جزئیاتی از کارت رفاه معیشتی
گام جدید برای پرداخت یارانه یک میلیونی
وزیــر صمــت :تمــام زنجیــره ســیمان را

وارد بورس کاال میکنیم.

منطقه صنعتی
سواحل شمالی امارات
در آتش سوخت

میرکاظمــی :توســعه را براســاس ســند ملی

آمایش سرزمین دنبال میکنیم.

بازگشــت چراغ خاموش برندهــای خارجی به
بازار لوازم خانگی.

تخفیــف  ۲۵درصــدی شــورای شــهر تهران

[ صفحه آخر]

برای پرداخت نقدی عوارض شهرسازی.

[ صفحات  4و ]۱۰

واردات  ۱۰هزار تن تخممرغ برای ثبات بازار.
چهارشنبه  24شهریور ۱۴۰۰

 8صفر۱۴۴۳

نشست هماندیشی
فعاالن اقتصادی
با رئیس قوه قضائیه
صفحه ۱۱

امیر دریادار کاویانی:

آمریکا در حدی نیست
که در آبهای بینالمللی
ما را تهدید کند

سال هشتادم

 ۱۲صفحه ( نيازمنديها در صفحه) ۶

 15سپتامبر ۲۰۲۱

سیدحسن نصراهلل تشریح کرد

معامله سوخت میان ایران و لبنان
معادله منطقه را تغییر داد

دبیرکل حزباهلل لبنان ،با تشــریح به هم خوردن محاسبه آمریکا و غربگرایان با رسیدن کشتی حامل سوخت ایران به سواحل سوریه
و ناتوانی صهیونیستها از مورد هدف قرا ر دادن این کشتی ،نشان داد که این معامله سوخت ،معادالت منطقه را تغییر داد.

صفحه ۳

واکسیناسیون متولدین 1360
و خانوادههای کادر درمان
صفحه 10

سلمان لبنانی؛ سردار مهاجر

فرماندهی که حاج قاسم
و نصراهلل شیفتهاش بودند
صفحه 8

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

رئیسی باید
پشت میزش بنشیند
و به میان مردم نرود!
صفحه 11

سید حســن نصراهلل :معادله بازدارندگی
موجود ،از رســیدن کشــتی نخســت
[از ایران به سوریه] حمایت کرد.
محاسبات تمام کسانی که امیدوار بودند
اسرائیلیها کشــتیها را هدف قرار دهند،
اشتباه از آب درآمد ...اسرائیل در تنگناست.
محاسبات کسانی که بر روی ایجاد مشکل
بین حــزباهلل و حکومت لبنان حســاب
باز کرده بودند ،به هم ریخت.
لبنانیها دیگر نیازی نیست که عزت خود
را در بازارهای سیاه سوخت زیر پا بگذارند.
اولین کشــتی شامگاه یکشــنبه وارد
بنــدر بانیاس شــد و بار خــود را تخلیه
میکند.
از جمهوری اسالمی ایران و رهبر معظم انقالب،
رئیسجمهور و مســئوالن دولتی ایران به دلیل
پذیرفتن مســئولیت انتقال سوخت برای لبنان
تشکر میکنم.
برای ما حتمی است که سوخت را ارزانتر
از چیزی که از ایــران خریدهایم ،خواهیم
فروخت .چون به دنبال تجارت نیستیم.
معادله طالیــی «ارتش-ملت-مقاومت»
تثبیت شده است.
مقامات حزباهلل در استان البقاع لبنان،
اقدامات لجستیکی ،فنی ،تبلیغاتی و اداری
را برای استقبال از کاروانتانکرهای حامل
سوخت ایران به طور کامل انجام دادهاند.
[صفحه آخر]

تازههایکتاب

صفحه ۵

آگهی تغییرات شرکت پارس بینالملل شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  87068و شناسه ملی 10101314923

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ
 1400/04/28تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حساب سود و
زیان و عملکرد ســال مالی  1399به تصویب مجمع رســید .آقای
علیمراد تقی پور بیرگانی با شماره ملی  1971897450بسمت بازرس
اصلی و آقای حسین مهرابی با شماره ملی  0040114562به سمت
بازرس علیالبدل برای ســال مالی  1400انتخاب گردیدند .روزنامه
کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1192166

آگهی تغییرات شرکت آالرمکو سهامی خاص

به شماره ثبت  83368و شناسه ملی 10101279796

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ
 1400/04/27تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حساب سود و
زیان و عملکرد ســال مالی  1399به تصویب رســید .آقای علیمراد
تقی پور بیرگانی با شماره ملی  1971897450بسمت بازرس اصلی
و آقای حســین مهرابی با شــماره ملی  0040114562به ســمت
بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1192167

شماره 22842

تکشماره  30۰00ریال

در آستانه آغاز سال تحصیلی صورت گرفت

پویش «مشق احسان»
توزیع  320هزار بسته لوازمالتحریر در مناطق محروم

[صفحه ]۱۰

گزارش جامعه اطالعاتی آمریکا

اگر تحریمها کاهش نیابد
ایران ،رآکتور آب سنگین را راهاندازی میکند

اگر تهران کاهش تحریمها را دریافت نکند ،احتماالً مقامات ایرانی گزینههایی از غنیسازی بیشتر اورانیوم
تا طراحی و ساخت یک رآکتور جدید ۴۰مگاوات آب سنگین را در نظر خواهند گرفت.
ایــران این پیام را داده که اگر آمریکا به تعهدات کامل برجامی خود بازگردد ،تهران هم به تعهدات کامل
خود بازخواهد گشت.
ایران بزرگترین قدرت موشکی بالستیک در منطقه را دارد و با وجود چالشهای اقتصادی ،به دنبال بهبود
و دستیابی به تسلیحات متعارف جدید خواهد بود.
جامعه اطالعاتی آمریکا در گزارش ســال  ۲۰۲۱به تداوم ترس واشــنگتن از تهدید ایران به انتقام ترور
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی علیه مقامهای آمریکایی اشاره کرده است.
[صفحه ]۲

خبر ویژه

 4سال رشد اقتصادی الزم است
تا به قبل از دوره روحانی
برگردیم!

[ صفحه] ۲

يادداشت روز

این همه برکت
در یک حرکت؟!

[ صفحه] ۲

آگهیتغییرات
شرکت آبهای معدنی دماوند سهامی خاص
به شماره ثبت 635
و شناسه ملی 10100630031

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور
فوقالعــاده مــورخ  1400/04/21تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد -:موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
به شناســه ملی  10100190284به سمت بازرس
اصلی و موسســه وانیا نیک تدبیر به شناســه ملی
 10320721862به ســمت بازرس علیالبدل برای
مدت یکســال انتخاب گردیدند -.صورتهای مالی

آگهی تغییرات شرکت صنایع روغن سپهر گستر اراک سهامی خاص
به شماره ثبت  557127و شناسه ملی 14009099624

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1400/05/05تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :آقای نیک پوی قاسملو دارنده کدملی 0036898325
بــه نمایندگی از شــرکت کندر به شناســه ملــی  10101275087به
ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای محســن محمدخانی دارنده کدملی
 0045784329به نمایندگی از شــرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه به
شناسه ملی  14005665210به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای
حســین رحیم بازرجانی دارنده کدملــی  0056374666به نمایندگی از
شرکت تدبیر پردازان پاسارگاد شرق به شناسه ملی  14004686193به
ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل .براساس ماده « »45اساسنامه،
اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویــض گردید :بجز بندهای 10 ،5 ،3 ،2
و  11ماده « »41اساســنامه کلیه اختیارات مشــروحه در ماده مذکور به

مدیرعامل تفویض گردید .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای دو نفر از
اعضای هیئت مدیره متفق ًا همراه با مهر شرکت و یا با امضای یک نفر از
اعضای هیئت مدیره به همراه امضای یک نفر از بین آقای محمدحسین
رضائی کمالآباد دارنده کدملی به شماره  0453426638به سمت مدیر
پروژه و خانم سیده مریم تقوی دارنده کدملی به شماره 4579328469
به سمت مدیر مالی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .ضمن ًا مکاتبات
عادی و اداری نیز با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرپروژه
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت
سهامی خاص به شماره ثبت 368048
و شناسه ملی 10320174724
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  1400/05/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضاء هیئت
مدیره به قرار ذیل برای مدت  2سال تعیین گردیدند :آقای
حمیدرضــا ریاضی به کد ملی  2410892418به ســمت
رئیس هیئت مدیره -تعاونی بهپویش سمند آریا با شناسه
ملی  10103872672با نمایندگــی آقای احمد نصیری
بــه کد ملی  0059687908به ســمت نایبرئیس هیئت
مدیره -آقایهــادی طزری به کد ملی  0072717361به
سمت عضو هیئت مدیره -آقای مهران میرزائی به کد ملی
 0491832117به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت
مدیره) -کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از
قبیل :چک – ســفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی
و اوراق عادی و اداری با دو امضاء از بین آقایان حمیدرضا
ریاضــی رئیس هیئت مدیره یا هــادی طزری عضو هیئت
مدیره و مهران میرزائی مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت
مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

آگهی تغییرات موسسه
انتشارات عام المنفعه غیرانتفاعی امیرکبیر
به شماره ثبت 2918
و شناسه ملی 10100201530

آگهیتغییرات

مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1187725

به اســتناد صورتجلســه هیئت امنا مورخ  1400/04/21و به
بموجب مجوز شماره 100/24080مورخ 1400/04/26سازمان
تبلیغات اســامی تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :آقای علیرضا
مختارپور قهرودی به شــماره ملــی  0043858783بهعنوان
عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای حجتاالســام والمسلمین
ســید علی موسوی به شــماره ملی  0939886707بهعنوان
عضــو هیئت مدیــره و آقای محســن پرویز به شــماره ملی
 0046584501بهعنــوان عضو هیئت مدیــره و آقای میثم
نیلی احمدآبادی به شــماره ملــی  1281873632بهعنوان
عضو هیئت مدیره و آقای حســین شاه مرادی به شماره ملی
 1171360940بهعنوان عضو و دبیر هیئت مدیره و مدیرعامل
برای مدت نامحدود منصوب گردیدند کلیه قراردادها ،اســناد
تعهــدآور ،اوراق بهادار و بانکی با امضــاء مدیرعامل و یکی از
اعضــاء هیئت مدیــره و در غیاب مدیرعامل بــا امضاء دو نفر
از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسســه و سایر نامههای
اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد
بود .امضا اســناد ذیل تبصرة  5اساســنامه مطابق شروط ذکر
شــده در آن معتبر خواهد بود و ماده  22اساســنامه به شرح
فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1188754

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1192164

منتهی به  1399/09/30به تصویب رسید -.روزنامه
کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت
انتخاب گردید.

حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دماوند ()1187718

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1187723

شرکت ساختمانی پگا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 78777

و شناسه ملی 10101236094
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ
 1400/03/18تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :روزنامه
کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شــد .آقای بیژن یزدگردی به شــماره ملی
 0043142974و آقای محمد ابراهیم قره داغی به
شــماره ملی  1582039070و آقای ایوب رضایی
اهری به شــماره ملی  1671849442به ســمت
اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب
گردیدند .موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی
 10103538953بــه عنوان بــازرس اصلی و آقای
رضا ذکی علمداری به شماره ملی 5059610322
بــه عنوان بازرس علیالبدل ،برای مدت یک ســال

تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش تداوم نور پاسارگاد
درتاریخ  1400/06/17به شماره ثبت 582958
به شناسه ملی 14010256166

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام امور مربوط به تولید محصوالت
صنعتی ،مشاوره فنی ،مدیریتی و ارائه طرح ،راهاندازی کارخانجات صنعتی،
عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی ،انجام امور طراحی ،مشــاوره و فعالیت
درزمینه تجهیزات شبکههای انتقال وفیبرنوری وفعالیت درزمینه تجهیزات
شــبکههای مخابراتی وشــبکههای رایانهای وفعالیــت در زمینه تجهیزات
شــبکههای ارتباطات سیار ،الکترونیکی ،تاسیســاتی و ساختمانی ،خطوط
انتقــال نفــت و آب ،گاز ،پتروشــیمی ،طراحی ،اکتشــاف و بهرهبرداری از
معادن ،ساختمانســازی ،راه و ابنیه و اطالعرســانی و دوربین مدار بسته،
شــرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی بخش خصوصی و دولتی،
انجام عملیات مکانیزاســیون اداری و اتوماســیون صنعتــی در بخشهای
صنعتی ،کشــاورزی ،صنایع غذایی و بســتهبندی محصــوالت ،صادرات و
واردات ماشــین آالت و تجهزات صنعتی و کاالهــای مجاز بازرگانی مرتبط
بــه موضوع شــرکت و اخذ وام و تســهیالت و اعتبار از بانک و موسســات
مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی و شــرکت در
نمایشــگاههای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در
سراســر کشــور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیــت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :اســتان تهران،
شهرســتان تهران ،بخش مرکزی ،شــهر تهران ،محله عباسآباد-اندیشــه،
خیابــان قائممقام فراهانی ،خیابان شــهدا ،پالک  ،25طبقــه اول ،واحد 2
کدپســتی  1586758113سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,000,000,000ریال نقدی منقســم به  100سهم  10/000/000ریالی
تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1/000/000/000ریــال
توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  1400.48100مورخ
 1400/05/18نــزد بانــک ایران زمین شــعبه فاطمی با کــد 6901077
پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقای محمدحســین ذوالفقاری
طهرانی به شــماره ملــی  0043216031و به ســمت مدیرعامل (خارج از
هیئت مدیره) به مدت  2ســال آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی به
شماره ملی  0043216031نماینده قانونی شرکت پرورش دادهها با شناسه
ملی  10101147298و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم
شراره پزشگی وحدتی به شماره ملی  0042844691نماینده قانونی شرکت
مهندسی پرســو الکترونیک رادمهر با شناســه ملی  10102025262و به
سمت نایبرئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محمد جابری به شماره
ملی  0065009940نماینده قانونی شــرکت اتصال صنعت میانه با شناسه
ملی  10320506910و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای سید بابا رضا قریشــی زاده به شماره ملی  5219548931و به سمت
منشی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا :امضاء کلیه اوراق و
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل :چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود
اســامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید
با امضا دو نفر از ســه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر
اســت و اوراق عادی و اداری با امضــاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت
مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد .اختیارات مدیرعامل :طبق
اساســنامه بازرسان آقای احمد حاج نوروزی به شماره ملی 0073214116
به ســمت بازرس علیالبدل به مدت  1سال آقای محسن رضائی به شماره
ملی  4321987784نماینده قانونی شــرکت حسابرســی هوشــیار ممیز
با شناســه ملی  10100439645به ســمت بازرس اصلی به مدت  1سال
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شــرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
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