران به دستور قاضي محمد 
شهرياري تحقيقات خود را براي يافتن فاطمه زهرا 
در دستور كار قرار دادند و در حاليكه تالش پليس 
در اين زمينه ادامه داش�ت خبر رسيد فاطمه زهرا 
حوالي خيابان شوش پيدا شده است. « به اين ترتيب 
پدر فاطمه زهرا به پليس آگاهي رفت و در اظهاراتش 
گفت: »بعد از ناپديد ش�دن دخترم، خبر رسيد او 
را دو ب�ار در خياب�ان وليعصر و چه�ارراه كوكاكوال 
ديده اند. راهي اين دو محل شدم و عكس دخترم را 
به اهالي محل نشان دادم كه آنها گفتند دخترم را به 
عنوان كودك كار ديده اند. دو روز از گم شدن فاطمه 
گذشت تا روزي كه در خانه نشسته بوديم متوجه 
صداي صلوات فرستادن فاميل و آشنايان شديم. 
سراسيمه بلند شدم كه فهميدم فاطمه زهرا پيدا 
شده و آنها او را به خانه مي آورند. دخترم در نزديكي 
همان منطقه شوش رها شده بود كه داماد و برادرزنم 

او را پيدا كرده بودند.«
حس�ين غريب زاده – پدر فاطمه زهرا- خودش را 
مقصر گم ش�دن دخترش مي داند و مي گويد: »اگر 
آن لحظه در را مي بستم يا بچه را با خودم مي بردم 
اين اتفاق نمي افتاد. بي احتياط�ي كردم. من بدون 
دخترم نمي توانم زندگي كنم و دخترم هم بدون من 

طاقت نمي آورد. « 

آگهى تغييرات شركت تعاونى دامداران تفرش
 به شماره ثبت 12 و شناسه ملى 10860483661 

   اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تفرش (376452)

شماره  تاييديه  و  مورخ 1397/8/13  عادى  عمومى  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
تعاون روستايى شهرستان تفرش تصميمات  اداره  741/120 مورخ 1397/10/25 
ذيل اتخاذ شد: 1. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت در سال مالى 1396 به 
تصويب رسيد. 2. نقى بياتى به شماره ملى0589672071 ، حبيب ابراهيمى به شماره 
ملى0589683160 ، على شاه حسينى به شماره ملى0589647581 ، ابوالفضل شمس 
به شماره ملى 0048567876و منصور نقوسانى به شماره ملى0589885571 به سمت 
اعضاى اصلى هيئت مديره و حسن محبعلى به شماره ملى0589253670 و خليل اله 
صابرى به شماره ملى 0589503091به سمت اعضاى على البدل هيئت مديره براى 
مدت سه سال انتخاب شدند. 3. عباس حاجى ميرزا به شماره ملى0035875569 به 
سمت بازرس اصلى و شمس اله مرادى نژاد به شماره ملى 4410566849 به سمت 
بازرس على البدل شركت براى يكسال مالى انتخاب شدند. -4 سرمايه شركت از مبلغ 

2571020000 ريال به مبلغ 2538330000 ريال كاهش يافت.

آگهى افزايش سرمايه شركت نازگل خمين با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 928 و شناسه ملى 10780042490 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خمين (376453)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/2/20 تصميمات 
واريز  با  ملى0558854461  به شماره  يار محمدى  زهرا  شد: 1.  اتخاذ  ذيل 
مبلغ500000000ريال به صندوق شركت در رديف شركا قرار گرفت. 2. سيد 
حسن رضايى به شماره ملى 0559457618 با واريز مبلغ495000000ريال به 
صندوق شركت سهم الشركه خود را به مبلغ500000000 ريال افزايش داد، 
در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ10000000ريال به مبلغ1005000000ريال 
و  شركاء  اسامى   .2 شد.  اصالح  اساسنامه  در  مربوط  ماده  و  يافت  افزايش 
ميزان سهم الشركه هر يك بدين شرح مى باشد: احمد ياراحمدى به شماره 
رضائى  الشركه. سيد حسن  ريال سهم  داراى5000000  ملى0558854494 
به شماره ملى0559457618 داراى500000000ريال سهم الشركه. زهرا يار 

محمدى به شماره ملى 0558854461داراى500000000ريال سهم الشركه.

آگهى تغييرات شركت تعاونى پرورش دهندگان شتر مرغ 
اصيل زرنديه به شماره ثبت 195 و شناسه ملى 10780014713 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى زرنديه (376470)

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/2 و به موجب نامه تائيديه 
شماره 2598 مورخ 1397/11/7 اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان زرنديه 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1. حامد رحمانى پور به شماره ملى 0064194906 بسمت 
رئيس هيئت مديره و احمد قارى به شماره ملى 0490733158 بسمت نايب رئيس 
هيئت مديره و وحيد جاللى پور به شماره ملى 0534612369 بسمت منشى هيئت 
مديره و مرتضى تفنگسازان به شماره ملى 0057810419 به سمت مدير عامل و 
عضو هيئت مديره و سيد محسن سيد عطاران به شماره ملى 4322038204 به 
سمت عضو هيات مديره براى باقيمانده مدت تصدى مديران (لغايت 1400/6/23) 
انتخاب شدند. 2.كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك ، سفته 
، برات و اوراق بهادار با امضاى رئيس هيئت مديره و يا نايب رئيس هيئت مديره به 
اتفاق مديرعامل همراه با مهر شركت داراى اعتبار است و اوراق عادى و نامه ها با 

امضاى مديرعامل همراه با مهرشركت معتبر مى باشد. 

آگهى تغييرات شركت نصر چابك با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 5477 و شناسه ملى 10780089247

داره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى اراك (376451)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: 1. محمد ناصر شهبازى به شماره ملى 0531643794 با دريافت 
مبلغ 50000000 ريال سهم الشركه خود و صديقه معين افشار به شماره ملى 
0532165756 با دريافت مبلغ 500000 ريال سهم الشركه خود و فاطمه خالو 
رمضانى به شماره ملى 0532572955 با دريافت مبلغ 500000 ريال سهم 
الشركه خود از صندوق شركت از شركت خارج گرديدند و در نتيجه سرمايه 
شركت از مبلغ 352500000 ريال به مبلغ 301500000 ريال كاهش يافت 
و ماده 4 اساسنامه اصالح گرديد. اسامى شركا و ميزان سهم الشركه ايشان 

بدين شرح مى باشد: 
- صالح ابراهيمى فر به شماره ملى0520182601 داراى 1000000 ريال سهم 
الشركه. - بهمن عابدى به شماره ملى0534673961 داراى 1000000 ريال 

سهم الشركه.
ريال   50000000 داراى  ملى0439930995  شماره  به  واحدى  محسن   -  
داراى  ملى0532144147  شماره  به  افشار  معين  معصومه   - الشركه.  سهم 

249500000 ريال سهم الشركه.
 2- مركز اصلى شركت در واحد ثبتى اراك به آدرس: استان مركزى، شهرستان 
اراك، بخش مركزى، شهر اراك، شريعتى، كوچه مشتاقى[9]، كوچه نشاط2[1]، 
كد پستى 3813934135 طبقه زير زمين ( منفى يك ) تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.

آگهى تغييرات شركت تعاونى دامداران تفرش
 به شماره ثبت 12 و شناسه ملى 10860483661 

   اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تفرش (376452)

شماره  تاييديه  و  مورخ 1397/8/13  عادى  عمومى  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
تعاون روستايى شهرستان تفرش تصميمات  اداره  741/120 مورخ 1397/10/25 
ذيل اتخاذ شد: 1. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت در سال مالى 1396 به 
تصويب رسيد. 2. نقى بياتى به شماره ملى0589672071 ، حبيب ابراهيمى به شماره 
ملى0589683160 ، على شاه حسينى به شماره ملى0589647581 ، ابوالفضل شمس 
به شماره ملى 0048567876و منصور نقوسانى به شماره ملى0589885571 به سمت 
اعضاى اصلى هيئت مديره و حسن محبعلى به شماره ملى0589253670 و خليل اله 
صابرى به شماره ملى 0589503091به سمت اعضاى على البدل هيئت مديره براى 
مدت سه سال انتخاب شدند. 3. عباس حاجى ميرزا به شماره ملى0035875569 به 
سمت بازرس اصلى و شمس اله مرادى نژاد به شماره ملى 4410566849 به سمت 
بازرس على البدل شركت براى يكسال مالى انتخاب شدند. -4 سرمايه شركت از مبلغ 

2571020000 ريال به مبلغ 2538330000 ريال كاهش يافت.

آگهى افزايش سرمايه شركت نازگل خمين با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 928 و شناسه ملى 10780042490 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خمين (376453)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/2/20 تصميمات 
واريز  با  ملى0558854461  به شماره  يار محمدى  زهرا  شد: 1.  اتخاذ  ذيل 
مبلغ500000000ريال به صندوق شركت در رديف شركا قرار گرفت. 2. سيد 
حسن رضايى به شماره ملى 0559457618 با واريز مبلغ495000000ريال به 
صندوق شركت سهم الشركه خود را به مبلغ500000000 ريال افزايش داد، 
در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ10000000ريال به مبلغ1005000000ريال 
و  شركاء  اسامى   .2 شد.  اصالح  اساسنامه  در  مربوط  ماده  و  يافت  افزايش 
ميزان سهم الشركه هر يك بدين شرح مى باشد: احمد ياراحمدى به شماره 
رضائى  الشركه. سيد حسن  ريال سهم  داراى5000000  ملى0558854494 
به شماره ملى0559457618 داراى500000000ريال سهم الشركه. زهرا يار 

محمدى به شماره ملى 0558854461داراى500000000ريال سهم الشركه.

آگهى تغييرات شركت تعاونى پرورش دهندگان شتر مرغ 
اصيل زرنديه به شماره ثبت 195 و شناسه ملى 10780014713 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى زرنديه (376470)

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/2 و به موجب نامه تائيديه 
شماره 2598 مورخ 1397/11/7 اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان زرنديه 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1. حامد رحمانى پور به شماره ملى 0064194906 بسمت 
رئيس هيئت مديره و احمد قارى به شماره ملى 0490733158 بسمت نايب رئيس 
هيئت مديره و وحيد جاللى پور به شماره ملى 0534612369 بسمت منشى هيئت 
مديره و مرتضى تفنگسازان به شماره ملى 0057810419 به سمت مدير عامل و 
عضو هيئت مديره و سيد محسن سيد عطاران به شماره ملى 4322038204 به 
سمت عضو هيات مديره براى باقيمانده مدت تصدى مديران (لغايت 1400/6/23) 
انتخاب شدند. 2.كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك ، سفته 
، برات و اوراق بهادار با امضاى رئيس هيئت مديره و يا نايب رئيس هيئت مديره به 
اتفاق مديرعامل همراه با مهر شركت داراى اعتبار است و اوراق عادى و نامه ها با 

امضاى مديرعامل همراه با مهرشركت معتبر مى باشد. 

آگهى تغييرات شركت نصر چابك با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 5477 و شناسه ملى 10780089247

داره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى اراك (376451)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: 1. محمد ناصر شهبازى به شماره ملى 0531643794 با دريافت 
مبلغ 50000000 ريال سهم الشركه خود و صديقه معين افشار به شماره ملى 
0532165756 با دريافت مبلغ 500000 ريال سهم الشركه خود و فاطمه خالو 
رمضانى به شماره ملى 0532572955 با دريافت مبلغ 500000 ريال سهم 
الشركه خود از صندوق شركت از شركت خارج گرديدند و در نتيجه سرمايه 
شركت از مبلغ 352500000 ريال به مبلغ 301500000 ريال كاهش يافت 
و ماده 4 اساسنامه اصالح گرديد. اسامى شركا و ميزان سهم الشركه ايشان 

بدين شرح مى باشد: 
- صالح ابراهيمى فر به شماره ملى0520182601 داراى 1000000 ريال سهم 
الشركه. - بهمن عابدى به شماره ملى0534673961 داراى 1000000 ريال 

سهم الشركه.
ريال   50000000 داراى  ملى0439930995  شماره  به  واحدى  محسن   -  
داراى  ملى0532144147  شماره  به  افشار  معين  معصومه   - الشركه.  سهم 

249500000 ريال سهم الشركه.
 2- مركز اصلى شركت در واحد ثبتى اراك به آدرس: استان مركزى، شهرستان 
اراك، بخش مركزى، شهر اراك، شريعتى، كوچه مشتاقى[9]، كوچه نشاط2[1]، 
كد پستى 3813934135 طبقه زير زمين ( منفى يك ) تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.

آگهى تغييرات شركت تعاونى دامداران تفرش
 به شماره ثبت 12 و شناسه ملى 10860483661 

   اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تفرش (376452)

شماره  تاييديه  و  مورخ 1397/8/13  عادى  عمومى  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
تعاون روستايى شهرستان تفرش تصميمات  اداره  741/120 مورخ 1397/10/25 
ذيل اتخاذ شد: 1. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت در سال مالى 1396 به 
تصويب رسيد. 2. نقى بياتى به شماره ملى0589672071 ، حبيب ابراهيمى به شماره 
ملى0589683160 ، على شاه حسينى به شماره ملى0589647581 ، ابوالفضل شمس 
به شماره ملى 0048567876و منصور نقوسانى به شماره ملى0589885571 به سمت 
اعضاى اصلى هيئت مديره و حسن محبعلى به شماره ملى0589253670 و خليل اله 
صابرى به شماره ملى 0589503091به سمت اعضاى على البدل هيئت مديره براى 
مدت سه سال انتخاب شدند. 3. عباس حاجى ميرزا به شماره ملى0035875569 به 
سمت بازرس اصلى و شمس اله مرادى نژاد به شماره ملى 4410566849 به سمت 
بازرس على البدل شركت براى يكسال مالى انتخاب شدند. -4 سرمايه شركت از مبلغ 

2571020000 ريال به مبلغ 2538330000 ريال كاهش يافت.

آگهى افزايش سرمايه شركت نازگل خمين با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 928 و شناسه ملى 10780042490 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خمين (376453)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/2/20 تصميمات 
واريز  با  ملى0558854461  به شماره  يار محمدى  زهرا  شد: 1.  اتخاذ  ذيل 
مبلغ500000000ريال به صندوق شركت در رديف شركا قرار گرفت. 2. سيد 
حسن رضايى به شماره ملى 0559457618 با واريز مبلغ495000000ريال به 
صندوق شركت سهم الشركه خود را به مبلغ500000000 ريال افزايش داد، 
در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ10000000ريال به مبلغ1005000000ريال 
و  شركاء  اسامى   .2 شد.  اصالح  اساسنامه  در  مربوط  ماده  و  يافت  افزايش 
ميزان سهم الشركه هر يك بدين شرح مى باشد: احمد ياراحمدى به شماره 
رضائى  الشركه. سيد حسن  ريال سهم  داراى5000000  ملى0558854494 
به شماره ملى0559457618 داراى500000000ريال سهم الشركه. زهرا يار 

محمدى به شماره ملى 0558854461داراى500000000ريال سهم الشركه.

آگهى تغييرات شركت تعاونى پرورش دهندگان شتر مرغ 
اصيل زرنديه به شماره ثبت 195 و شناسه ملى 10780014713 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى زرنديه (376470)

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/2 و به موجب نامه تائيديه 
شماره 2598 مورخ 1397/11/7 اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان زرنديه 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1. حامد رحمانى پور به شماره ملى 0064194906 بسمت 
رئيس هيئت مديره و احمد قارى به شماره ملى 0490733158 بسمت نايب رئيس 
هيئت مديره و وحيد جاللى پور به شماره ملى 0534612369 بسمت منشى هيئت 
مديره و مرتضى تفنگسازان به شماره ملى 0057810419 به سمت مدير عامل و 
عضو هيئت مديره و سيد محسن سيد عطاران به شماره ملى 4322038204 به 
سمت عضو هيات مديره براى باقيمانده مدت تصدى مديران (لغايت 1400/6/23) 
انتخاب شدند. 2.كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك ، سفته 
، برات و اوراق بهادار با امضاى رئيس هيئت مديره و يا نايب رئيس هيئت مديره به 
اتفاق مديرعامل همراه با مهر شركت داراى اعتبار است و اوراق عادى و نامه ها با 

امضاى مديرعامل همراه با مهرشركت معتبر مى باشد. 

آگهى تغييرات شركت نصر چابك با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 5477 و شناسه ملى 10780089247

داره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى اراك (376451)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: 1. محمد ناصر شهبازى به شماره ملى 0531643794 با دريافت 
مبلغ 50000000 ريال سهم الشركه خود و صديقه معين افشار به شماره ملى 
0532165756 با دريافت مبلغ 500000 ريال سهم الشركه خود و فاطمه خالو 
رمضانى به شماره ملى 0532572955 با دريافت مبلغ 500000 ريال سهم 
الشركه خود از صندوق شركت از شركت خارج گرديدند و در نتيجه سرمايه 
شركت از مبلغ 352500000 ريال به مبلغ 301500000 ريال كاهش يافت 
و ماده 4 اساسنامه اصالح گرديد. اسامى شركا و ميزان سهم الشركه ايشان 

بدين شرح مى باشد: 
- صالح ابراهيمى فر به شماره ملى0520182601 داراى 1000000 ريال سهم 
الشركه. - بهمن عابدى به شماره ملى0534673961 داراى 1000000 ريال 

سهم الشركه.
ريال   50000000 داراى  ملى0439930995  شماره  به  واحدى  محسن   -  
داراى  ملى0532144147  شماره  به  افشار  معين  معصومه   - الشركه.  سهم 

249500000 ريال سهم الشركه.
 2- مركز اصلى شركت در واحد ثبتى اراك به آدرس: استان مركزى، شهرستان 
اراك، بخش مركزى، شهر اراك، شريعتى، كوچه مشتاقى[9]، كوچه نشاط2[1]، 
كد پستى 3813934135 طبقه زير زمين ( منفى يك ) تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.

آگهى تغييرات شركت تعاونى دامداران تفرش
 به شماره ثبت 12 و شناسه ملى 10860483661 

   اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تفرش (376452)

شماره  تاييديه  و  مورخ 1397/8/13  عادى  عمومى  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
تعاون روستايى شهرستان تفرش تصميمات  اداره  741/120 مورخ 1397/10/25 
ذيل اتخاذ شد: 1. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت در سال مالى 1396 به 
تصويب رسيد. 2. نقى بياتى به شماره ملى0589672071 ، حبيب ابراهيمى به شماره 
ملى0589683160 ، على شاه حسينى به شماره ملى0589647581 ، ابوالفضل شمس 
به شماره ملى 0048567876و منصور نقوسانى به شماره ملى0589885571 به سمت 
اعضاى اصلى هيئت مديره و حسن محبعلى به شماره ملى0589253670 و خليل اله 
صابرى به شماره ملى 0589503091به سمت اعضاى على البدل هيئت مديره براى 
مدت سه سال انتخاب شدند. 3. عباس حاجى ميرزا به شماره ملى0035875569 به 
سمت بازرس اصلى و شمس اله مرادى نژاد به شماره ملى 4410566849 به سمت 
بازرس على البدل شركت براى يكسال مالى انتخاب شدند. -4 سرمايه شركت از مبلغ 

2571020000 ريال به مبلغ 2538330000 ريال كاهش يافت.

آگهى افزايش سرمايه شركت نازگل خمين با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 928 و شناسه ملى 10780042490 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خمين (376453)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/2/20 تصميمات 
واريز  با  ملى0558854461  به شماره  يار محمدى  زهرا  شد: 1.  اتخاذ  ذيل 
مبلغ500000000ريال به صندوق شركت در رديف شركا قرار گرفت. 2. سيد 
حسن رضايى به شماره ملى 0559457618 با واريز مبلغ495000000ريال به 
صندوق شركت سهم الشركه خود را به مبلغ500000000 ريال افزايش داد، 
در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ10000000ريال به مبلغ1005000000ريال 
و  شركاء  اسامى   .2 شد.  اصالح  اساسنامه  در  مربوط  ماده  و  يافت  افزايش 
ميزان سهم الشركه هر يك بدين شرح مى باشد: احمد ياراحمدى به شماره 
رضائى  الشركه. سيد حسن  ريال سهم  داراى5000000  ملى0558854494 
به شماره ملى0559457618 داراى500000000ريال سهم الشركه. زهرا يار 

محمدى به شماره ملى 0558854461داراى500000000ريال سهم الشركه.

آگهى تغييرات شركت تعاونى پرورش دهندگان شتر مرغ 
اصيل زرنديه به شماره ثبت 195 و شناسه ملى 10780014713 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى زرنديه (376470)

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/2 و به موجب نامه تائيديه 
شماره 2598 مورخ 1397/11/7 اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان زرنديه 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1. حامد رحمانى پور به شماره ملى 0064194906 بسمت 
رئيس هيئت مديره و احمد قارى به شماره ملى 0490733158 بسمت نايب رئيس 
هيئت مديره و وحيد جاللى پور به شماره ملى 0534612369 بسمت منشى هيئت 
مديره و مرتضى تفنگسازان به شماره ملى 0057810419 به سمت مدير عامل و 
عضو هيئت مديره و سيد محسن سيد عطاران به شماره ملى 4322038204 به 
سمت عضو هيات مديره براى باقيمانده مدت تصدى مديران (لغايت 1400/6/23) 
انتخاب شدند. 2.كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك ، سفته 
، برات و اوراق بهادار با امضاى رئيس هيئت مديره و يا نايب رئيس هيئت مديره به 
اتفاق مديرعامل همراه با مهر شركت داراى اعتبار است و اوراق عادى و نامه ها با 

امضاى مديرعامل همراه با مهرشركت معتبر مى باشد. 

آگهى تغييرات شركت نصر چابك با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 5477 و شناسه ملى 10780089247

داره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى اراك (376451)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: 1. محمد ناصر شهبازى به شماره ملى 0531643794 با دريافت 
مبلغ 50000000 ريال سهم الشركه خود و صديقه معين افشار به شماره ملى 
0532165756 با دريافت مبلغ 500000 ريال سهم الشركه خود و فاطمه خالو 
رمضانى به شماره ملى 0532572955 با دريافت مبلغ 500000 ريال سهم 
الشركه خود از صندوق شركت از شركت خارج گرديدند و در نتيجه سرمايه 
شركت از مبلغ 352500000 ريال به مبلغ 301500000 ريال كاهش يافت 
و ماده 4 اساسنامه اصالح گرديد. اسامى شركا و ميزان سهم الشركه ايشان 

بدين شرح مى باشد: 
- صالح ابراهيمى فر به شماره ملى0520182601 داراى 1000000 ريال سهم 
الشركه. - بهمن عابدى به شماره ملى0534673961 داراى 1000000 ريال 

سهم الشركه.
ريال   50000000 داراى  ملى0439930995  شماره  به  واحدى  محسن   -  
داراى  ملى0532144147  شماره  به  افشار  معين  معصومه   - الشركه.  سهم 

249500000 ريال سهم الشركه.
 2- مركز اصلى شركت در واحد ثبتى اراك به آدرس: استان مركزى، شهرستان 
اراك، بخش مركزى، شهر اراك، شريعتى، كوچه مشتاقى[9]، كوچه نشاط2[1]، 
كد پستى 3813934135 طبقه زير زمين ( منفى يك ) تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.

آگهى تغييرات شركت تعاونى دامداران تفرش
 به شماره ثبت 12 و شناسه ملى 10860483661 

   اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تفرش (376452)

شماره  تاييديه  و  مورخ 1397/8/13  عادى  عمومى  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
تعاون روستايى شهرستان تفرش تصميمات  اداره  741/120 مورخ 1397/10/25 
ذيل اتخاذ شد: 1. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت در سال مالى 1396 به 
تصويب رسيد. 2. نقى بياتى به شماره ملى0589672071 ، حبيب ابراهيمى به شماره 
ملى0589683160 ، على شاه حسينى به شماره ملى0589647581 ، ابوالفضل شمس 
به شماره ملى 0048567876و منصور نقوسانى به شماره ملى0589885571 به سمت 
اعضاى اصلى هيئت مديره و حسن محبعلى به شماره ملى0589253670 و خليل اله 
صابرى به شماره ملى 0589503091به سمت اعضاى على البدل هيئت مديره براى 
مدت سه سال انتخاب شدند. 3. عباس حاجى ميرزا به شماره ملى0035875569 به 
سمت بازرس اصلى و شمس اله مرادى نژاد به شماره ملى 4410566849 به سمت 
بازرس على البدل شركت براى يكسال مالى انتخاب شدند. -4 سرمايه شركت از مبلغ 

2571020000 ريال به مبلغ 2538330000 ريال كاهش يافت.

آگهى افزايش سرمايه شركت نازگل خمين با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 928 و شناسه ملى 10780042490 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خمين (376453)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/2/20 تصميمات 
واريز  با  ملى0558854461  به شماره  يار محمدى  زهرا  شد: 1.  اتخاذ  ذيل 
مبلغ500000000ريال به صندوق شركت در رديف شركا قرار گرفت. 2. سيد 
حسن رضايى به شماره ملى 0559457618 با واريز مبلغ495000000ريال به 
صندوق شركت سهم الشركه خود را به مبلغ500000000 ريال افزايش داد، 
در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ10000000ريال به مبلغ1005000000ريال 
و  شركاء  اسامى   .2 شد.  اصالح  اساسنامه  در  مربوط  ماده  و  يافت  افزايش 
ميزان سهم الشركه هر يك بدين شرح مى باشد: احمد ياراحمدى به شماره 
رضائى  الشركه. سيد حسن  ريال سهم  داراى5000000  ملى0558854494 
به شماره ملى0559457618 داراى500000000ريال سهم الشركه. زهرا يار 

محمدى به شماره ملى 0558854461داراى500000000ريال سهم الشركه.

آگهى تغييرات شركت تعاونى پرورش دهندگان شتر مرغ 
اصيل زرنديه به شماره ثبت 195 و شناسه ملى 10780014713 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى زرنديه (376470)

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/2 و به موجب نامه تائيديه 
شماره 2598 مورخ 1397/11/7 اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان زرنديه 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1. حامد رحمانى پور به شماره ملى 0064194906 بسمت 
رئيس هيئت مديره و احمد قارى به شماره ملى 0490733158 بسمت نايب رئيس 
هيئت مديره و وحيد جاللى پور به شماره ملى 0534612369 بسمت منشى هيئت 
مديره و مرتضى تفنگسازان به شماره ملى 0057810419 به سمت مدير عامل و 
عضو هيئت مديره و سيد محسن سيد عطاران به شماره ملى 4322038204 به 
سمت عضو هيات مديره براى باقيمانده مدت تصدى مديران (لغايت 1400/6/23) 
انتخاب شدند. 2.كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك ، سفته 
، برات و اوراق بهادار با امضاى رئيس هيئت مديره و يا نايب رئيس هيئت مديره به 
اتفاق مديرعامل همراه با مهر شركت داراى اعتبار است و اوراق عادى و نامه ها با 

امضاى مديرعامل همراه با مهرشركت معتبر مى باشد. 

آگهى تغييرات شركت نصر چابك با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 5477 و شناسه ملى 10780089247

داره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى اراك (376451)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: 1. محمد ناصر شهبازى به شماره ملى 0531643794 با دريافت 
مبلغ 50000000 ريال سهم الشركه خود و صديقه معين افشار به شماره ملى 
0532165756 با دريافت مبلغ 500000 ريال سهم الشركه خود و فاطمه خالو 
رمضانى به شماره ملى 0532572955 با دريافت مبلغ 500000 ريال سهم 
الشركه خود از صندوق شركت از شركت خارج گرديدند و در نتيجه سرمايه 
شركت از مبلغ 352500000 ريال به مبلغ 301500000 ريال كاهش يافت 
و ماده 4 اساسنامه اصالح گرديد. اسامى شركا و ميزان سهم الشركه ايشان 

بدين شرح مى باشد: 
- صالح ابراهيمى فر به شماره ملى0520182601 داراى 1000000 ريال سهم 
الشركه. - بهمن عابدى به شماره ملى0534673961 داراى 1000000 ريال 

سهم الشركه.
ريال   50000000 داراى  ملى0439930995  شماره  به  واحدى  محسن   -  
داراى  ملى0532144147  شماره  به  افشار  معين  معصومه   - الشركه.  سهم 

249500000 ريال سهم الشركه.
 2- مركز اصلى شركت در واحد ثبتى اراك به آدرس: استان مركزى، شهرستان 
اراك، بخش مركزى، شهر اراك، شريعتى، كوچه مشتاقى[9]، كوچه نشاط2[1]، 
كد پستى 3813934135 طبقه زير زمين ( منفى يك ) تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.

آگهى تغييرات شركت تعاونى دامداران تفرش
 به شماره ثبت 12 و شناسه ملى 10860483661 

   اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تفرش (376452)

شماره  تاييديه  و  مورخ 1397/8/13  عادى  عمومى  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
تعاون روستايى شهرستان تفرش تصميمات  اداره  741/120 مورخ 1397/10/25 
ذيل اتخاذ شد: 1. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت در سال مالى 1396 به 
تصويب رسيد. 2. نقى بياتى به شماره ملى0589672071 ، حبيب ابراهيمى به شماره 
ملى0589683160 ، على شاه حسينى به شماره ملى0589647581 ، ابوالفضل شمس 
به شماره ملى 0048567876و منصور نقوسانى به شماره ملى0589885571 به سمت 
اعضاى اصلى هيئت مديره و حسن محبعلى به شماره ملى0589253670 و خليل اله 
صابرى به شماره ملى 0589503091به سمت اعضاى على البدل هيئت مديره براى 
مدت سه سال انتخاب شدند. 3. عباس حاجى ميرزا به شماره ملى0035875569 به 
سمت بازرس اصلى و شمس اله مرادى نژاد به شماره ملى 4410566849 به سمت 
بازرس على البدل شركت براى يكسال مالى انتخاب شدند. -4 سرمايه شركت از مبلغ 

2571020000 ريال به مبلغ 2538330000 ريال كاهش يافت.

آگهى افزايش سرمايه شركت نازگل خمين با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 928 و شناسه ملى 10780042490 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خمين (376453)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/2/20 تصميمات 
واريز  با  ملى0558854461  به شماره  يار محمدى  زهرا  شد: 1.  اتخاذ  ذيل 
مبلغ500000000ريال به صندوق شركت در رديف شركا قرار گرفت. 2. سيد 
حسن رضايى به شماره ملى 0559457618 با واريز مبلغ495000000ريال به 
صندوق شركت سهم الشركه خود را به مبلغ500000000 ريال افزايش داد، 
در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ10000000ريال به مبلغ1005000000ريال 
و  شركاء  اسامى   .2 شد.  اصالح  اساسنامه  در  مربوط  ماده  و  يافت  افزايش 
ميزان سهم الشركه هر يك بدين شرح مى باشد: احمد ياراحمدى به شماره 
رضائى  الشركه. سيد حسن  ريال سهم  داراى5000000  ملى0558854494 
به شماره ملى0559457618 داراى500000000ريال سهم الشركه. زهرا يار 

محمدى به شماره ملى 0558854461داراى500000000ريال سهم الشركه.

آگهى تغييرات شركت تعاونى پرورش دهندگان شتر مرغ 
اصيل زرنديه به شماره ثبت 195 و شناسه ملى 10780014713 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى زرنديه (376470)

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/2 و به موجب نامه تائيديه 
شماره 2598 مورخ 1397/11/7 اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان زرنديه 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1. حامد رحمانى پور به شماره ملى 0064194906 بسمت 
رئيس هيئت مديره و احمد قارى به شماره ملى 0490733158 بسمت نايب رئيس 
هيئت مديره و وحيد جاللى پور به شماره ملى 0534612369 بسمت منشى هيئت 
مديره و مرتضى تفنگسازان به شماره ملى 0057810419 به سمت مدير عامل و 
عضو هيئت مديره و سيد محسن سيد عطاران به شماره ملى 4322038204 به 
سمت عضو هيات مديره براى باقيمانده مدت تصدى مديران (لغايت 1400/6/23) 
انتخاب شدند. 2.كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك ، سفته 
، برات و اوراق بهادار با امضاى رئيس هيئت مديره و يا نايب رئيس هيئت مديره به 
اتفاق مديرعامل همراه با مهر شركت داراى اعتبار است و اوراق عادى و نامه ها با 

امضاى مديرعامل همراه با مهرشركت معتبر مى باشد. 

آگهى تغييرات شركت نصر چابك با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 5477 و شناسه ملى 10780089247

داره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى اراك (376451)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: 1. محمد ناصر شهبازى به شماره ملى 0531643794 با دريافت 
مبلغ 50000000 ريال سهم الشركه خود و صديقه معين افشار به شماره ملى 
0532165756 با دريافت مبلغ 500000 ريال سهم الشركه خود و فاطمه خالو 
رمضانى به شماره ملى 0532572955 با دريافت مبلغ 500000 ريال سهم 
الشركه خود از صندوق شركت از شركت خارج گرديدند و در نتيجه سرمايه 
شركت از مبلغ 352500000 ريال به مبلغ 301500000 ريال كاهش يافت 
و ماده 4 اساسنامه اصالح گرديد. اسامى شركا و ميزان سهم الشركه ايشان 

بدين شرح مى باشد: 
- صالح ابراهيمى فر به شماره ملى0520182601 داراى 1000000 ريال سهم 
الشركه. - بهمن عابدى به شماره ملى0534673961 داراى 1000000 ريال 

سهم الشركه.
ريال   50000000 داراى  ملى0439930995  شماره  به  واحدى  محسن   -  
داراى  ملى0532144147  شماره  به  افشار  معين  معصومه   - الشركه.  سهم 

249500000 ريال سهم الشركه.
 2- مركز اصلى شركت در واحد ثبتى اراك به آدرس: استان مركزى، شهرستان 
اراك، بخش مركزى، شهر اراك، شريعتى، كوچه مشتاقى[9]، كوچه نشاط2[1]، 
كد پستى 3813934135 طبقه زير زمين ( منفى يك ) تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

باران و فاطمه زهرا، دو دختربچه خردسال 
كه در جريان دو حادثه جداگانه ربوده شده 
بودند به كانون خانواده هايشان بازگشتند. 
كارآگاهان پليس آگاهي تهران موفق شدند 
عامل ربودن باران را بازداشت كنند، اما 
فردي كه فاطمه زهرا را ربوده بود، طفل را در 
نزديكي خانه اش رها كرد و ناپديد شد. 

باران و 
فاطمه زهرا 
به خانه 
بازگشتند


