
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی 
فوق العاده مــورخ 1399/06/01 تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد : ســرمایه شــرکت از 
مبلــغ 3000000000 ریــال بــه مبلــغ 
5494000000 ریال منقسم 100 به سهم 
54940000 ریالــی با نــام از طریق نقدی 
افزایــش یافته و مبلغ 2494000000 ریال 
به موجــب گواهی شــماره 27/4307/36 
مــورخ 1399/05/12 بانک صــادرات ایران 
شعبه شــهید صدوقی قم پرداخت گردیده 
است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه 
 در تاریخ فوق الذکر تکمیــل امضاء گردیده 

است.

آگهی تغییرات 
شرکت قطعات خودروئی فرآیند پیچ شرق 

سهامی خاص  به شماره ثبت 259827 
و شناسه ملی 10102999310 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1014649(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 
1399/04/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و حســاب سود و زیان ســال 1398 مورد تصویب 
قرارگرفــت. آقای غــالم عباس رســتمی چری به 
شــماره ملــی 0054877113 به ســمت بازرس 
اصلــی و آقای حمید باغدوســت به شــماره ملی 
0039972119 بــه ســمت بازرس علــی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. اشخاص 
زیــر بمدت دو ســال بعنوان اعضــاء هیئت مدیره 
انتخاب شــدند: آقای داود شــاهانی به شماره ملی 
0452035546 آقای سید محمد حیدری به شماره 
ملــی 4432726253 آقای مصطفی رضائی فرخ به 
 شماره ملی 0045732736 خانم مریم زحمت کش 
به شماره ملی 2161627384 آقای پرویزساعدپناه 

به شماره ملی 4699057292 

آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام ویرا 
سهامی خاص به شماره ثبت 500959 

و شناسه ملی 14006300632 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1014646(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
ســالیانه مــورخ 1398/05/07 و به اســتناد 
مصوبــه شــماره 1644/80 مــورخ 97/5/30 
 هیات مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای 
کســب وکار تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : تراز 
نامه مالــی و صورتهای ســود وزیــان منتهی 
بــه 97/12/29 بــه تصویــب رســید. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان بعنــوان روزنامه اصلی و 
همشــهری بعنوان علی البدل برای درج آگهی 
های شرکت انتخاب شد آقای علی زروندی کد 
ملی 6449214473 بعنوان بازرس اصلی و آقای 
ملی 3319861311  کد  خدامراد خداویســی 

بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات 
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی مصباح پیام نور

 به شماره ثبت 142208 
و شناسه ملی 10101851988 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1014652(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
 شــد : اعضاء هیئــت مدیره به قرار ذیــل برای مدت

2 ســال تعیین گردیدند: خانم سیمین مافی کدملی 
0057125783 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای 
ایــوب مافی کدملی 5089309159 به ســمت نائب 
رئیــس هیئت مدیره - خانم شــهناز پیر دیر کدملی 
0072813296 بــه ســمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیــره - حق امضاء کلیه اســناد و اوراق تعهدآور به 
امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد همراه 
به مهر شرکت معتبر می باشد. - آقای هادی عمرانی 
طالقانی کدملی 0520471458 به سمت بازرس اصلی 
و آقای ســید مجتبی صفوی کدملی 0016504569 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شــدند . - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

نشر آگهی شرکت انتخاب شدند. 

آگهی تغییرات شرکت قزل آالی وحدت
 سهامی خاص به شماره ثبت 113100 

و شناسه ملی 10101567594 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1014651(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای داود شاهانی به شماره ملی 0452035546 به سمت 
رئیس هیئت مدیره وآقای پرویزساعدپناه به شماره ملی 4699057292 
 به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید محمد حیدری 
 به شــماره ملی 4432726253 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 
وخانم مریم زحمت کش به شماره ملی 2161627384 به سمت عضو 
هیئت مدیره وآقای مصطفی رضائی فرخ به شماره ملی 0045732736 

به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1014645(

آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام ویرا سهامی خاص 
به شماره ثبت 500959 و شناسه ملی 14006300632 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/06/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیات 
مدیره برای مدت 1 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : آقای 
بهمن رودگرمی با کد ملی 0035287901 آقای سعید نقشینه 
با کــد ملی 0049984977 خانم پــگاه رودگرمی با کد ملی 
2291736299 به سمت عضو اصلی هیات مدیره و خانم زهرا 
رودگرمی با کد ملی0046912053 به ســمت عضوعلی البدل 

هیات مدیره.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1014655(

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 55728 و شناسه ملی 10101008391 

به استناد نامه وارده شماره 1399030500901066664 
مورخه 1399/6/31 درخواســت هیئت تصفیه نامه و در 
اجرای ماده 225 الیحه اصالحی قانون تجارت بدینوسیله 

مراتب ختم تصفیه شرکت فوق الذکر اعالم می گردد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1014650(

آگهی تغییرات 
شرکت منحله صنعتی ایران فرولی ایفی 

سهامی خاص به شماره ثبت 20311 
و شناسه ملی 10100658591 

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ 
1399/06/15 ومجوز شماره 88864مورخ1399/06/17وزارت 
کشور ) ســازمان امور اجتماعی کشور( تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: تعداد اعضای هیات امنا از 9 نفر به 7 نفر کاهش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. تعداداعضای اصلی 
هیات مدیره از 8 نفر به 5 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1014654(

آگهی تغییرات
موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص خانه ای بی 

به شماره ثبت 43205 و شناسه ملی 14007191373

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مــورخ 1399/06/01 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : آقای 
امیرهوشنگ بهنام به شــماره ملی 0047550384 به سمت 
بازرس اصلی و آقای علی شفیعی به شماره ملی 1261819942 
سال مالی انتخاب  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

شدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1014648(

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودروئی فرآیند پیچ شرق
سهامی خاص به شماره ثبت 259827 

و شناسه ملی 10102999310 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه 
و حساب ســود وزیان شرکت منتهی به ســال 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیر االنتشــار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )1014653(

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
شــرکت بوســیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر 
عضو اصلی که توسط مجمع عمومی از بین صاحبان 
ســهام انتخاب می شــوند، اداره خواهد شد. رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند یک نفر باشــد. 
مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشــند و در 
صورت عزل یا اســتعفاء یا فوت یا ســلب شرایط از 
هر یک از مدیران، اعضای هیئت مدیره باید مجمع 
عمومی عادی شــرکت را به منظــور تکمیل اعضاء 
هیئــت مدیره دعوت نماید. مدیر یا مدیران انتخاب 
شــده برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره سمت 
مدیریت را برعهده خواهند داشت. ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت نابل سهامی خاص
 به شماره ثبت 90200 

و شناسه ملی 10101345723

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شراره شریفی دارنده کد 
ملی به شــماره 0053168224 نماینده شرکت توسعه 
آب و برق خاورمیانه به شناسه ملی 14003867572 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا جعفریان دارنده 
کد ملی 0323661599 نماینده شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی 10103233472 
به ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیره و آقای رســتم 
خســروی دارنده کد ملــی به شــماره 0056940769 
نماینده شــرکت ساختمانی افق روشــن باربد به شناسه 
ملی 10320555318 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و همچنین اسناد و مکاتبات عادی و اداری 
با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل بــا امضاء دو عضو 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت 458727 

و شناسه ملی 10380315290 
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 ] صفحه آخر[ ]صفحات ۴، ۱۰و ۱۱[

 رئیس ســابق ســیا: بن ســلمان خاشــقجی را 
با هماهنگی ترامپ کشت!

 طرح کودتا علیه دولت عراق در نشست مشترک 
بعثی، سلفی در اردن.

 رشــد ســریع مبتالیان به کرونــا در جهان؛
37 میلیون نفر به این ویروس آلوده شده اند.

 طعنــه ســنگین رای الیوم به ســعد حریری؛
آیــا باید نصف بیــروت نابود می شــد تا حریری 

برگردد؟
 آمریــکا 3 هفتــه بــه ســودان فرصــت داد 

صهیونیستی را به رسمیت بشناسد! رژیم 

مذاکره10ساعتهبرایآتشبسنیمساعته!
ارمنستانوآذربایجاندوبارهبهجانهمافتادند

 1500 نفر از کادر درمانی تهران: تفاوت مســئول 
یکجانشین و در میدان را به رسمیت می شناسیم.

 روایــت دردناک یک مســئول دربــاره تعطیلی 
بزرگترین معبر صادراتی ایران.

 صادرات کشور در شهریور 24 درصد رشد کرد.

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی : قیمت خرید تضمینی 
گندم برای جلوگیری از واردات اصالح شود.

 اســتاد اقتصــاد دانشــگاه: مدیریــت اقتصادی 
بازی کردن با نرخ ارز نیست.

ظرفیتتولیدآهندرکشور
6۰درصدبیشازنیازداخلیاست

 ]صفحه ۴[

تحریم های جدید بانکی
سهام بانک ها را در بورس مثبت کرد

ادامه رسیدگی به اتهامات محمد امامی 

وکیلسابق»بانکسرمایه«وکیلمتهماصلیتاراجاینبانکاست!

 نماینده دادستان: ما اسناد مسئولیت وکیل متهم امامی در بانک سرمایه را داریم و شکایت بانک سرمایه 
 از این وکیل به این خاطر اســت که وی وکیل بانک ســرمایه بوده و به اسناد این بانک دسترسی داشته 

و االن وکالت متهم امامی را پذیرفته است.
 امامــی در موعد سررســید با »BMW «هایی کــه در بانک پخش می کرد، بانــک از پول های خود 

به حساب امامی واریز می کرد و در واقع با سود های بادکنکی، بدهی های امامی را تسویه می کردند.

 بازار سرمایه در نخستین روز کاری خود در هفته جاری علی رغم اعالم تحریم های جدید آمریکا ، واکنش 
معکوسی به این تحریم ها نشان داد و شاخص کل مثبت شد.

 روز گذشته حتی قیمت سهام اغلب بانک ها در بورس با وجود تحریم های جدید با افزایش قیمت روبه رو شد.
 قیمــت آخرین معامله ســهام بانــک صادرات در روز شــنبه، مثبت 4/87 درصد ، بانــک تجارت مثبت

4/92 درصد، بانک پارسیان مثبت4/63 و بانک سینا مثبت 3/52 ثبت شد.
 کارشناســان اقتصادی معتقدند تحریم های جدید آمریکا علیه بانک های ایرانی، روانی است و اثر خود را 

از دست داده است .
 فرزین آقا بزرگی : این تحریم ها تاثیر چندانی بر بازار سرمایه ندارد.

 ]صفحه ۱۱[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

تشدیدتحریموتورم
نتیجه5سالاجرای

FATFدیکتههای

بازخوانی گزارش کمیسیون ویژه برجام

هشدارهایی که 5 سال پیش داده شد
اما هرگز شنیده نشد!

]صفحه ۲[

 کمیسیون ویژه برجام در مجلس 
ابهامات  درباره  ســؤال   ۴۰ نهم، 
بــرای وزارت  توافق هســته ای 
اما  کــرد؛  ارســال  خارجه  امور 
آقای  مکرر،  مکاتبــات  علی رغم 
ظریف به این سؤاالت بسیار مهم 

و حساس پاسخ نداد!
مجلس  نماینــدگان  برخــی   
نهم، به جــای وکالت مردم، جامه 
وکیل الدولگی بــر تن کردند و به 
تطهیر  و  هســته ای  توافق  بزک 
قصــور و تقصیرهــای دولت در 
امضا و اجــرای برجام پرداختند. 
پاداش  بعد  افراد در سال های  این 
این خدمــت را گرفتنــد؛ یکی 
 سفیر شــد و دیگری مدیر ارشد

وزارت نفت!
 امروز 5 سال بعد از آن  اشک ها 
و فریادها، تقریبا تمام هشدارهایی 
که کمیســیون ویــژه برجام در 
گزارش خود مطرح کرده بود، تعبیر 
شده است. اگر دولت مشورت پذیر 
به جهنم حواله  را  منتقدان  و  بود 
نمی داد و به آن هشدارهای دقیق 
و کارشناســی توجه کرده بود، با 

چنین وضعیتی مواجه نبودیم. 

 

تحریمایراننباید
برایآمریکابیهزینهباشد

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 5 سال پیش در گزارش کمیسیون ویژه برجام مجلس نهم که حاصل ۴۰ روز کاِر کارشناسی بود، تقریباً تمامی ابهامات توافق هسته ای مطرح 
شده بود.

 ،NPT در گزارش کمیسیون ویژه برجام به تعهدات آشکار ایران در مقابل تعهدات مبهم طرف مقابل،تبدیل شدن ایران به عضو استثناء در 
مکانیسم های داوری بر ضد ایران، وجود بستر الزم برای خروج بدون هزینه طرف مقابل از برجام، فقدان وجود ناظر بر اجرای تعهدات آمریکا 

و اروپا، تعلیق حداقل ۱۰ ساله صنعت هسته ای ایران و تمدید 5 ساله تحریم های تسلیحاتی ایران به درستی  اشاره شد.

گستاخی جدید ترامپ 
علیه ایران با ادبیاتی سخیف

سخنگوی وزارت خارجه: 
ما هستیم که پاسخ 

به جنایات آمریکا را 
انتخاب می کنیم

۱۱

 حجت  االسالم مروی:
آستان قدس هیچ تعللی 
در همکاری با مسئوالن 

برای رفع مشکالت مردم 
ندارد

۱۱

نخست  وزیر پاکستان:

 ساده  زیستی امام  خمینی)ره( 
الگویی برای تمام 

سیاستمداران جهان است
۲

رئیس جمهور اعالم کرد

جریمه
50 هزار تومانی

افراد بدون ماسک
۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

اصالح طلبان از پیروزی 
 در انتخابات ناامید بودند

بایدن که نامزد شد 
امیدوار شدند!

۱۱


