
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ملی 0032924305  به شــماره  اسدی  شد:- هاشم 
به سمت بازرس اصلی و ســیدبابک مجابی به شماره 
ملی 0069575460 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال انتخاب شدند.- میرمجید مجابی به 
شــماره ملی 4322524117 و ابوالفضل مهاجر به 
شماره ملی 0053021861 و ابوالحسن واحدی نوری 
به شــماره ملی 2140233077 و مهران شاه مرادی 
به شماره ملی 0533089301 و هما اسدی به شماره 
ملی0017868467 به عنــوان اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم 
سهامی خاص به شماره ثبت 381 

و شناسه ملی 10103378545 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیر تجاری 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 رودهن 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/10/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- ابوالفضل مهاجر به شماره ملی 
0053021861 به عنوان رئیس هیئت مدیره و ابوالحســن 
واحدی نوری به شــماره ملــی 2140233077 به عنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره و مهران شاه مرادی به شماره ملی 
0533089301به عنوان عضو هیئت مدیره و هما اســدی 
به شماره ملی0017868467 به عنوان عضو هیئت مدیره و 
میرمجید مجابی به شماره ملی 4322524117 به عنوان 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره انتخــاب گردیدند. و حق 
امضا کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور با امضاء دونفر 
از ســه نفر )مدیرعامل، رئیــس  هیئت مدیره و نائب رئیس  

هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم 
سهامی خاص به شماره ثبت 381 

و شناسه ملی 10103378545 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/11/23 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس شناسه ملی 
10103179786 به ســمت بازرس اصلی و آقای علی چرمچی به 
شماره ملی 0045680051 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهی به سال1398 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت الماس کبیر شمس سهامی خاص 
به شماره ثبت 182684 و شناسه ملی 10102248609 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد 
ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، شهر تهران، محله بیمه ، کوچه نوروزی ، خیابان شهید 
تورج فلسفی ]بیمه 4[ ، پالک 0 ، طبقه چهارم ، واحد جنوبی کد 
پستی 1393744521تغییر 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 شرکت آسان الکترونیک غدیر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 329982

 و شناسه ملی 10103695555 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تراز نامه و حســاب 
سود و زیان ســال مالی منتهی به 1398/12/29 مورد تصویب 
قرار گرفت. موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش با 
شناســه ملی 10320272938 به سمت بازرس اصلی و مؤسسه 
حسابرسی به بین محتوا با شناسه ملی 14006661682 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کندر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 82884 و شناسه ملی 10101275087 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارائه خدمات مشاوره 
مدیریت اداری در صورت ضــروت قانونی انجام موضوعات 
فوق پس از اخذ مجوزهای الزم به موضوع شــرکت الحاق 

گردید و ماده 2 )دو ( اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 329982

 و شناسه ملی 10103695555

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه رستمی 
به شماره ملی 3872564374 ، با پرداخت19/800/000 ریال 
 به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به 20.000.000 ریال

افزایــش داد. آقــای علــی ابراهیمــی بــه شــماره ملــی 
4591753417 ، با پرداخــت 19/800/000 ریال به صندوق 
شرکت، سهم الشــرکه خود را به 20.000.000 ریال افزایش 
داد. خانم ســمیه اشرفی به شــماره ملی 4591252574 ، با 
پرداخت 490/000/000 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه 
خــود را بــه 500.000.000 ریال افزایش داد. خانم ســیده 
مریم حســینی به شــماره ملــی 4560287015 با پرداخت 
1,120,400,000 ریــال به صندوق شــرکت، سهم الشــرکه 
خــود را به میزان 1.210.000.000 ریــال افزایش داد. خانم 
ســتاره فرجو به شــماره ملــی 3500374621 بــا پرداخت 
500.000.000 ریال به صندوق شــرکت، در ردیف شرکا قرار 
گرفت. آقای ایوب آقاعلی خانی به شماره ملی 0071745904 
نام پدر: محمدیوســف، تاریخ تولد: 1359/06/05 به نشــانی: 
استان تهران- منطقه 15 ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، 
شهر تهران، محله گاندی ، خیابان شهید علی شهاب )یازدهم( ، 
خیابــان گاندی ، پــاک 33 ، طبقــه دوم ، واحــد 3 و با کد 
پســتی: 1517753114 با پرداخت 100.000.000 ریال به 
صندوق شــرکت در ردیف شــرکا قرار گرفت. آقای اسماعیل 
 مصیــب زاده به شــماره ملــی 0057507023 بــا پرداخت

50.000.000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکا قرار 
گرفت. خانم گلناز محمودی به شماره ملی 0063254700 با 
پرداخت 20.000.000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا 
قرار گرفت. آقای علی اکبر فرجو به شماره ملی 3521167372 
با پرداخت 50.000.000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا 
قرار گرفت. آقای سینا گل کار به شماره ملی 0021949530 
با پرداخــت 5.000.000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف 
شرکا قرار گرفت. آقای حمیدرضا ســلطانی افارانی به شماره 
ملــی 1754933939 بــا پرداخــت 20.000.000 ریال به 

صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای علی گنجعلی 
 به شــماره ملی 0019969597 با پرداخت 5.000.000 ریال

به صنــدوق شــرکت در ردیف شــرکا قرار گرفت. شــرکت 
ارزش آفرینان طاها به شناسه ملی 14009186053 به شماره 
ثبت: 559124 با نمایندگی آقای ســید محمد حســینی به 
 شماره ملی 6429764974 با پرداخت 7.500.000.000 ریال
 بــه صنــدوق شــرکت در ردیــف شــرکا قــرار گرفــت. 
بــه  ریــال   100,000,000 مبلــغ  از  شــرکت  ســرمایه 
مبلــغ 10,000,000,000 ریــال افزایــش یافــت، و مــاده 
مربــوط در اساســنامه به شــرح فوق اصاح شــد. لیســت 
صاحبــان سهم الشــرکه بعــد از افزایــش ســرمایه ســمیه 
اشــرفی به شــماره ملــی 4591252574 500.000.000 
 ریــال ســتاره فرجــو بــه شــماره ملــی 3500374621 
علیخانــی  آقــا  ایــوب  ریــال   500.000.000
0071745904 ملــی  شــماره   بــه 
100.000.000 ریال اســماعیل مصیب زاده به شــماره ملی 
0057507023 50.000.000 ریال فاطمه رستمی به شماره 
ملــی 3872564374 20.000.000 ریــال علی ابراهیمی به 
شماره ملی 4591753417 20.000.000 ریال گلناز محمودی 
به شــماره ملی 0063254700 20.000.000 ریال علی اکبر 
 فرجو به شــماره ملــی 3521167372 50.000.000 ریال

سینا گل کار به شماره ملی 0021949530 5.000.000 ریال 
حمید رضا ســلطانی افارانی به شــماره ملی 1754933939 
20.000.000 ریال ســیده مریم حســینی به شــماره ملی 
4560287015 1.210.000.000 ریــال علــی گنجعلی به 
شــماره ملــی 0019969597 5.000.000 ریــال شــرکت 
ارزش آفرینــان طاهــا به شناســه ملــی 14009186053 
بــا نمایندگی آقای ســید محمد حســینی به شــماره ملی 

6429764974 7.500.000.000 ریال

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

آگهی تغییرات طاها بازار پارس شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 475467 و شناسه ملی 14005079224 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/10/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حمید عســکری بشــکانی با 
کد ملی 0051657740 به عنوان نماینده شــرکت پیوند 
تجارت آتیه ایرانیان به شناســه ملی 14005291651به 
ورنامخواستی  رئیس هیئت مدیره- وحید خاشــعی  سمت 
بــا کد ملی 0069765642 به عنوان نماینده شــرکت ره 
نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی 10320823609 به 
ســمت عضو هیئت مدیره- مهدی عبدالحمید با کد ملی 
0074817914 به عنوان نماینده شــرکت انرژی گســتر 
ســینا به شناســه ملی 10101345022 به عنوان عضو 
هیئت مدیره- حمیدرضا شیران با کد ملی 1285888014 
به عنوان نماینده بنیاد مســتضعفان انقاب اســامی به 
شناســه ملی10100171920بــه عنــوان مدیرعامل و 
نائب رئیس هیئت مدیره- ســید بهفر میرافضل با کد ملی 
1815647523 به عنوان نماینده شــرکت مادر تخصصی 
مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 10340059817 
به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق تعهدآور شــرکت، چکها و بروات و ســفته ها وسایر 
اوراق تجاری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و 
اوراق عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه 
با مهر شــرکت معتبر است. هیئت مدیره به تجویز بند الف 
ماده 53 اساسنامه وظایف و اختیارات خود موضوع بندهای 
 ماده 47 را به شــرح ذیــل به مدیرعامــل تفویض نمود:

1- نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شــرکت، تعیین 
شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین 
ســایر شرایط ســالیانه در چارچوب آئین نامه استخدامی 

مصــوب مجمع. 2- عقد هر نوع قــرارداد و انجام هرگونه 
معامات و تغییر ، تبدیل ، فســخ یا اقاله آنها در چارچوب 
آئین نامه معامات شرکت. 3- تنظیم خاصه صورت دارایی 
و قروض شرکت هرشــش ماه یکبار و دادن آن به بازرس 
شــرکت. 4- تنظیم خاصه صورت دارایی و دیون شرکت 
پس از انقضای ســال مالی و همچنین ترازنامه و حســاب 
عملکرد و حســاب سود و زیان شرکت و تلفیقی شرکت و 
شرکتهای زیر مجموعه. 5- دعوت مجامع عمومی عادی و 
فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. 6- پیشنهاد اصاح 
 اساســنامه به هیئت مدیره و مجمع عمومــی فوق العاده.

7- مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و همچنین 
تاسیس شرکتهای اقماری پس از تصویب در هیئت مدیره. 
8- واگذاری و تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه ، تجارت 
و ثبت هر نوع اختراع و نام ونشان و تصویر و عایم تجاری 
در چارچوب آئین نامه معامات شــرکت. 9- طرح یا دفاع 
از هرگونــه دعوی اعم از حقوقی یــا کیفری، اجرای ثبت، 
کمیســیونها و هیئت های اداری، مالیاتی، شهرداری، ثبتی 
و غیره با داشــتن کلیه اختیارات قانون الزم در چارچوب 
آئین نامه های صلح و سازش و داوری با حق توکیل به غیر 
و لوکراراٌ. 10- دریافت مطالبات شــرکت و پرداخت دیون 
شــرکت و متفرعاتش در چارچوب آئین نامه مالی شرکت. 
11- تعهد ، ظهر نویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق 
تجاری در چارچوب ائین نامه مالی شــرکت. 12- افتتاح 
هر نوع حســاب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و 

موسسات قانونی دیگر.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا 
سهامی خاص به شماره ثبت 356153 و شناسه ملی 10104055685 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیر تجاری 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 رودهن 

سال هشتادم   شماره 22762   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  چهار شنبه 12 خرداد 1400   21 شوال 1442    2 ژوئن 2021

 ] صفحه آخر[ ]صفحات ۴ و ۱۰[

ســرکرده  بــا  »ام.آی-6«  فرســتاده  دیــدار   
گروه تروریستی تحریرالشام.

 خودتحقیــری و الپوشــانی؛ واکنــش آلمــان
به جاسوسی آمریکا از این کشور.

 اروپا، ترکیه را تهدید کرد؛ همه گزینه ها روی میز است!

 نظریه پرداز مشهور آمریکایی: آمریکا به روابط ویژه اش
با اسرائیل پایان دهد.

 آغاز واگذاری بزرگ تریــن پایگاه نظامی آمریکا 
در افغانستان به دولت کابل.

االخبار منتشر کرد

روایتیشنیدنیازهمکاریحزباهللوانصاراهلل
باحماسدرجنگغزه

 جهانگیری: ایران می تواند روزانه 7 تا 10 میلیون 
بشکه نفت تولید کند.

 کشــور حداقــل بــه واردات 5 میلیــون تن گندم 
نیاز دارد.

 کرونا عاملی برای افزایش ازدواج در سال گذشته.

 رئیس اتحادیه قالیشــویان تهران از بیکار شدن 
3 هزار نفر با کاهش 80 درصدی درآمد قالیشویان 

خبر داد.
 سردار مقیمی: گمرک همکاری الزم برای استقرار 

پلیس امنیت اقتصادی را ندارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

95درصدمردم
مشمولمالیاتبرعایدیسرمایهنمیشوند

 ]صفحه ۴[

کیهان بررسی می کند

نقش بانک مرکزی در سقوط بورس
موج حمالت و دستگیری فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی

حماس جمعه را »روز خشم« اعالم کرد

شهادتدوخلبانارتش
درسانحهپایگاههواییدزفول

 فرماندار ویژه دزفول با تسلیت شهادت 2 خلبان این حادثه بیان کرد: اینکه عنوان شده هواپیما بعد از 
پرواز، سقوط کرده است به هیچ عنوان صحت ندارد.

نماینــده مجلــس:   شــمس الدین حســینی، 
»خرداد ماه سال گذشته شاخص کل بورس حدود 
2 میلیون واحد بود، در اثر سیاســت گذاری دولت، 
سود بین بانکی از زیر 10 درصد تا 17 درصد افزایش 
 پیــدا کرد؛ معلوم اســت که ایــن تصمیم موجب 

ریزش بازار سرمایه می شود«.
 تــا دیروز که آخرین مهلــت بانک مرکزی برای 
واریــز200 میلیــون دالر از منابع ارزی حســاب 
صنــدوق توســعه ملی بــه صندوق تثبیــت بازار 
 سرمایه بود فقط 50 میلیون دالر از این مبلغ واریز 

شده است!
 به نظر می رســد بانک مرکزی و دیگر نهادهای 
متولی اقتصاد کشور استفاده خود را از بازار سرمایه 
کرده انــد و حاال دیگر نیازی به حمایت و تشــویق 

مردم برای حضور در این بازار نمی بینند.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

همنواییچندبارهگروهکها
ومجمعروحانیون
علیهشوراینگهبان

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اصالح طلبان: رأی نداریم
شورای نگهبان به ما لطف کرد

]صفحه ۳[]صفحه ۲[

]صفحه آخر[

 

آدرسغلط
ممنوع!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 اصالح طلبان که طی 8 ســال گذشته، ســنگ دولت تدبیر و امید ر ا به سینه می زدند اکنون 
معترفند که به دولت روحانی سنجاق شده اند و ردصالحیت نامزدهای آنان، لطف شورای نگهبان 

به اصالح طلبان بوده تا بیش از این سنگ روی یخ نشوند!
 تنفــر عمومــی از اصالح طلبــان در انتخابــات اخیــر مجلــس شــورای اســالمی
 )اســفند 98(رخ نشــان داد؛ تنفری که به اعتــراف چهره های اصلی این جریــان مبنی بر

  کاهــش پایــگاه اجتماعــی اصالحــات و آغــاز راهبــرد »فاصله گــذاری بــا دولت« 
انجامید.

 موسوی الری دو روز پیش در شبکه اجتماعی کالب هاوس: اگر این دولت نتوانسته آن گونه که باید با مردم
همراه شود و ما از مردم عقب ماندیم باید بتوانیم از مردم عذرخواهی کنیم و بگوییم دولت آقای روحانی 

موردحمایت اصالح طلبان بوده و همه اتفاقاتی که رخ داده، اصالح طلبان در آن شریک هستند.
 به خاطر عمق تنفر عمومی از اصالح طلبــان و دولت روحانی بود که خود مدعیان اصالحات هم 
 وقتی ســتاره بختشان در انتخابات ریاســت جمهوری را بی فروغ دیدند، به شکست در انتخابات
 ریاست جمهوری اعتراف کردند و گفتند » مردم به خود خاتمی رأی نمی دهند چه برسد به جهانگیری« 

یا آنکه »بهترین فرد اصالح طلب را هم معرفی کنیم باز اقبالی برای رأی آوری نداریم.«

 

صفحه ۳

در آیین »باران برکت« انجام شد  

بهره برداری از پروژه های 
آبرسانی به ۵۰۰ روستای محروم 
توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره(

صفحه ۳

گزارش خبرنگاران خارجی
از ۱5 خرداد ۱۳۴۲  

قلب تهران 
به صبح بعد از طوفان 

شبیه بود

صفحه آخر

سال گذشته میالدی
17 میلیون آمریکایی 

سالح خریده اند

صفحه 11

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

تورم ۵۰درصدی
نتیجه دولتی ا ست که 
شما دل تان می  خواست

 میلیون ها ســهامدار که طی یک سال گذشته با دعوت و حمایت مسئوالن دولت تدبیر و امید، از شخص 
رئیس جمهور گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی در اوج قیمت ها پا به این بازار گذاشتند، زیان های سنگین و 

سؤال برانگیز خود را نتیجه عملکرد همین افراد می دانند.
 رئیس کل بانک مرکزی طی یکسال و نیم اخیر اظهاراتی داشته که نتیجه آن، ترغیب مردم به حضور در 
بازار ســرمایه آن هم در اوج هیجانات بورس بود و این اظهارات تا چند ماه پس از ریزش تاریخی بازار هم 

ادامه داشت.
 یک عامل اصلی سقوط تاریخی بورس در عملکرد سیاست گذار پولی و تغییر نرخ بهره بانکی در اواخر سال 98

تا اواسط سال 99 نهفته است.

صفحه ۲

شورای نگهباِن 
نجیب 

نکته


