
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/07/30 
و مجوز شــماره 992/30/171527مورخ 1399/10/6 اداره کل تعاون 
کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های 
مالی سال 1398 مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان به تصویب 
مجمع رسید. - آقای مجتبی مروتی با کدملی 5889674706 بازرس 
اصلی و آقای محمد آســترکی بــا کدملــی 4218439613 بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )1099280(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران تابان 
به شماره ثبت 92752 و شناسه ملی 10101369443  به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1399/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرســی مفید راهبر به شناســه ملی 10861836531 به 
عنــوان بازرس قانونی برای یک ســال مالی انتخاب گردید. 
روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1398 به 

تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )1099281(

آگهی تغییرات شرکت اسکان ایران شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 14181 و شناسه ملی 10100532854 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/11/02 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: صــورت های 
مالی موسســه برای ســال مالی منتهی به اســفند 1398 به 
تصویب رســید. موسســه حسابرســی بهمند به شناسه ملی 
10100174390 به ســمت بازرس اصلی و حمیدرضا امیری 
به شــماره ملی 0439125154 به عنــوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان 

روزنامه کثیراالنتشار موسسه انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1100431(

آگهی تغییرات موسسه غیر انتفاعی دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
به شماره ثبت 2336 و شناسه ملی 10100187010 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ 1399/04/31 
و مجوز شماره 992/15/77217 مورخ 99/5/15 اداره کل تعاون کارورفاه 
اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی 
به ســال 98 تصویب شد سرمایه شــرکت به مبلغ 4667100000 ریال 
تغییر یافت روزنامه کثیر االنتشار کیهان به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه 
کثیراالنتشــار ابرار به عنوان روزنامه علــی البدل جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شــد. آقای رضا ملیحی آناقیزی ک م 0077256115 به 
عنوان بازرس اصلی وآقای مجتبی معصومی ثمرین ک م0067930808 

به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران شیر پاستوریزه تهران 
به شماره ثبت 9272 و شناسه ملی 10100388110 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : خانم مژگان بریمانی بسمت رئیس هیات مدیره 
آقای مهرداد مال عزیزی بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره 
و آقای محســن نمازیان بسمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب 
گردیدند.امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
 چک، ســفته، بروات قراردادها، عقود اسالمی اوراق عادی و اداری 
 با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شــرکت و سایر نامه های اداری 

با امضاء رییس هیات مدیره شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور چغازنبیل سهامی خاص 
به شماره ثبت 218258 و شناسه ملی 10860721906 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/05/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : احمد 
ابوالحســنی سر یزد بشــماره ملی 4898101755 به سمت 
بــازرس اصلی و آقــای احمد حاجی غالمی بشــماره ملی 
0046627383 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 
جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی 98 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت قزل آبتاب شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 157788 و شناسه ملی 10102005147 

به اســتناد نامه های شــماره 982/15/295307 مورخ 
98/12/6 و شماره 982/10/281062 مورخ 98/10/30 
اداره کل تعــاون ، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران در 
اجرای بند 3 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری 
اســالمی ایران و ماده 18 آئین نامه اجرایی قانون بخش 

تعاون ، انحالل شرکت مذکور اعالم می گردد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن آشیانه هزاره سوم ایرانیان 
به شماره ثبت 46768 و شناسه ملی 10100919876 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد 
ثبتی تهران به آدرس اســتان تهران - منطقه 13 ، شهرســتان 
تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله بیمه ، خیابان شهید 
تورج فلســفی]بیمه 4( ، کوچه شهید حسین خادم ، پالک 21 ، 
طبقه اول ، واحد شمالی کد پستی1393848513 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 329982 و شناسه ملی 10103695555 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/05/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ترازنامه و حســاب سود و زیان 
سال مالی منتهی به 1398/12/29 به تصویب رسید موسسه 
معتمد رایان باهر به شناســه ملی 14008338273 به عنوان 
بــازرس اصلی و آقای عین اله رجب بلوکات به شــماره ملی 
0453139574 به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربندسر سهامی خاص 
به شماره ثبت 36621 و شناسه ملی 10100820439 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشترک 
شرکت های حامی سرمایه اقتصاد و سروش امید پارسیان 
مورخ 1399/03/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بموجب 
آئین نامه اجرایی بند )الــف( لغایت )و( ماده 111قانون 
مالیات های مســتقیم مصوب 1366با آخرین اصالحات 
و الحاقات مصوب ســال 1380و آئیــن نامه اجرایی آن 
بشــرح مذکور در بند)ز( انتقال کلیه اموال و دارایی ها 
و مطالبات و دیون و تعهدات شــرکت حامی ســرمایه 
اقتصاد بعنوان شــرکت ادغام شــونده به قیمت دفتری 
در شــرکت سروش امید پارسیان ادغام صورت گرفت و 
سرمایه شرکت حامی سرمایه اقتصاد )سهامی خاص( به 
مبلغ 100000000 ریال وفق بند )الف( ماده 11قانون 
مذکور در سرمایه شرکت سروش امید پارسیان به مبلغ 
10000000000 ریال تجمیع گردیددر نتیجه سرمایه 
شرکت ســروش امید پارســیان پس از ادغام و تجمیع 
مبلغ 10100000000 ریال منقســم به 1010 ســهم 

10000000 ریالی بانام می باشد. 

آگهی ادغام شرکت حامی سرمایه اقتصاد)سهامی خاص( 
به شماره ثبت 433853 شناسه ملی 10320846235

در شرکت سروش امید پارسیان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

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 عادی به طــور فوق العاده 
مــورخ 1398/12/14 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب سود و زیان ســال مالی 1397 مورد تصویب واقع گردید 
رحمت الــه ذوالقدری قره بالغ به شــماره ملی 1533799008 به 
سمت بازرس اصلی توکل نظری به شماره ملی 5889592300 به 
سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 به مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. علیرضا روحانی با شــماره ملی 0937471879 
بــه نمایندگی از شــرکت پرســیت همــکاران به شناســه ملی 
10760241142 بــه ســمت عضو هیئت مدیــره محمد کبیری 
به شــماره ملی 0058475885 به نمایندگی از شــرکت کشت 
و صنعت ورده و ســیبان دره به شناســه ملی 10103381961 
به ســمت عضو هیئت مدیره محبعلی حســنی برسری به شماره 
ملی 5949862929 به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا به 
شناســه ملی 10100949715 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت مورد تصویب واقع گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی
 موتورسیکلت برقی لیتیوم پدیده پارس 

سهامی خاص به شماره ثبت 376105 
و شناسه ملی 10320247451 

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 

1- نام دستگاه مناقصه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
2- انواع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر- واریز نقدی به حســاب ســپرده شــرکت بازآفرینی شــهری ایران به شــماره شــبا 

ir610100004001037207143663 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک عامل جهت واریز سپرده، بانک ملی می باشد(.
3- زمان، مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: در ســاعت های اداری از تاریخ 99/12/16 لغایت 99/12/20 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

www.setadiran.ir )دولت )ستاد
www.setadiran.ir 4- زمان و محل ارائه پیشنهادها: تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1400/1/14 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

می باشد. ضمانتنامه یا فیش واریزی، هم بصورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر بارگذاری گردد و هم بصورت فیزیکی )پاکت الف با درج شماره و موضوع مناقصه( 
به آدرس: امانیه- خ شهید مدرس- اداره کل راه و شهرسازی خوزستان- اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری تا ساعت 12 مورخ 1400/1/14 تحویل گردد.

توجه: زمان تحویل پاکت الف تا ساعت 13 می باشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمی شود.
5- زمان و محل بررسی پیشنهادها: ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1400/1/16 به آدرس امانیه- خ شهید مدرس- اداره کل راه و شهرسازی خوزستان- سالن جلسات

مبلغ برآورد براساسمحل اجراءموضوع مناقصهشماره مناقصه
 فهرست بهاء سال 99

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه

 طرح جمع آوری آبهای سطحی منطقه 99/180
151/385/479/9315/728/000/000آبادانسلیج غربی آبادان )با ارزیابی فشرده(

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خوزستان شناسه آگهی: 1103908

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

وزارت راه و شهرسازیآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

سال هفتادو نهم   شماره 22699   تکشماره 20000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  چهارشنبه 13 اسفند 1399   19 رجب 1442    3 مارس 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

ســفارت  4 دســتور  بــا  اوبــاش  و  اراذل   
ساختمان های دولتی عراق را آتش زدند.

 3 دلیــل عمــده افزایــش ابتــال بــه کرونــا
به روایت سازمان بهداشت جهانی.

  بیانیــه مهــم دربــاره تخلفــات صورت گرفته 
علیه سوریه در سازمان منع سالح های شیمیایی.

 صهیونیست ها کلیسای مســیحیان در قدس را 
به آتش کشیدند.

کیهان بررسی می کند

یکی به نعل یکی به میخ
رویکرد بایدن در برخورد با جنایت بن سلمان

 مدیر عامل هلدینگ تراکتورسازی تبریز: اروپایی ها 
برای خرید قطعات تراکتور ایران التماس می کنند.

 ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا خبر داد؛ 
واکسیناسیون کرونای سالمندان مستقر در منازل 

از فروردین 1400.

 سایت های خرید و فروش بیت کوین مجوز ندارند.
 اعتــراف وزیــر کار در ماههای پایانــی دولت:
10 هزار واحد تولیدی مدفون شده در کشور داریم.

 تأمین زمین برای 71 هزار مسکن ایثارگران.

وزارت صمت: 

تولید لوازم خانگی در ایام تحریم
2 برابر قبل از تحریم ها شده است

 ]صفحه 2[

مدیر تحقیقات انستیتو واشنگتن:

تحریم ها اقتصاد ایران را به سمت غیرنفتی شدن برده
هرچه ایران از نفت فاصله بگیرد تحریم آن سخت تر می شود

افتتاح بیمارستان ویژه بیماران کرونایی با حضور وزیر دفاع

انصاراهلل خطاب به آل سعود:

اگر 
میدان نفتی یمن را بزنید

آرامکو را می زنیم

 همزمان با نزدیک شدن انقالبیون به میادین نفتی »صافر« در استان مأرب، انصاراهلل به ریاض هشدار 
داد که اگر به این میدان نفتی حمله کند، آرامکو هدف قرار می گیرد.

 عربستان علی رغم حمایت های گسترده خارجی، در حال واگذاری شهر مأرب به انصاراهلل یمن است.
 صنعا: حجم حمالت آتی به عربستان، بسیار فراتر از عملیات اخیر »موازنه بازدارندگی پنجم« خواهد بود. 

 تا زمانی که آرامکو - ستون فقرات اقتصاد عربستان - را از کار نیندازیم، آرام نخواهیم گرفت.

 پاتریک کالوسون، از طراحان تحریم های ایران و مدیر تحقیقات انستیتو واشنگتن: ایران طیف گسترده ای از 
کاالهای صنعتی صادر می کند. ایران در حال طی کردن روند توسعه اقتصادی است. تقریبا شبیه دیگر کشورهای 
اوپک مثل  اندونزی و مالزی که دهه های پیش فرآیند توســعه را طی کردند و ایران در حال پشــت سر گذاشتن 
جایگاهش به عنوان یک کشور تولید کننده نفت و چند چیز جانبی دیگر می باشد و به سوی اقتصادی بسیار متنوع 
حرکت می کند که نفت یک صنعت بزرگ در آن خواهد بود ولی به هیچ وجه هسته مرکزی اقتصاد نخواهد بود.

 رهبــر عالی ایران سال هاســت که در مورد اقتصاد مقاومتی ســخن می گوید اما یکــی از عناصر اقتصاد 
مقاومتی که دارد اتفاق می افتد، این است که اقتصاد کشور کمتر به نفت وابسته باشد نهایتا تأثیر تحریم های 
آمریــکا علیه ایران که بیشــتر بر روی صادرات نفت و گاز ایران تمرکز کــرده بود، خیلی محدودتر از آنچه 
 بود که واشــنگتن انتظار داشت و واشنگتن مجبور شد تا بســیاری از صنایع ایران از جمله صنعت فوالد را

تحریم کند.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

مخالفت با FATF در »مجمع«
بیشتر نشده باشد، 

کمتر نشده

اخبار غیررسمی حاکی است بررسی FATF به سال آینده موکول می شود

بیانیه ۱۹۵ نماینده مجلس:
مجمع، لوایح FATF را رد کند

]صفحه ۱۱[

]صفحه ۱۱[

 در فضــای جنــگ تمام عیــار اقتصادی 
خطرناک ترین  اســامی،  جمهــوری  علیه 
 ،FATF بخش دســتورات کامًا سیاســی
 پیوســتن به دو کنوانسیون استعماری است: 
یعنی مقابله با تأمین مالی تروریسم )موسوم 
بــه CFT( و مقابله با جرائم ســازمان یافته 
 فراملی )موســوم به پالرمــو(. اینها مبنای 
»فشارهای شرطی« به ایرانی خواهد بود که در 
هم پیمانان  و  آمریکا  اقتصادی  تهاجم  معرض 

اوست.
 جمعی از اســاتید و طاب حــوزه علمیه 
 قــم: عــوارض ســهمگین تصویــب این 
دو الیحــه عبارت اســت از »نقض حاکمیت 
 ملی«، »مداخله بیگانگان در امور کشــور«، 
»اشراف اطاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی 

کشور و اعمال دقیق تر تحریم ها در آینده«.
 آیا تجربه برجــام و بدعهدی آمریکا کافی 
نیست که دوباره کشور را با چالش معاهده ای 
که هیــچ منفعت تضمین شــده و محتملی 
اساسی  مطالبه حقوق  امکان  و حتی  نداشته 
ملت را اجازه نمی دهد و جز تحقیر عزت مردم 

شریف ایران دستاوردی ندارد، مواجه کنید؟!
 هشــتصد و ســی و هفت دفتر بســیج 
 دانشــجویی در نامه ای بــه اعضای مجمع: 
با اقدامی کارشناســانه در جهت حفظ منافع 
 کشــور و مردم گامی مؤثــر در رد همکاری
 با FATF برداشــته و ریل گذاری مناســبی
برای تقویت بنیــه اقتصادی با تکیه بر داخل 

داشته باشید.

 

از مردم 
عقب نمانیم!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 در حالی که هیاهو های رســانه ای در آســتانه تصمیم گیری درباره لوایــح مرتبط با FATF دوباره افزایش یافته اســت، ۱95 نماینده مجلس 
 CFT به ویژه عضویت در کنوانســیون پالرمو و FATF در نامه ای خطاب به مجمع تشــخیص مصلحت نظام تأکید کردند کــه پذیرش قواعد 

در واقع تکه های تکمیل کننده پازل تحریمی آمریکا و شرطی  سازی اقتصاد ایران است.

 

صفحه  ۲

آب جوی آمد 
و غالم بُبرد!

صفحه ۳

سخنگوی دولت در نشست خبری  

در صورت تصویب قطعنامه ضد ایرانی
در تفاهم با آژانس بازنگری 

خواهیم کرد

صفحه ۳

در جلسه ستاد اقتصادی انجام شد  

دستور رئیس جمهور 
برای ساماندهی سریع 

تجارت مرزی 

صفحه ۳

سرلشکر موسوی:    

نباید بگذاریم 
سرعت سقوط نظام سلطه 

ُکند شود

صفحه 11

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

بایدن را طوری بزک می کنیم
که به عقل خود آمریکایی ها 

هم نرسد!

نکته


