
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1399/11/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال 
انتخــاب گردیدند: آقای امیر اســماعیل زارع با کد ملی 
4285776391 بــه ســمت مدیرعامــل و رئیس هیئت 
مدیره- خانم شهره زاده مدرس با کد ملی1287865879 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- آقای ســید جواد 
اعرج خدائی با کدملی 1382492294 به ســمت عضو 
هیئت مدیره- کلیه اســناد رســمی و اســناد بهادار از 
قبیل: چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضای مدیرعامل و نایب رئیــس هیئت مدیره با همراه 
مهر شــرکت معتبر اســت. آقایان محمد بهتاش کدملی 
0047174455 و حامد قلی پور کدملی 5679921022 
به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی
 فرناس تکنولوژی سهامی خاص 

به شماره ثبت 91046 و شناسه ملی 10101353819

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 
بطــور فوق العاده مــورخ 1399/11/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیــره عبارتند 
از آقای ســید محسن احســن اصفهانی به شماره 
ملــی1282646036 ، آقای فضل الــه نیک نژاد به 
شــماره ملی 1287734091، آقــای مجتبی نیک 
نژادی به شــماره ملــی 1282232975برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای علــی دافعیان به 
شــماره ملــی 1282688510 به ســمت بازرس 
اصلی و آقــای صفر آقائی پور ماچیانی به شــماره 
ملی2690701431 به ســمت بــازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیر االنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 98 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص
به شماره ثبت 266045 

و شناسه ملی 10103832470 

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
اتخاذ شــد:  ذیــل  تصمیمــات   1399/11/07
آقــای ســید محســن احســن اصفهانــی به 
شــماره ملی 1282646036 به ســمت رئیس  
هیئت مدیــره آقای فضل اله نیک نژاد به شــماره 
ملــی 1287734091 بــه ســمت نایب رئیس  
هیئت مدیره آقای مجتبی نیک نژادی به شــماره 
ملی 1282232975به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره تعیین ســمت گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شــرکت دارای اعتبار و سایر نامه های اداری 
منفرداً با امضاء مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص 
به شماره ثبت 266045 

و شناسه ملی 10103832470 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ 
1398/05/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب و 
ســود و زیان شرکت منتهی به ســال 97/12/29 مورد تصویب 
قرار گرفت. - شــهرام گل افشان به شماره ملی 3873231239 
به عنوان بازرس اصلی و افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 
0044001363 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
)ســال مالی 1398( انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشــار 
کیهان جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب گردید. - شرکت 
 ســرمایه گذاری میالد ســازندگان )ســهامی خاص( به شماره

شناســه ملی 10101424086 به نمایندگی مجتبی نعمتی جم 
به شــماره ملی 0036203270 و شرکت جهاد تعاون )سهامی 
خاص( به شماره شناســه ملی 10101382904 به نمایندگی 
حســین فهمیده به شــماره ملی 0041974451 و شــرکت  
ســرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر )ســهامی خاص( به 
شماره شناسه ملی 10101323148 به نمایندگی محمدحسن 
مشــکوری به شــماره ملی 0451915501 بــه عنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 109718 

و شناسه ملی 10101534490

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی مفید 
راهبر به شماره ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی 
وحســاب سود و زیان، ســال مالی 1398/12/29 به تصویب 
رســید روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پایا سامان پارس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 308460 و شناسه ملی 10103464995 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، 
بخش مرکزی ، شــهر تجریش، محله حکمت ، خیابان شهید 
دکتر لواســانی ، بن بســت گل ، پالک 2 ، طبقــه اول ، واحد 
جنوبی کدپستی 1935754945 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 شرکت نیک تراز سهامی خاص 
به شماره ثبت 266045 و شناسه ملی 10103832470 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/09و  به 
استناد مجوز شــماره 11/61984 مورخ 1399/11/15 اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ز ماده 
14 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: امضا کلیه اوراق و اسنادبهادار و 
تعهدآور شامل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری با امضاء مدیرعامل و یــا هریک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضا اسناد تیر و اظهاریه های قرارداد 

تیر با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی خوشنام راه 
سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به 
شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی سازمان 
برای ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های سازمان انتخاب شد. ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به 1398 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات 
شرکت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

سهامی خاص به شماره ثبت 78956 
و شناسه ملی 10101237758 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/11/09 و به 
استناد مجوز شــماره 11/61984 مورخ 1399/11/15 اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش عیقرلو به شماره ملی 
قرلو به  0074119842 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عی 
شماره ملی 0043716083 به سمت رئیس  هیئت مدیره و خانم شکوفه حاج عظیمیان 
به شــماره ملی 1378931531 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شامل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو امضا اسناد تیر و اظهاریه های قرارداد تیر با 

امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی خوشنام راه
سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت 
الحاق گردید. »تولید انواع چســبهای صنعتی، شیمیایی، واردات 
مواد اولیه و ســاخته شــده، صادرات مواد شیمیایی و مواد ساخته 
شــده، واردات ماشین آالت صنعتی مورد نیاز کارخانه. پس از اخذ 

مجوزهای الزم«.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تکین تجهیز هیرا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 480135 

و شناسه ملی 14005273386 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 15، شهرستان 
تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، کوچه ششم، کوچه 

فرزان، پالک 4، طبقه همکف کدپستی 1511753415 تغییر یافت.
آقای مسعود نقشینه به شماره ملی 0043195598 به سمت رئیس هیئت مدیره 
- آقای فرهاد حسامی به شماره ملی 1816699063 به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره - آقای فرهاد علیمراد به شماره ملی 0031083171 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور با 

امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان سهامی خاص
به شماره ثبت 45255 و شناسه ملی 10100905859 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1398/11/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مســعود 
نقشینه به شــماره ملی 0043195598، آقای فرهاد حسامی به 
شماره ملی 1816699063 و آقای فرهاد علیمراد به شماره ملی 
0031083171 به عنوان اعضای هیئــت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان
سهامی خاص به شماره ثبت 45255

و شناسه ملی 10100905859 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/1/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ساخت و تولید کلیه انواع 

قطعات پالستیکی و اسباب بازی های پالستیکی مجاز.
در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.

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

آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر شیوا 
سهامی خاص به شماره ثبت 414733

و شناسه ملی 10320670376 

اداره کل امور مالیاتی اســتان اصفهــان در نظر دارد 
مناقصه عمومی خرید تجهیزات نظارت تصویری ســال 1400 
خــود را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد ایران:

روز پنجشنبه 20 خرداد 1400 تا ساعت 19
 - مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد: روز سه شنبه اول تیر 1400

تا ساعت 19
- زمان بازگشایی پاکت های مرحله اول: روز چهارشنبه دوم 
تیر 1400 )محل برگزاری مناقصه اداره کل امور مالیاتی می باشد.(

- زمان بازگشایی پاکت های مرحله دوم: روز پنج شنبه دهم 
تیر 1400 )محل برگزاری مناقصه اداره کل امور مالیاتی می باشد.(
 مناقصه گر بایستی مبلغ )یک میلیارد ریال( 1/000/000/000 ریال

به عنوان تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار به صورت سپرده 
به حساب جاری 2170100204005 به نام تمرکز وجوه سپرده 
اداره کل امــور مالیاتی واریز و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه 
دهد و مدارک مربوطه را ضمیمه اســناد درخواستی نموده و در 

تاریخ مقرر ارائه نماید.
شناسه آگهی: 1146848

 فراخوان مناقصه عمومی
 دومرحله ای خرید تجهیزات
نظارت تصویری سال 1400

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهاننوبت دوم

سال هشتادم   شماره 22767   تکشماره 30000 ریال12 صفحهپنج شنبه 20 خرداد 1400   29 شوال 1442    10 ژوئن 2021

ایرانــی میلیــون   ۵۰ واکسیناســیون   
تا پایان دی ماه.

 عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس: مالیات 
بر خانه های خالی رونق بازار مسکن را مضاعف می کند.
 دانشــگاه ها مجــاز بــه برگــزاری 50 درصــد 

کالس های مجازی بعد از کرونا هستند.

 نایب  رئیس  شورای ملی زعفران: صادرات زعفران 3 برابر شد.
 وزیر آموزش و پرورش با  اشــاره به واکسیناسیون 
 معلمــان تا پایــان مــرداد: تالش می کنیم شــروع 

سال تحصیلی حضوری باشد.
 کارشــناس انرژی: پرمصرف ها بایــد بهای واقعی 

 ] صفحه آخر[ ] صفحات۱۰،۲و۴[انرژی را بپردازند.

 سوریه برای نخستین بار موشک های اسرائیل را 
در آسمان لبنان هدف قرار داد.

 جاسوس موساد در تور انقالبیون یمن.
 ســفر مخفیانــه رئیــس ســیا به پاکســتان

برای تأسیس پایگاه نظامی!

 تحقیر بن ســلمان از ســوی غرب؛ ســران اروپا 
حاضر به دیدار با ولیعهد سعودی نشدند.

 حبــس ابد بــرای قصــاب سربرنیتســا و قاتل 
8 هزار مسلمان.

دو مقام سابق صهیونیست: رژیم ما آپارتاید است
دنیا باید علیه آن ورود کند

درخشش دوباره جوانان ایرانی در لیگ ملت های والیبال
پیروزی مقتدرانه ایران بر آمریکا

 ]صفحه ۳[

روحانی: امروز هم راه حل مشکالت برجام است
بلینکن: حتی در صورت بازگشت به برجام صدها تحریم می ماند

فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن ضد کرونای »فخرا« آغاز شد

مراکشی ها هر جا را که نماینده اسرائیل پا می گذارد
آب می کشند!

 گروهی از شــهروندان مراکشــی 
پایتخت)ربــاط(، کمپینی  ســاکن 
را بــرای شستشــو و پاک ســازی 
نقاطــی که نماینده رژیم اشــغالگر 
صهیونیســتی از آنهــا بازدید کرده 

است، به راه  انداخته اند.
 فعــاالن مراکشــی در شــهرهای 
مختلف این کشــور، طرح مذکور را با 
هدف محکوم کردن عادی  سازی روابط 

با رژیم صهیونیستی اجرا کردند. 
 در این طــرح، هیئتی از »جبهه 
مراکشــی حامی فلسطین و مخالف 

عادی  سازی« شرکت دارد.
 مراکش سال گذشــتۀ میالدی، 
روابط خود با رژیم صهیونیســتی را 

به حالت عادی درآورد. 

 رئیس جمهور روز گذشته درحالی بار دیگر حل مشکالت کشور را به توافق خسارت بار برجام گره زده که 
وزیر خارجه آمریکا اعالم کرده است حتی در صورت بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام، صدها تحریم 

دیگر علیه تهران باقی خواهند ماند.
 روحانــی همچنیــن در حالی مدعی اخالق انتخاباتی شــده که در جریان دو انتخابات 92 و 96 شــاهد 
کلکسیونی از بی اخالقی ها، تهمت ها و تخریب ها علیه دولت قبل و رقبا و استفاده از شیوه های نوین عملیات 

روانی در دستاورد سازی، رقیب هراسی و مظلومی نمایی توسط شخص وی بودیم. 
 اظهارات روحانی درباره اوضاع خوب اقتصادی کشــور در 4 سال اول در حالی است که مهر ماه 94 چهار 
وزیــر کابینه دولت در نامه ای بلند باال شــخص رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاســت های 
ناهماهنگ دستگاه ها، هشــدار دادند اگر تصمیم ضرب االجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران 

خواهد شد.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

دروغ گفتیم؛ 
رئیس جمهور

خیلی هم اختیارات دارد)!(

نقش مدیریت بانکی 
در تورم و نابسامانی اقتصادی

]صفحه ۴[

]صفحه ۱۰[

مجلس،  اقتصادی  کمیســیون  سخنگوی   
با معرفی بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی 
رشــد نقدینگی: »دو بانک خصوصی در سال 
۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی 
و اعتبار داشــتند. چون نظارت ضعیف است 
اختیاراتشان  از  بانک دارها  می شــود  باعث 

سوءاستفاده کنند«.
 بانک ها برای کسب سود باال وارد بازارهای 
ارز و ســکه و مسکن می شــوند، به افزایش 
قیمت هــا دامن می زننــد، در بازارها حباب 
 ایجاد می کنند و در نهایت تخلیه این حباب 

بر سر مردم خراب می شود.
 سال گذشته معاون وزارت راه و شهر سازی 
اعالم کرد یک بانک خصوصی- دولتی مالک 
یک هزار واحد مســکونی خالی است! با این 
 وصف نباید از مدیریت نظام بانکی پرســید 
چرا بانک هــا به جای کمک به تولید به خرید 

هزاران ملک می پردازند؟
 بانک ها با وجودی که قرار بود عاملی برای 
کمک به تولید باشــند بعضاً به عاملی برای 
فشار به تولید داخلی بدل شده اند. دو هزار و 
۷۸۹ واحد تولیدی تا پایان آذر ۹۹ به تملک 

۱۶ بانک درآمدند.
مرکزی  بانک  رئیس کل  همتی،  عبدالناصر   
در دولت روحانی گفته است »۱۱ بدهکار بزرگ 
بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور 
وجود دارد«. این حجم از بدهی بانکی از سوی 
ناظر  نهاد  بیانگر ضعف  افراد،  تعداد معدودی 

بازار پول، یعنی بانک مرکزی است.

 

ملت 
با اسالم است!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 در مشکالت اساسی کشور همچون تورم، نابسامانی بازارها، خلق نقدینگی، بحران بازار سرمایه و... رد پای مدیریت بانکی کشور به چشم می خورد.

 وجود بانک های خصوصی و رقابت بین بانک ها بر سر پرداخت سود بانکی باالتر با چراغ سبز بانک مرکزی، عامل افزایش نقدینگی و تورم شده  است.

 در سال ۹۹ حجم نقدینگی ۴۰/۶ درصد رشد کرده و به سه هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان در دهه های اخیر بی سابقه است.

 

صفحه ۲

روایت عزیزی از نشست کمیسیون امنیت ملی   

عراقچی: تحریم های اولیه، 
ثانویه و ۵۰۰ تحریم برجامی 

باقی مانده است

صفحه 8

تکامل نماد مقاومت فلسطین  

از سنگ 
تا موشک های نقطه زن

صفحه ۱۱

۵۱ سال از شهادت آیت اهلل سعیدی گذشت  

فریادی تاریخی 
علیه سرمایه داران آمریکایی

صفحه 7

جریان شناسی اقتصادی، 
 ضرورتی اجتناب ناپذیر 

برای انتخاب رئیس جمهور

کیهان بررسی می کند

با تزریق به همسر دانشمند هسته ای شهید »رضایی نژاد«

صفحه ۱۱

چه نمره ای 
به مناظره ها بدهیم؟

نگاه


