
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مــورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای داور ریاحی به شماره ملی 1380778107 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا طهماسبی 
حمیــد به شــماره ملــی 0491130287 به ســمت 
مدیرعامل و نائــب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا 
علی خانی به شماره ملی 0491085044 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل- چک- 
ســفته- برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری بــا امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاوش پسند نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 177920 

و شناسه ملی 10102202337 

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

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 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 

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 هیئت مدیره مورخ 1399/12/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد:- حمید مسعودی فر به شــماره ملی 0032270763 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و شــهال صفارزاده به شــماره ملی 0452082145 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند- کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شــرکت به امضای خانم 
شــهال صفارزاده به شماره ملی 0452082145 یا آقای حمید مسعودی فر 

0032270763 به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
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 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 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 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 دســتی وگردشگری 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرســی مفیدراهبر 
به عنــوان بازرس قانونی برای یک ســال مالی انتخاب گردید. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید. تراز نامه وحساب سود وزیان 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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
 مــورخ 1399/02/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای
علی روشنفکر راد به شماره ملی 2593605812 به سمت 
بازرس اصلی و آقای ســید علیرضا عرب به شــماره ملی 
0013640690 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت فنی تابیلکو سهامی خاص 
به شماره ثبت 9990 و شناسه ملی 10100409373 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح 
ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقای محمدحســین 
 0043216031 کدملــی  طهرانــی   ذوالفقــاری 
 آقــای احمد بیدآبــادی کدملــی 0041638158 
 آقــای محمد بیدآبــادی کدملــی 0032280661 
آقای عبدالحسین بیدآبادی کدملی 0043821121 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال 1398 به 
تصویب رسید آقای ســیدمهدی داودی محتشم با 
کد ملی 0072962811 به عنــوان بازرس اصلی و 
آقای ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی 
0055839983 به عنــوان بــازرس علی البدل برای 
مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان 
جهت درج آگهی های رســمی شــرکت در سال99 

تعیین نمودند.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279

و شناسه ملی 10102517680 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
سیدعلیرضا شریفی اصل به شماره ملی 0065829492به 
ســمت مدیرعامل و رئیس  هیئت مدیره ، آقای سید باقر 
شــریفی اصل به شــماره ملی 1729515150به سمت 
نایب  رئیس  هیئت مدیره و خانم ســعیده شریفی اصل به 
شــماره ملی 0057972400به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق 
عادی و اداری و قرارداد ها و عقود اســالمی با امضاء آقای 
ســیدعلیرضا شریفی اصل به ســمت مدیرعامل و رئیس  
هیئت مدیره و آقای ســید باقر شــریفی اصل به ســمت 
نایــب  رئیس  هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشد. خانم آسیه اکبری حلم به شماره 
ملــی 1360642803 به ســمت بــازرس اصلی و آقای 
حسن کردی به شــماره ملی 4132345289 به سمت 
بــازرس علی البدل بــرای مدت یک ســال مالی انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهی به 

1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت شریف گستر نفیس شهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 498182 

و شناسه ملی 14006164060 

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

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
شــد:  اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات   1399/06/30 
آقای محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به ســمت 
ملــی 0043216031  کــد  هیئت مدیره   رئیــس 
 آقای محمد بیدآبادی به ســمت عضو هیئت مدیره 
کــد ملــی 0032280661 آقای احمــد بیدآبادی 
بــه ســمت نائــب رئیس هیئت مدیــره کــد ملی 
بیدآبــادی  عبدالحســین  آقــای   0041638158
عضو هیئت مدیره کد ملــی 0043821121 آقای 
میثــم بیدآبــادی به ســمت مدیرعامــل کد ملی 
0075350671 تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات 
و غیره به امضــاء 2 نفر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره 
بهمراه مهــر شــرکت و اوراق عادی مراســالت و 
مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680 

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

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/05 
و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/05 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال

به مبلغ 10000000000 ریال منقســم به 10000000 سهم 
1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شــده از طریق مطالبات 
حال شــده تامین گردیده افزایش یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح و ذیل 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 شریف گستر نفیس شهر سهامی خاص 
به شماره ثبت 498182 و شناسه ملی 14006164060 

سال هشتادم   شماره 22808   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (   یک شنبه 10 مرداد 1400   21 ذی الحجه 1442    اول آگوست 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۰ و ۴[

 اتحاد 14 کشــور آفریقایی برای اخراج اسرائیل
از اتحادیه آفریقا.

 سرکوب وحشیانه تظاهرات ضدشهرک سازی در 
کرانه باختری؛ صهیونیســت ها 270 فلسطینی را 

زخمی کردند.

 میلیون ها مســتأجر آمریکایی در معرض اخراج 
از خانه.

 الجزیره خطاب به بوش: دهانت را ببند و گم شو!
 حمله داعش به مراسم عزا در عراق با ده ها شهید 

و زخمی.

صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در اروپا

آمازون قوانین فضای مجازی اروپا را نقض کرد
900 میلیون دالر جریمه شد

  مدیر عامل سابق و تعدادی از کارکنان آبفا خوزستان
بازداشت شدند.

 نوبت واکسن کرونا باطل نمی شود.
 قاچاق و ضعف نظــارت از دالیل افزایش قیمت 

مصالح ساختمانی بود.

 رشد 35 هزار واحدی شاخص بورس تهران.
 بر اســاس گــزارش بانــک مرکــزی، میانگین

قیمت خانه در تهــران از متری 30 میلیون تومان 
گذشت.

محسنی اژه ای در جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی:

برخی انحصارها در کشور 
»شکاف طبقاتی« ایجاد کرده است

 ]صفحه آخر[

منابع صهیونیستی و آمریکایی اعالم کردند

جزئیات تازه از انفجار در نفتکش اسرائیلی
حمله با پهپادهای انتحاری صورت گرفته است

ضربه سنگین انقالبیون یمن به ائتالف سعودی
در مرحله دوم عملیات بزرگ »نصرالمبین«

 انقالبیــون یمن در مرحلــه دوم عملیات مهم 
»النصــر المبیــن« موفق به پاک ســازی مناطق 

گسترده ای از استان البیضاء شدند.
 سخنگوی نیروهای مسلح یمن: در این عملیات، 
دو ناحیه »نعمان« و »ناطع« آزاد شــد و عناصر 
تروریستی-تکفیری مورد حمایت ائتالف سعودی 

متحمل خسارت  و تلفات زیادی شدند. 

 ارتش آمریکا: کارشناســان مواد منفجره نیروی دریایی ما معتقدند نفتکش رژیم صهیونیســتی نزدیک 
سواحل عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. 

 روزنامه جروزالم پست: این حمله با چندین پهپاد انتحاری صورت گرفته و هدف نفتکش اسرائیلی بوده است.
 وزیر خارجه رژیم صهیونیستی: حمله به نفتکش ما کار ایران است. 

 شبکه العالم: طبق اعالم منابع مطلع، این حمله از سوی مقاومت در منطقه و در پاسخ به حمله اخیر رژیم 
صهیونیستی به فرودگاه »ضبعه« منطقه قصیر سوریه صورت گرفته است! 

 اقدامات مداخله گرانه و تروریستی رژیم صهیونیستی در منطقه باعث شده که این رژیم به هدفی مشروع 
برای گروه های متعدد منطقه ای تبدیل شود.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

رازگشایی همتی 
از علل ناکارآمدی

دولت روحانی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

 

لبنان
مسیر را گم نمی کند

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 

صفحه ۳

رهبر انقالب با عفو 
یا تخفیف مجازات تعدادی از 

محکومان موافقت کردند

صفحه 8

 حکایت پرواز برادران 
» قاسم و محمدرضا 

پورقدیری« 

صفحه ۳

روحانی:  

تصمیمات ستاد مقابله با کرونا 
همواره بر پایه خرد جمعی 

بوده است

صفحه ۱۱

تعهد 89 نماینده مجلس 
درباره طرح شفافیت آرا ؛   

ریز مذاکرات و مصوبات 
غیرمحرمانه کمیسیون ها را 

اعالم می کنیم

سرپوش مجازی
روی 8 سال فاجعه حقیقی

]صفحه ۲[

 صدها تن از مزدوران ائتالف ســعودی کشته و 
زخمی شــدند و ما توانستیم مقادیر زیادی اسلحه 

به غنیمت بگیریم.
 شــبکه خبری المیادین: با این پیروزی امنیت 
استان مهم البیضاء به اســتثنای برخی نقاط آن 
توســط ارتش و نیروهای مردمی یمن تامین شد 

و سعودی ها تحقیر شدند.
 استان البیضاء مشرف به استان ذمار در جنوب 
صنعاست و اگر ائتالف سعودی موفق به کنترل آن 
می شد می توانست خطوط تأمین انصاراهلل را تحت 

فشار جدی قرار دهند.

 اصالح طلبــان می خواهند به بهانه طرح صیانت از فضای مجازی، افکار عمومی را از مســئله اصلی 
پاسخگویی و کارنامه دولت روحانی منحرف کنند و روی 8 سال فاجعه حقیقی! سرپوش بگذارند.

 بــا اینکه »طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربــردی فضای مجازی« هنوز در مجلس 
تصویب نشده و برخی ابعاد تخصصی آن روشن نشده است اما مدعیان اصالحات درصدد آن هستند با 
تبدیل موضوع به مســئله اول کشور، القا کنند که با قانونی شدن طرح مزبور، فضای کسب وکار از بین 

می رود و حتی اینترنت قطع می شود!
 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که طی 8 سال گذشته، مدیریتش )به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی( 
فاجعه ملی را برای کشور رقم زده و بیت المال را به ثمن بخس بر باد داده است روز گذشته در نقش یک 
عدالتخواه! ظاهر شد و طی سخنانی به بهانه طرح صیانت از فضای مجازی، از عدالت و عدالتخواهی گفت!

 بانیان و مقصران اصلی مشکالت اقتصادی کشور در حالی رگ گردن خود را به این  و آن نشان می دهند 
که گویا طی 8 سال گذشته، فضای کسب وکار گل وبلبل بوده و آنها ناجیان اقتصاد کشور بوده اند!

 هیچ دولتی در تاریخ بعد از انقالب، به اندازه دولت تدبیر و امید باعث تشدید فقر و عقب گرد اقتصاد 
ایران نبوده و هیچ دولتی مثل دولت روحانی مرزهای آمارهای اقتصادی را جابجا نکرده است!

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

جنجال علیه
 طرح فضای مجازی

بدون ارائه یک نقد فنی!


