
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
 مــورخ 1400/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- خانم فروغ هدایی رئیس هیئت مدیره به شماره 
کــد ملــی 1377914021، آقای عمــران فائض 
سرخابی به شــماره کد ملی 1377871002 نائب 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای اســماعیل 
آزموده عضو هیئت مدیره کد ملی 6309210610، 
آقــای کیــا فائض ســرخابی به شــماره کد ملی 
0016141091 عضــو هیئت مدیره برای مدت 2 
ســال انتخاب شدند.- آقای پیمان باقری پور با کد 
ملی 5179659949 به سمت بازرس اصلی و آقای 
علی بردایی با کد ملی 0040249735 به ســمت 
بــازرس علی البدل به مدت یکســال مالی انتخاب 
شدند. -ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 1399/12/30مورد تصویب 

قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص
به شماره ثبت 99371 و شناسه ملی 10101433611

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه وحساب 
ســود وزیان ســال 99 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت معتمد ارکان دارنده شناسه 
ملی 10104073682 به سمت بازرس اصلی و آقای حجت 
عــدل پرور ک.م 0603309437 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. آقای عباس امینی 
ک.م 0051388081 مدیرعامــل وعضو هیئت مدیره ، آقای 
رحیم امینی ک.م1189164116 رئیس هیئت مدیره ، آقای 
بابک امینی ک.م 0057047790 نائب رئیس هیئت مدیره 
و خانم ملک مشــاعی ک.م 0040468305 عضو علی البدل 
تعییــن گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 
آگهی هــا انتخاب گردیــد. حق امضاء کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور بانکی ازقبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود 
اســالمی و نامه های اداری و مراسالت با امضاء آقای رحیم 
امینی )رئیس هیئت مدیره( و آقای عباس امینی)مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی )نایب  رئیس هیئت 
مدیره( هریک به تنهایی همراه با ُمهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر 
سهامی خاص به شماره ثبت 41466 

و شناسه ملی 10100868415

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علی 
ســراج به شماره ملی 0043315518 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیامک صبوری 
به شماره ملی 0036049379 به سمت رئیس 
هیئت مدیــره الهــام تقی زاده متقی به شــماره 
ملــی 0040862720 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

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 

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
1400/03/09 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:- خانم 
فروغ هدائی با کد ملی 1377914021 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای عمران فائض ســرخابی با 
کد ملی 1377871002 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، آقای کیا فائض ســرخابی با کد 
ملی 0016141091 به ســمت عضو هیئت مدیره، 
آقای اســماعیل آزموده با کد ملی 6309210610 
به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.- کلیه 
اسناد و اوراق تعهدآور، بهادار، چک، سفته و بروات 
تا مبلغ 10،000،000،000 ریال با امضاء مدیرعامل 
به همراه مهر شــرکت و بیش از آن با امضاء دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره با مهر شــرکت معتبر است. 
سایر اوراق تجاری و مکاتبات عادی با امضاء هر یک 

از اعضاء هیئت مدیره معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص 
به شماره ثبت 99371 و شناسه ملی 10101433611

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/02/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره 
به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
محمد واحدی بــا کدملی3308982781 به عنوان 
رئیــس هیئت  مدیره آقای ســعید معینی ســده با 
کدملی 1160254451 به عنوان عضو هیئت  مدیره 
آقای علیرضا زاهــدی با کدملی 6199918983 به 
عنوان مدیرعامل و نائب رئیــس هیئت مدیره کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
ســفته بروات قراردادها و عقوداســالمی با امضای 
مدیرعامــل )آقــای علیرضا زاهدی( همــراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان حامی علم و صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 477116 

و شناسه ملی 14005143105

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1400/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب ســود و زیان ســال مالی1399 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه 
ملی 10100522558 به ســمت بــازرس اصلی و خانم 
نیرالسادات سلیمان ریزی به شماره ملی 0045546118 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای  هادی غالمی به شــماره 
ملی0943455960 به ســمت عضو هیئت مدیره آقای 
غالمعلی غالمی به شماره ملی 6299706716 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محســن غالمی به شماره ملی 
0945854927 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
مهدی غالمی به شــماره ملی 0940922797 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها 
و عقوداســالمی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و  شناسه ملی 10102944443

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 رئیــس هیئت مدیره 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 استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/04 و مجوز شــماره 184232/۷1/۵ مورخ 
99/12/20 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای داریــوش امانی تهرانــی به کدملی 
128938۵۷۵0 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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/0۷/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شــد. ترازنامه و حساب سود و 
زیان ســال مالی 98 به تصویب رسید. آقای محمد کبیری به شماره 
ملی 00۵84۷۵88۵ به عنــوان بازرس اصلی ، آقای توکل نظری به 
شــماره ملی ۵889۵92300 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان مولوی سازه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 143170 

و شناسه ملی 10101861448 

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 1۷ ، 
شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان 
کالهدوز ، خیابان شــهید عباس دوران ، میدان شهید مهتدی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف ، کدپستی1۷۵1613۷11 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 1399/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1ـ محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله  اندیشــه ، کوچه شــهید 
محمدرضــا نادربیگی ، خیابان مقصود ، پالک 8 ، طبقه اول کد 

پستی 1486۷81184تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی بیدک نانو ساختار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 566504 

و شناسه ملی 14009494060 

جناب آقای حمید واعظی
جانشین محترم مرکز اطالع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(
 درگذشت مادر همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و بقای عمر شما

و خانواده محترم را از درگاه ایزد منان خواستارم.
مسعود زندیه
مدیر آگهی های موسسه کیهان

سال هشتادم   شماره 22849   تکشماره 30000 ریال12 صفحه   پنج شنبه اول مهر 1400  16 صفر1443    23 سپتامبر 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و ۱۰[

 فایننشــال تایمز: اسرای فلســطینی با فرار خود 
اسرائیل را به سخره گرفتند.

 6 حزب ترکیه خواســتار انحالل نظام ریاســتی 
در این کشور شدند.

 سعودی لیکس: محمد بن سلمان شدیداً در انزوا 
به سر می برد و به زودی سقوط می کند.

 فریــاد کهنه ســرباز آمریکایــی بر ســر بوش؛ 
 میلیون هــا عراقــی به خاطــر دروغ تــو کشــته

شدند.
 انصاراهلل کنترل 2 شهر راهبردی در استان شبوه را

به دست گرفت. 

طنین فریاد مرگ بر اسرائیل علمای فلسطینی
در حرم امام حسین)ع(

 سرپرست وزارت آموزش و پرورش: حفظ سالمت 
دانش آموزان خط قرمز ما در بازگشایی مدارس است. 
 رئیس  جمعیت هالل احمر از واردات 12 میلیون ُدز

 واکســن دانش آمــوزی کرونــا طی هفتــه آینده 
خبر داد.

 فرار خودروهای لوکس و خانه های خالی از مالیات.
 اوجی مطرح کرد؛ برنامه ریزی برای سرمایه گذاری 

145میلیارد دالری در صنعت نفت. 
 ضــرورت تدبیر دولت بــرای جلوگیری از گرانی 

کره و تخم مرغ.

نابودی یک میلیون شغل 
با قاچاق 4.۵ میلیارد دالری لوازم خانگی 

 ]صفحه ۱۱[

دیروز از سوی دیوان محاسبات انجام شد

ارائه سریع و بی سابقه گزارش تفریغ
گامی در جهت اصالح ساختار بودجه

امیر عبداللهیان در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

نه رفتار غیرسازنده آمریکا را می پذیریم
و نه کشور را معطل وعده های توخالی سابقه دار خواهیم کرد

 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
مالک ما عمل طرف های مقابل است و نه اظهارنظر آنها. دولت جدید در حال مرور و مطالعه پرونده مذاکرات 
انجام شده است. نه اتالف وقت می کند، نه رفتار غیرسازنده آمریکا را می پذیرد و نه کشور را معطل وعده های 

توخالی سابقه دار خواهد کرد.
 امیرعبداللهیان در دیدار با  هایکو ماس وزیر خارجه آلمان: آمریکا باید بداند، همه بده بستان ها یک بار 
در مذاکرات برجام انجام شــد و لذا مذاکرات وین نه برای توافقی جدید، بلکه برای اطمینان از بازگشــت 

کامل و تضمین شده آمریکا به تعهدات خودش ذیل برجام و قطعنامه 2231 است.

 صبح دیروز، با حضور رئیس مجلس شــورای اســالمی و رئیس کل دیوان محاســبات کشــور، از گزارش 
تفریغ بودجه سال 1399 رونمایی و این گزارش طی نامه ای به مجلس شورای اسالمی ارسال شد.

 ارائه گزارش تفریغ بودجه در پایان شــهریورماه و پیش از تدوین الیحه بودجه سال مالی آینده در دولت، 
یک رکورد به حساب می آید که بخشی از اقدامات تحولی دیوان محاسبات در دوره مدیریت فعلی است.

 قالیباف: نظارت برخط بر بودجه کمک شایانی به تصمیم گیری ها می کند، لذا قرار است دیوان محاسبات 
هر دو ماه یکبار گزارش اولیه از نظارت بر بودجه ارائه کند.

 ]صفحه ۲[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

با تسریع واکسیناسیون کرونا
اقتصاد کشور 

دوباره جان می گیرد

اولین نطق رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل

به آمریکا اعتماد نداریم، ایستادگی جواب می دهد

طنین صدای انقالب در جهان
از تریبون سازمان ملل

]صفحه ۳[

]صفحه ۳[

 آیت اهلل رئیسی: امروز برای جهان مهم نیست 
که آیا »آمریکا اول اســت« یا اینکه »آمریکا 
برگشته اســت«. اگر عقالنیت در دستورکار 
بفهمند که استقامت  باید  باشد  تصمیم گیران 

ملت ها قوی تر از قدرت ابرقدرت هاست.
 اگر قدرت و نقش ایــران در کنار دولت و 
ملت های سوریه و عراق نبود و اگر مجاهدت 
شــهید ابومهدی المهندس و سپهبد شهید 
آقای حاج قاسم سلیمانی نبود، امروز داعش 
همســایه مدیترانه ای اروپا بود. البته، داعش 

آخرین موج از افراط گرایی نخواهد بود.
 امروز همه جهان از جمله خود آمریکایی ها 
اذعان دارند که پروژه مقابله با ملت ایران که 
در دوره اخیر در نقض شکل و محتوای برجام 
جلوه گر شــد و با سیاست فشار حداکثری و 
برجام  بین المللی  توافق  از  خودسرانه  خروج 
دنبال شد، به طور کامل شکست خورده است.
 جمهوری اســالمی ایران گفت وگویی را مفید 
می داند که نتیجه آن لغو تحریم های ظالمانه باشد.
 سخنان آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی بازتاب 
گسترده ای در رسانه های مطرح جهان داشت. 
مطرح ترین رســانه غربی انگلیسی، فرانسه 
و اســپانیایی زبان، بیش از هر بخش دیگر از 
سخنان رئیسی، محورهای مرتبط با ضرورت 
لغو تحریم های ظالمان علیــه ملت ایران را 

برجسته کردند.

 

چرا رئیسی توانست
اّما روحانی نتوانست؟

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 اولین ســخنرانی آیت اهلل رئیســی در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد با مضامین حق طلبانه و عدالت جویانه ای ، در حقیقت صدای واقعی 
 انقالب اســالمی و مصداق روشن دیپلماسی قهرمانانه بود که پس از سال ها انفعال و ســرخوردگی غرور و عزت و اقتدار را به ملت ایران اسالمی 

باز گرداند. 

صفحه ۲

صفحه ۷

صفحه 11

جان مایه
سخنان رئیس جمهور

صفحه 11

صفحه 11

عشق به سیدالشهدا 
محور وحدت عدالتخواهان جهان 

خواهد شد

افغانستان؛ شروعی 
بر دومینوی سقوط آمریکا 

در خاورمیانه

امکان کالهبرداری در بازار رمزارزها
 بسیار باال و ردیابی اموال متهمان آن

 بسیار مشکل است 

خدمات متقابل
 روزنامه اصالح طلب 

و رسانه ضدایرانی ملکه انگلیس!

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

آیت اهلل جنتی:

سخنگوی قوه قضائیه:

در نخستین روز هفته دفاع مقدس برگزار شد

رژه دریایی باشکوه بسیجیان در آب های خلیج فارس

نکته


