
به استناد  صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت کمپانی ژروه دنون به 
شــماره فراگیر 3002590655 بــه نمایندگی آقای لوران 
کریستف ساچی به شــماره فراگیر 98086804 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، شــرکت فرمینوست به شماره فراگیر 
3002706368 به نمایندگی آقای اولیویر بوالی به شماره 
فراگیر 100570829 به ســمت نایب رئیس  هیئت مدیره، 
شــرکت پرودوئی لتیه فره اســت اوروپ به شماره فراگیر 
3003468786 بــه نمایندگی آقای متیو توماس بنجامین 
لهومه به شــماره فراگیر 100570670 و شرکت هلدینگ 
اینترناسیوناله دو بوسان به شماره فراگیر 3002590705 
به نمایندگی آقای ایو لوئی ژان پلگرینو به شــماره فراگیر 
101038983777 و شرکت پرودوئی لتیه فره سود اوروپ 
به شــماره فراگیــر 3002597270 بــه نمایندگی آقای 
استراهینجا نینیک به شماره فراگیر 190687280924 به 
ســمت اعضای هیئت مدیره و خانم ســپیده استاد زمانی 
به شــماره ملی 0060029560 )خــارج از اعضای هیئت 
مدیره و خارج از ســهامداران( به سمت مدیرعامل انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از 
قبیل چک، ســفته، بروات و قراردادها با امضای مشــترک 
دو تن از صاحبان امضای مجاز به شــرح زیر و مهر شرکت 
معتبر خواهد بود: خانم سپیده استاد زمانی به شماره ملی 
0060029560 بــه عنوان مدیرعامل 2. خانم لیال کریمی 
به شــماره ملی 4323480539 به عنوان مدیر ارشد مالی 
3. آقای فرشــید صالح زاده به شماره ملی 0061444537 

به عنوان مدیر فروش و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. هیئت 
مدیــره اختیارات و وظایف مدیرعامل را شــامل موارد زیر 
مــورد تصویب قرارداد: انجام امور روزمره تجاری شــرکت 
شــامل هرگونه معامله و عقد قراردادهای الزم و در صورت 
لزوم فســخ و اقاله آنها- اجرای تصمیمات متخذه از طرف 
هیئــت مدیره- نمایندگی شــرکت در برابــر کلیه مراجع 
قضایــی از جمله طرح کلیه دعــاوی حقوقی یا کیفری در 
هر مورد یا موضوع بر علیه هر شــخص حقیقی یا حقوقی 
و / یــا دفاع از هر گونه دعــوی حقوقی یا کیفری مطروحه 
علیه شــرکت با هر موضوع توســط هر شخص حقیقی یا 
حقوقــی. مدیرعامل مجاز خواهد بود بــرای انجام هر یک 
از امور فوق وکیــل / وکالی انتخابی خود را تعیین نموده 
و کلیه اختیارات قانونی را به ایشــان اعطا نماید- استخدام 
و نصب و عزل کارمندان، تعیین ســمت و حقوق و پاداش 
آنان، انجام اقدامات انتظامی و تعلیق و یا اخراج کارمندان 
و اعطای مرخصی- عمل به عنوان یکی از صاحبان امضای 
مجاز شــرکت و امضای اسناد و مدارک تعهد آور و بانکی- 
نگهداری حسابهای شرکت به طرز مناسب طبق مفاد قانون 
تجارت و سایر قوانین و مقررات و گزارش به هیئت مدیره. 

حجت  اله قلی  تبار سرپرست 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 دماوند 

آگهی تغییرات شرکت آب های معدنی دماوند )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 635 و شناسه ملی 10100630031

به استناد  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای استراهینجا نینیک به شماره فراگیر 
190687280924 به جای آقای یورگن 
اسر به شماره فراگیر 99355836 به عنوان 
نماینده شــرکت پرودوئی لتیه فره سود 
فراگیر 3002597270  به شماره  اوروپ 
بــه عنوان عضو هیئت مدیــره برای بقیه 
انتخاب   مدت تصــدی هیئــت مدیــره 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت آب های معدنی دماوند 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 635 

و شناسه ملی 10100630031

حجت  اله قلی  تبار سرپرست 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 دماوند 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق 
و اســناد بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات و قراردادها با امضای مشترک حداقل 
دو تن از صاحبان امضای مجاز به شــرح زیر همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشــد: خانم سپیده استاد 
زمانی به شــماره ملــی 0060029560 به عنوان 
مدیرعامل باتفاق 1. خانم لیال کریمی به شماره ملی 
4323480539 به عنوان معاون مالی شــرکت به 
جای آقای امید نیکفر و یا 2. آقای فرشید صالح زاده 
به شماره ملی 0061444537 به عنوان مدیر فروش 
و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آب های معدنی دماوند 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 635 

و شناسه ملی 10100630031

حجت  اله قلی  تبار سرپرست 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 دماوند 

به اســتناد  صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مهدی 
ارژنگ هشــجین به کد ملی 1639610855 به سمت مدیر 

تصفیه برای مدت دو سال تعیین گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار صبا دژ ایرانیان 

در حال تصفیه سهامی خاص  به شماره ثبت 390294
به استناد  صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  و شناسه ملی 10320410401

1399/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عنایت ابراهیمیان شیخی 
به کدملی 4200009684 به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال 
تعیین گردید.- نشــانی مدیر تصفیه و محل تصفیه به آدرس جدید: 
تهران، بلوار مرزداران، کوچه نســترن، خیابــان 25 متری آزمایش، 

پالک صفر، طبقه همکف کدپستی 1464757161 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار صبا 
دژ ایرانیان سهامی خاص )در حال تصفیه( 

به شماره ثبت 390294 و شناسه ملی 10320410401

به اســتناد  صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1400/04/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه ، صورت ســود 
و زیان ســال مالی منتهی به 1399/12/29به تصویب رسید خانم 
میمنت شیرین ســخن به کدملی 0051715511 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای محمدجواد گرامی به کدملی 0381017842 ، به عنوان 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 329982 و شناسه ملی 10103695555

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
ســالیانه مــورخ 1399/04/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: علی سراج به کد ملی 0043315518 
و سیامک صبوری به کد ملی 0036049379 و 
الهام تقی زاده متقی به کد ملی 0040862720 
به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. حسین محمدیان مردانقم به 
شــماره ملی 0048682764 به عنوان بازرس 
اصلی و حمیــد موالزاده کلور به شــماره ملی 
1466764546 بــه عنوان بــازرس علی البدل 
برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهــان جهت نشــر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت تارماک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38633 

و شناسه ملی 10100840495 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهــران- منطقه 17 ، 
شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان 
کالهدوز ، خیابان شــهید عباس دوران ، میدان شهید مهتدی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف ، کدپستی1751613711 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 موج فناوری هوشمند شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 313145 و شناسه ملی 10103515402

 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 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی مؤسســه 
شــامل ترازنامه در تاریخ 1398/12/29 وحســاب سود و زیان و جریان 
وجوه نقد برای ســال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت 7355 و شناسه 
ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای ســال مالی 1399 
انتخاب گردید روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی مؤسسه انتخاب شد
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
 به شماره ثبت 24533 و شناسه ملی 10104022009

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 1398/05/31 
به تصویب رسید. آقای حمید عرب زاده قهیازی به شماره ملی 
0042299713 به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رسول پور 
قهرود به شماره ملی 1262544270 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال 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 صادرات پنبه شرق شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 7774 و شناسه ملی 10100343648

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/04 و مجوز شــماره 184232/71/5 مورخ 
99/12/20 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای داریــوش امانی تهرانــی به کدملی 
1289385750 بــه جای آقای عبدالهاشــم حســن نیا برای 
 مدت 2 ســال به عنوان عضو و رئیس هیات عامل ، مدیرعامل 

)رئیس  سازمان( انتخاب گردید.

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

سال هشتادم   شماره 22843   تکشماره 30000 ریال12 صفحهپنج شنبه 25 شهریور 1400  9 صفر1443    16 سپتامبر 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و ۱۰[

 گــزارش تکان دهنده ســی ان ان از وضعیت فقر 
و گرسنگی در افغانستان.

 جزئیــات شــنیدنی دربــاره چگونگــی فــرار
اسرای فلسطینی از امنیتی ترین زندان صهیونیست ها.

 ژنرال آمریکایی از ترس حماقت هسته ای ترامپ 
مخفیانه با چین تماس می گرفت.

 رای الیوم: فروش سوخت به لبنان ضربه 3جانبه 
به هژمونی آمریکا بود.

تلویزیون سی ان ان اعالم کرد

تلفات روزانه کرونا در آمریکا
به ۲۲۷۷ نفر رسید

 پیش بینــی یــک کارشــناس: بــازار ســهام 
مهرماه صعودی می شود.

 رئیــس کل بانــک مرکــزی اعالم کرد؛ رشــد
12/8 درصدی نقدینگی در 5 ماهه اول امسال.

 وزارت نیرو از امکان پرداخت قسطی قبوض برق خبر داد.

 تامیــن 2 میلیون تبلت و رایانــه برای آموزش 
دانش آموزان مناطق محروم.

 ذخیــره انســولین بــه میــزان 4 مــاه؛ داروی 
بیماران خاص به اندازه کافی فراهم شده است.

وزارت جهاد کشاورزی خبر داد 

افزایش تولید و واردات مرغ
قیمت در مهرماه کاهش می یابد

 ]صفحه ۲[

سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین:

مادام که تحریم ها ادامه دارد
غرب انتظار اقدام سازنده از ایران نداشته باشد

کیهان بررسی می کند

فرصت حضور ایران در بازار 330 میلیارد دالری پیمان شانگهای
 کاظم غریب آبادی ســفیر و نماینــده دائم ایران 
نزد ســازمان های بین المللی در وین در نشســت 
شــورای حکام: مایه تأســف اســت که کشور های 
اروپایی همچنان حاضر نیستند آمریکا را به خاطر 
خــروج غیرقانونــی و یکجانبه از توافق هســته ای 
محکــوم کننــد و از آن بخواهنــد تحریم هــای 
خــود را علیه ملــت ایران بردارد، امــا در عوض از 
 ایــران مطالبه اجرای تعهــدات آن تحت برجام را 

می کنند.

 مادامــی که تحریم ها علیه ایــران ادامه دارد، از 
ایران انتظار خویشــتنداری و اقدام سازنده نداشته 
باشید. اقدامات و فعالیت های هسته ای ما، از جمله 
غنی ســازی در ســطوح مختلف و تولید ســوخت 
سیلیساید، برابر حقوق ما تحت معاهده عدم اشاعه 
صورت می گیرنــد، جنبه کامال صلح آمیز دارند و از 
بُعد پادمانی نیز تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس 

قرار دارند.

خبر ویژه 
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عصبانیت عجیب غربگرایان
از خانه تکانی 

در وزارت خارجه

کلیات طرح به تصویب مجلس رسید

طرح ساماندهی بازار خودرو از تصویب نمایندگان گذشت

گام مهم برای انحصارزدایی
 و تسهیل کسب وکارها
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آژانس شتر مجنون است
پیاده شوید !

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 نمایندگان مجلس، کلیات طرح »تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار« را تصویب کردند؛ 
طرحی که با حذف امضاهای طالیی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت های موجود در 

برخی کسب و کارها را از بین خواهد برد.
 خاندوزی: در ســال مانع زدایی از تولید، تصویب این طــرح، یکی از پیام های خوش به مردم 
 و فعاالن اقتصادی از بهارســتان اســت و بخش زیادی از فعاالن اقتصادی منتظر گشــایش و 

باز کردن غل و زنجیر از پایشان هستند.

 این طرح در پی حذف مراحل پیچیده  در اخذ مجوزهای کســب و کار اســت که دست و پای 
 فعاالن اقتصــادی را می بندد و انگیزه تولید را از فعاالن می گیرد که مبدأ فرآیندهای ناســالم 

و فسادآلود در اقتصاد است.
 زنگنه، سخنگوی کمیســیون جهش تولید: در این طرح قید شده کسب و کارهایی که مربوط به 
امنیت ملی، بهداشت عمومی و اجتماعی است و یا سالمت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار می دهد 

باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی در این موارد وجود ندارد.

 همچنین مجلس گام مهم دیگری را برای شکســتن انحصار بازار و به منظور متعادل ساختن 
قیمت خودرو برداشت.

 هدف اصلــی این طرح این اســت که بــدون ایجاد فشــار ارزی و بدون تحت الشــعاع 
 قــرار  دادن تولید داخل امــکان واردات خودرو فراهم و به این ترتیب ســبب کاهش التهاب 

بازار شود.
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ابالغ نقشه ملی
 پیشگیری و مقابله

 با فساد اداری و اقتصادی
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8 چالش 
پیش روی طالبان

برای اداره افغانستان

محکومیت »حسن رعیت« 
به مجموعًا 35 سال حبس
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جلسه کمیته پیوند اعضاء 
مرکز مسیح دانشوری برگزار شد

به ریاست والیتی

از سوی رئیس جمهور انجام شد 
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 اذعان روزنامه اصالح طلب 
به هوشمندی رفتار ایران 

در مواجهه با تحوالت افغانستان

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای


