
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تراز نامه و 
صورت های مالی منتهی بــه 1398/12/29 تصویب گردید- 
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت 7355 و شناسه 
ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی 
1399انتخاب گردید- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/12/17 تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شــد: خانــم پروین خلیق بشــماره ملــی 0048070106 به ســمت 
رئیس  هیئت مدیره- خانم زهره رفیعی فرزند علی بشماره ملی 0490506976 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- آقای جعفر بختیاری فرزند حسن بشماره 
ملی 0492404771 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل -کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی 
با امضاء مدیرعامل )آقای جعفر بختیاری( و رئیس  هیئت  مدیره )خانم پروین 

خلیق( متفقاً همراه با مهر شرکت مروارید نقش طوس مشهد معتبرمی باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت مروارید نقش طوس مشهد سهامی خاص 
به شماره ثبت 195768 و شناسه ملی 10102376489

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/10/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - محل قانونی 
شــرکت در واحد ثبتی تهران به اســتان تهران، شهرســتان 
تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله اراضی عباس آباد، 
بزرگراه مدرس، بزرگراه رسالت، پالک صفر، ساختمان مرکزی 
بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمی ، طبقه ســوم ، کد پستی 

1519613513 تغییر یافت.

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

آگهی تغییرات شرکت سرشار شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 25598 و شناسه ملی 10100710609

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/08/11 ومجوز شــماره 992303/31868 مورخ 
99/12/11وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرســی مفیدراهبر 
به عنوان بازرس قانونی برای یک ســال مالی انتخاب گردید. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعییــن گردید. تراز نامه وحســاب ســود وزیــان منتهی به 

سال1398 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 358214 و شناسه ملی 10104034520

عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
شــماره  ومجــوز   1399/04/24 مــورخ  عــادی 
مــورخ   1714/02/03/1/516/6792/991535370
99/12/11 پلس اطالعات وامنیت عمومی فاتب تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: -1 آقای ســید محمد تقی پورجواهریان 
به کد ملی 0450949923 -2 آقای محمدرضا ســروری 
به کدملــی0793221188 -3 آقای عــزت اله پیری به 
کدملــی 0380843791 -4 آقای احمد افشــاری بقاء 
به کدملی 0032854927 -5 آقای ســید تقی حسینی 
بــه کدملی 4322611710 -6 آقای مســعود یزدانی به 
کدملــی 1652972315 7 – آقای محمــد مهدی رزم 
خواه به کدملــی 0042529522 همگی به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیــره وآقای ابوالقاســم یمینی به کدملی 
4284146440 و آقــای احمــد مقاره عابــد به کدملی 
1285312449 به عنــوان اعضای علی البدل هیئت مدیره 
بــرای مدت 2 ســال انتخاب شــدند. آقــای بدرالمعالی 
موســوی میرکال با کــد ملــی 0044122349 به عنوان 
بازرس اصلی موسســه و آقای موسی زمردکار به کد ملی 
3874289648 به عنوان بازرس علی البدل موسسه برای 
یکسال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

برای درج آگهی موسسه انتخاب شد.

آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره س 
به شماره ثبت 10936 و شناسه ملی 10100437151

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

هیئت مدیــره  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
شــماره  ومجــوز   1399/04/24 مــورخ 
مورخ   1714/02/03/1/516/6792/991535370
99/12/11 پلــس اطالعات وامنیــت عمومی فاتب 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســید محمدتقی 
پورجواهریان به کــد ملی 0450949923 به عنوان 
رئیس  هیئت مدیره ومدیرعامل آقای احمد افشاری 
بقــاء به کد ملــی 0032854927 به عنــوان نائب 
رئیــس  هیئت مدیــره آقای عزت اله پیــری به کد 
ملی 0380843791 به عنــوان عضو هیئت مدیره 
و خزانــه دار آقای محمدرضا ســروری به کد ملی 
0793221188 به عنــوان عضو هیئت مدیره آقای 
مسعود یزدانی به کد ملی 1652972315 به عنوان 
عضو هیئت مدیره آقــای محمدمهدی رزم خواه به 
کد ملی 0042529522 به عنوان عضو هیئت مدیره 
آقای سید تقی حسینی به کد ملی 4322611710 
به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادر 
و تعهــدآور با امضای دو نفر )مدیرعامل و خزانه دار، 
رئیس  یا نائب رئیس  هیئت مدیره و خزانه ار( با مهر 

موسسه معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره س 
به شماره ثبت 10936 و شناسه ملی 10100437151

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/09/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 
 2000000000000 ریال به مبلغ 6000000000000 ریال

منقسم به 6000000000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق 
مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

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

آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سینا سهامی خاص
به شماره ثبت 90128 و شناسه ملی 10101345022

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:- حمید 
مســعودی فر کد ملی 0032270763و شهال صفارزاده با کد 
ملی 0452082145 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند- روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره 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 شرکت قطعات خودرو سهامی خاص
به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال تعیین 
گردیدند: خانم پروین خلیق شماره ملی 0048070106 
به ســمت رئیس  هیئت مدیره- خانم زهره رفیعی شماره 
ملی 0490506976 به ســمت نائب رئیس  هیئت مدیره- 
آقای جعفر بختیاری شماره ملی 0492404771 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- ترازنامه و صورت های مالی 
شرکت برای سال های مالی 1397 و 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت.- موسسه حسابرسی تلفیق نگار )حسابداران 
رســمی( بشماره ملی 10320853372 به سمت بازرس 
اصلی و خانم راضیه مختاری شماره ملی 1260589730 
بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند.- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشرآگهی های 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت مرواریدنقش طوس مشهد
سهامی خاص به شماره ثبت 195768 

و شناسه ملی 10102376489

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

ثبت و امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیــده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: 
-1 بررســی و تحقیق در مورد علت بــروز حادثه و تحقق 
خســارت- تعیین مقدار خسارت و تشــخیص میزان تعهد 
بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه- مذاکره برای تعدیل و تسویه 
 خســارت بیمه ای طبق مجوز شماره 151641 / 602 / 99 
مــورخ 1399/11/13 بیمــه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران آگهــی گردید مدت فعالیــت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- منطقه 15 ، شهرستان 
تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله قائم مقام-سنایی ، 
کوچه تبریزی ، خیابان شــهید محمد خدری )شــاهین ( ، 
پالک 59 ، طبقه پنجم کدپســتی 1586617316 سرمایه 
 شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال

نقدی منقســم به 100 ســهم 5000000 ریالــی تعداد 
100 ســهم آن با نام عــادی مبلــغ 500000000 ریال 
توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 1861/21 
مورخ 1399/10/15 نزد بانک  ســپه شعبه نبی اکرم)ص( 
با کــد 1861 پرداخت گردیده اســت اعضــا هیئت مدیره 
آقای علی اصغر شــیرازی به شــماره ملی 0072465451 

و به ســمت نایب رئیس  هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
عیســی احمدنژاد به شــماره ملــی 1601901860 و به 
ســمت مدیرعامل به مدت 2 ســال و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالصمد پارسا به شماره 
ملی 4284075780 و به ســمت رئیــس  هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها 
عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان 
نو اندیش به شناسه ملی 10100644122 به سمت بازرس 
اصلی به مدت 1 ســال آقای وحید عامریان به شماره ملی 
4591191931 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعییــن گردید. بموجب مجوز شــماره 99/602/124260 

مورخ 1399/09/23 بیمه مرکزی ایران تاسیس گردید. 

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

تاسیس شرکت سهامی خاص ماهان ارزیابان ایرانیان درتاریخ 1399/11/28 
به شماره ثبت 573255 به شناسه ملی 14009817933 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/07/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
 و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 98/12/29 

مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت پخش مدبران کوشای ایرانیان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 472476 

و شناسه ملی 14004928845 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسابرسی مفید راهبر 
به شماره ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت منتهی به سال 98/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه دانش بنیان سینا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 517511 

و شناسه ملی 14007160647 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1400/01/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه 
ملی 10103295049 به سمت بازرس اصلی و خانم مهناز عسگری سوران 
با کد ملی 0453590365 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب 
شدند. -روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 

حجت اله قلی تبار سرپرست مرجع ثبت شرکت ها 
و مؤسسات 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 شرکت قطعات خودرو )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923 

در آگهــی موضــوع افزایش ســرمایه جلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1396/07/01 کــه قبــال بــا شــماره مکانیــزه 
139630400901077167 منجر به ثبت شــده است ، تعداد 
صحیح سهام شــرکت پس از افزایش سرمایه 21,149,974 
سهم و ارزش اسمی صحیح سهام 10000 ریال می باشد که 

مراتب بدینوسیله اصالح می گردد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

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

سال هشتادم   شماره 22776   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دوشنبه 31 خرداد 1400   10 ذی القعده 1442    21 ژوئن 2021

 ] صفحه آخر[ ]صفحات 10 و ۴[

 انقالبیون یمن با 17 پهپاد هجومی نقاط حساس را
در عربستان در هم کوبیدند.

 خطرات کشمکش با چین برای آمریکا به روایت »برنی سندرز«.
 افشای خسارت حمله اخیر پهپادی به عین االسد؛ 

سامانه دفاع موشکی آمریکا از کار افتاد.

 اعــالم آمادگــی طالبــان بــرای پایــان دادن 
به جنگ 40 ساله افغانستان.

 قلع و قمع ده ها تروریســت داعشی طی عملیات 
ارتش سوریه در منطقه صحرا.

گزارش مستند گلوبال تایمز از جنایات هولناک آمریکا

بنویسید آمریکا
بخوانید ماشین کشتارجمعی

 خدمــات بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی: 
نهاده های دامی تا 9 ماه آینده تامین شده است. 

 رئیــس  پلیــس فتــای تهــران از دســتگیری 
 فروشنده قرص های سقط جنین در فضای مجازی 

خبر داد.

 توانیــر: مردم بــرای جلوگیری از خاموشــی ها 
مصرف برق را کاهش دهند.

 جوالن 1/7 میلیارد دالری پوشاک قاچاق در کشور.
 طی یک سال گذشته 405 میلیون حمله بدافزاری

در کشور شناسایی شد.

رئیس  شبکه بهداشت وزارت بهداشت:

اطالع رسانی درباره تزریق ُدز دوم واکسن کرونا
 با ارسال پیامک انجام می شود

 ]صفحه ۴[

آمارها نشان می دهد

نقدینگی ۳۶۰۰ هزار میلیاردی و تورم ۵۲ درصدی
میراث دولت کنونی برای رئیسی

ملت در شهرهای مختلف کشور، پیروزی رئیسی را جشن گرفتند

معاون اول دستگاه قضا:

رئیس جمهور منتخب بستر های فساد را می شناسد
 و به رانت ها وقوف کامل دارد

 معاون اول دستگاه قضا: رئیس  جمهور منتخب مردم بستر های فساد را می شناسد و به رانت ها وقوف کامل دارد.
 محســنی اژه ای: ریاســت قوه  قضائیــه که به عنوان منتخب مــردم باید در هفته های آینده رســماً
ریاســت جمهوری را عهده دار شود، به همه چالش ها و مشکالت و مسائل دولت ها آگاه است و بستر های 

فساد را می شناسد.

 درحالی که کمتــر از 45 روز تا پایان کار دولت 
روحانی مستقر باقی مانده است آمارها نشان می دهد 
دولت روحانی اقتصاد را با نقدینگی، تورم و کسری 

بودجه نجومی تحویل دولت سیزدهم خواهد داد.
 حجم نقدینگی در اردیبهشــت ماه امســال به
3600 هــزار میلیارد تومان رســیده و بر اســاس 
 برآوردهــا در پایــان دولــت روحانــی بــه حدود

4000 هزار میلیارد تومان می رسد که بیانگر افزایش 
حدودی 6/8 برابری در مقایسه با شهریور 92 است.

 نرخ تورم در ســال های اخیر به ارقام بسیار باالیی 
رسیده به طوری که آمارها بیانگر تورم نقطه به نقطه 
52 درصدی در ماه های نخست سال 1400 بوده است.
 کســری بودجــه ســال جــاری بیــن 320 تا

350 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.
 تغییــرات جمعیت بیکار در ســال 92 نســبت
به ســال 99 نشان می دهد در این مدت تنها بیش 

از 9 هزار نفر از جمعیت بیکار کاهش یافته است.

 ]صفحه 11[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

روایت سخنگوي 
حزب اتحاد ملت

از علل شکست اصالح طلبان

ادامه واکنش های خارجی به انتخابات ریاست جمهوری ایران

سیدحسن نصراهلل: پیروزی رئیسی
امید را در ایران و منطقه زنده کرد

]صفحه ۳[

]صفحه ۳[

 

انتخابات حماسه بود
خام خون آشامان نشوید

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 

صفحه ۱۱

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
مطرح شد   

تأکید روحانی به ستاد اقتصادی دولت 
برای ارائه گزارش

 از وضعیت اقتصادی کشور 
 به رئیس جمهور منتخب

صفحه ۲

نیویورک تایمز:    

ایران از آمریکا 
تعهدنامه کتبی 

عدم خروج از برجام 
خواسته است 

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ما اصالح طلبان 
باید شکست را بپذیریم
نمی توان شکست را 

گردن شورای نگهبان انداخت

صفحه 3

چهلمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران  

چگونه چمراِن بازرگان 
چمراِن امام خمینی شد


