
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرســی ترازنما همکاران به 
شناسه ملی 10100522558 به سمت بازرس اصلی و خانم نیرالسادات 
سلیما ن ریزی به شماره ملی 0045546118 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و شناسه ملی 10102944443 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
 117/23/445853 شــماره  مجــوز  و   1397/12/19 مــورخ 
مــورخ 1397/12/01 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
مالرد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علی صباغی به شــماره 
ملــی 4911171571 بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره، آقای 
حســن ســوری به شــماره ملی 0070465932 به سمت نایب 
رئیس اول هیئت مدیره، آقای علی ابوالحســنی به شــماره ملی 
0558136117 به ســمت نایب رئیس دوم هیئت مدیره، آقای 
محمود یونســی قادیکالئی به شــماره ملــی 2161896636 به 
سمت منشی هیئت مدیره، آقای محسن داوطلب به شماره ملی 
0942190726 به سمت خزانه دار، آقایان بیوک امین سادات به 
شــماره ملی 1601007558 و علیرضا صالحی به شــماره ملی 
4910219366 به ســمت اعضای اصلــی هیئت مدیره و آقایان 
علی  زاده خزائی به شماره ملی 3960541139 و احمد رسولیان 
به شماره ملی 1380084687 و علی کرمی دره گرگی به شماره 

ملی 5579333171 به ســمت اعضای علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اســالمی و اوراق عادی و اداری بــا امضای رئیس هیئت مدیره و 
خزانــه دار و در غیاب هر یک با امضــای نایب رئیس اول هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. آقای سید مصطفی 
بغدادی به شــماره ملی 4900140007 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمد یگانه به شــماره ملــی 4910400591 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

حجت اله قلی تبار- سرپرست ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های 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 موسسه اتحادیه صنف مشاورین امالک شهرستان مالرد 
به شماره ثبت 754 و شناسه ملی 14005173472

فوق العــاده  عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
شــماره  مجــوز  موجــب  بــه   1398/12/20 مــورخ 
1745/7/680/01/9945033 مــورخ 99/1/26 مرکز انتظام 
پلیس پیشــگیری ناجــا تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
علی اکبر آل یمین به شــماره ملــی 0451986059 که دارای 
400000 ریال سهم الشــرکه به موجب ســند صلح به شماره 
36787 مورخ 1399/02/22 صادره از دفتر اســناد رســمی 
1421 حوزه ثبتی تهران مبلغ 100000 ریال از سهم الشــرکه 
خود را به آقــای دینعلی قرقانی کد ملــی 0603056611 و 
مبلغ 300000 ریال از سهم الشــرکه خــود را به خانم ناهید 
فخــر کــد ملــی 0036840157 منتقل و از شــرکت خارج 
گردید آقای مجتبی ارکانی یامچی فرزند محمدعلی شــماره 
ملــی 3979219641 دارای 150000 ریال سهم الشــرکه به 
موجب ســند صلح به شــماره 36787 مورخ 1399/02/22 

 صادره از دفتر اســناد رســمی 1421 حوزه ثبتی تهران مبلغ
150000 ریــال سهم الشــرکه خود را به آقــای محمدمهدی 
آل یمین کد ملی 0451675878 منتقل نموده و از شــرکت 
خارج شد اسامی شــرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح 

ذیل می باشد:
آقای دینعلی قرقانی کد ملی 0603056611 دارای 100000 
ریال سهم الشــرکه خانم ناهید فخر کد ملی 0036840157 
دارای 450000 ریال سهم الشــرکه آقای شعبان امیرحسینی 
0603071201 دارای 150000 ریــال سهم الشــرکه آقــای 
محمدمهــدی آل یمیــن کــد ملــی 0451675878 دارای 
150000 ریال سهم الشــرکه آقای حســن  نیک صفت اباتری 

دارای 150000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات موسسه ناجی گستر قائم 

به شماره ثبت 45033 و شناسه ملی 14007694568 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/20 
به موجــب مجــوز شــماره 1745/7/680/119/845033 مورخ 
1398/11/6 مرکــز انتظام پلیس پیشــگیری ناجا تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: محل موسسه به استان تهران - منطقه 15 شهرستان 
تهران - بخش مرکزی - شــهر تهــران - محله میدان ولی عصر 
کوچه طاووس خیابان شــهید دکتر حسن عضدی پالک 30 طبقه 
دوم واحد 4 کدپستی 1598718331 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات موسسه ناجی گستر قائم
 به شماره ثبت 45033 و شناسه ملی 14007694568 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 98/10/10 تصویب گردید. آقای هوبرت کارل 
گبهارد گرستر)دارنده کد فراگیر به شماره 91738138( بعنوان بازرس 
اصلی و آقای زیگفرید اریش کارل شــولر)دارنده کد فراگیر به شماره 
91738310( بعنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت 1 ســال 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت انتشار آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582 

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 

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 

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 

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 

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 

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

آگهيمناقصهعموميیکمرحلهاي
شركت آب و فاضالب استان يزد در نظر دارد اقالم ذیل را از محل اعتبارات داخلي و تحت نظارت کمیسیون فني خرید خود،

 از تولیدکنندگان واجد شرایط و از طریق برگزاري مناقصه عمومي  توأم با ارزیابی کیفی خریداري نماید.

روش برگزاری موضوع مناقصهرديف
تضمين شركت مدت تحويلمناقصه

در مناقصه )ريال(

2720.000.000 ماهدو مرحله ایخرید 3000 عدد کنتور آب در اقطار 1/2 اینچ1

خرید4000عدد شیرقطع و وصل )محفظه( برنزي قطر1/2، اینچ ، 4200عدد 2
21.026.000.000 ماهیک مرحله ایشیر خودکار برنزی قطر 1/2و3/4 اینچ و4500 عدد شیر شبکه قطر 1/2 و 3/4 اینچ

خرید350 تن آب ژاول جهت پساب تصفیه خانه فاضالب ، 200 تن آب 3
6602.500.000 ماهیک مرحله ایژاول خوراکی)جهت آب شرب( و  20 تن پودر پرکلرین

3390.000.000 ماهدو مرحله ایخرید 6 تن پلی الکترولیت جهت تصفیه خانه فاضالب4

450.000.000یک ماهیک مرحله ایخرید5000 عدد حوضچه پلی اتیلن کنتور 40*560

3240.000.000 ماهیک مرحله ایخرید 400 تن نمک بدون ید با درجه خلوص باالی 99.5 درصد6

 از کلیه شرکت هاي تولیدکننده دعوت مي شود از تاریخ انتشار آگهي پس از ثبت نام در پایگاه این شرکت به نشاني www.abfayazd.ir  و واریز 
وجه به مبلغ 500/000 ریال به صورت اینترنتي نســبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. تصریح مي گردد مستندسازي در پایگاه اطالع رساني 
مناقصات به نشاني iets.mporg.ir  قابل مشاهده مي باشد. متقاضیان مي تواند ضمانت نامه شرکت در مناقصه را به یکي از صورت هاي پیش بیني 
شــده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي که در اســناد مناقصه درج شده است، ارایه نمایند. مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه این شرکت 
تا ســاعت 14:00 روز شــنبه مورخ 99/11/18 می باشــد. پس از ارزیابي کیفي پاکت های مناقصه واجدین شرایط در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 

99/11/21 بازگشایی خواهد شد.
شركت آب و فاضالب استان يزد سهامي خاصشماره تلفن تماس 155و3164124-035 مي باشد.

شركت آب و فاضالب استان يزد

نوبت اول

سال هفتادو نهم   شماره 22666   تکشماره 20000 ریال12 صفحه   پنج شنبه 2 بهمن 1399   7 جمادی الثانی 1442    21 ژانویه 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و 10[

 کارشناســان هشــدار دادنــد؛ آمریــکا درصدد 
راه اندازی جنگی ویرانگر در عراق و سوریه است.

 حمله به 2 کاروان نظامی آمریکا در عراق ساعاتی 
قبل از شروع مراسم تحلیف بایدن.

 فراخوان انصاراهلل بــرای تظاهرات ضدآمریکایی 
با شعار »آمریکا دشمن اول مردم یمن«.

 خبر بــد برای بن ســلمان؛ پرونده خاشــقجی
با رفتن ترامپ به جریان می افتد.

با وجود آغاز واكسيناسيون سراسری

انگلیس قتلگاه کرونا
مرگبارترین روز کرونایی در این کشور ثبت شد

 وزیر بهداشت اعالم کرد؛ آغاز واکسیناسیون کرونا 
قبل از 22 بهمن در صورت واردات واکسن مطمئن 

و بی خطر.
 علی رغم کمبود منابع ارزی صورت می گیرد؛ تداوم 
واردات گوشی لوکس آمریکایی با مجوز وزارت صمت.

 عذرخواهی سخنگوی ســتاد ملی کرونا از علما 
و مردم قم.

 کشف 170 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در تهران.
 نرم افزار رصد دستکاری ها در بورس از چند ماه پیش

غیرفعال شد.

برخالف وعده دولت برای دالر 15هزار تومانی مطرح شد

همتی: نمی توانم برای دالر
 قیمت مشخصی اعالم کنم

 ]صفحه 4[

كيهان بررسی می كند

ادعایفروش2/3میلیونبشکهنفتشعاراست
یابررسیواقعبینانهبودجه

تحلیفبایدندرشهرمتروکه
بازوراسلحه

 در جریان رزمایش اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش، برای نخستین بار از سامانه های پایش الکترواپتیکی سیار 
»جالل« و کنترل و فرماندهی جی آی اس متحرک استفاده شد. این سامانه نیازمندی های ضروری یک فرمانده 
را جهت کنترل و هدایت عملیات در یک منطقه دورافتاده، مناطق عملیاتی و مناطق رزمایشی تأمین می کند.

 امیر موسوی، فرمانده کل ارتش: عملیات ترکیبی از پیچیده ترین نوع عملیات ها است که معموالً توسط 
نیروهای واکنش ســریع و تیپ های حرفه ای انجام می شود و نیروی زمینی در این رزمایش نشان داد که 

در باالترین سطح آمادگی جهت اجرای عملیات های ویژه و ترکیبی قرار دارد.

 رئیس جمهور: »الیحه بودجه جای ادبیات غیرکارشناســی و شعار نیســت. جای حساب و کتاب است... 
)پیش بینی فروش( دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز، یعنی فشار حداکثری شکست خورد«.

 روحانی در حالی تعیین یک عدد خیالی در بودجه را نشــانه شکســت فشار حداکثری آمریکا دانسته که 
اظهارات مســئوالن همین دولت نشان می دهد در یکی دوسال اخیر فروش نفت تا 300 هزار بشکه در روز 

هم کاهش یافته است.
 احمد زیدآبادی: »حاال که آقای روحانی مسئله اش امکان عملِی میزان صادرات نفت نبوده و به قول خودش 
می خواســته به دنیا دربارۀ شکست تحریم و فشار حداکثری پیام دهد، خب پیام قاطع تری می داد و صدور 
پنج میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت را در بودجۀ سال آینده می گنجاند... اگر قرار به بار گذاشتن آبگوشت 

خیالی است چرا چربترش نکردید؟«

 ]صفحه 3[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

سلب اطمینان
از سرمایه گذاران، با شوِک 

تصمیمات متناقض دولت

گزارش كيهان از اظهارات ديروز رئيس جمهور

1500تحریمبهکشورتحمیلشده
روحانی:برجامسرحالترازدیروزاست!

]صفحات 3 و 2[

]صفحه آخر[

 در حالی كه ماحصل 7 ســال و نيم معطل كردن 
 همه ظرفيت های كشور به پای خسارت محض برجام
وضع بيش از 1500 تحريم عليه كشــورمان از سوی 
اوباما و ترامپ بوده است ، مشخص نيست رئيس جمهور 

از كدام برجام زنده و سر حال حرف می زند؟
 جلســه ديروز هيئت دولت به رياســت 
روحانی در حالی برگزار شــد كه با سخنانی 
متأثر از تحوالت آمريکا توأمان بود و نشــان 
می داد كه حتی در ماههای پايانی دولت تدبير 
و اميد هم در بر همان پاشنه سابق می چرخد 
 و روحانی اصرار به طی همان مسيری دارد كه 

در 7 سال و نيم گذشته پيموده است.
 بخش قابل توجهی از سخنان ديروز روحانی 
به رفتن ترامپ از كاخ ســفيد و آمدن نامزد 
دموكرات ها اختصاص داشــت كــه در ادامۀ 
روند شــرطی كردن اقتصاد كشور به مذاكره و 
خوش بينی به غرب و دولت آمريکا قابل ارزيابی 
و تحليل است. تاسف آور تر اينکه همچنان جای 
خالی راه حل های مديريتی و نگاه به ظرفيت های 

داخلی در ادبيات روحانی مشهود است.
درباره  رئيس جمهور  اظهــارات  همچنين   
ســرحال بودن برجام و گره زدن دوباره حل 
مشکالت كشور به دولت آمريکا در حالی است 
كه نتيجه اين سياست خسارت بار آشفتگی در 
بازار خودرو ، ارز و ســکه ، مسکن و كاالهای 
اساسی مردم و كوچک و كوچکتر شدن سفره 

معيشت مردم بوده است. 

 

ترامپ رفت، بایدن آمد
در، اما روی همان پاشنه می چرخد

یادداشت روز

] صفحه۲ [

واشنگتن پست فاش كرد

اخبارجدید
ازحملهموشکیایران

بهپایگاهعیناالسد
11

كيهان بررسی می كند

سیاستخارجیآمریکا
باآمدنبایدن

چقدرتغییرخواهدکرد؟
12

ادعایدولت
دربارهبیشترینحمایت

ازاقشارضعیف
چقدرباواقعیت

منطبقاست؟

۷

آقایظریف!
خسارتمحضبرجام
نتیجه»امضایتوافق

بههرقیمت«است

2

نگاهی به ديروزنامه های زنجيره ای

نمایندهسابق
اصالحطلب:کارکردیم

اماانتظاراتمردم
خیلیباالبود!

11

روز دوم و پايانی رزمايش اقتدار ۹۹ نيروی زمينی ارتش

سامانه »جالل« در رزمایش نزاجا 
عملیاتی شد

وزیر خارجه بایدن اهداف ترامپ درباره برجام را تکرار کرد 


