
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی مفید 
راهبر به شماره ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی 
وحســاب سود و زیان، ســال مالی 1398/12/29 به تصویب 
رســید روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پایا سامان پارس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 308460 و شناسه ملی 10103464995 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/04/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت گروه 
کشــاورزی حامی سرمایه سروش پارســیان به شناسه ملی 
10103961479، شــرکت پویا افالک سپهر به شناسه ملی 
10101262460 ، شــرکت صنایع معدنی شــهاب سنگ با 
شناســه ملی 10101278928، به عنوان اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت وصنعت فردوس 
سهامی خاص به شماره ثبت 81916 

و شناسه ملی 10101265667 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1398/11/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مســعود 
نقشینه به شــماره ملی 0043195598، آقای فرهاد حسامی به 
شماره ملی 1816699063 و آقای فرهاد علیمراد به شماره ملی 
0031083171 به عنوان اعضای هیئــت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان
سهامی خاص به شماره ثبت 45255

و شناسه ملی 10100905859 

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
1399/11/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: جواد 
معصومــی بــا کدملــی 0057978190 به جای 
محمدحســن کرمی بــا کدملــی 2000503780 
بــه نمایندگی از شــرکت مادر تخصصــی مالی و 
ســرمایه گذاری سینا به شــماره ثبت 211900 و 
شناســه ملــی 10340058917 به عنــوان عضو 
هیئت مدیره برای بقیه مــدت تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
از قبیل چک ، ســفته ، بــروات ، و غیــره با امضای 
مدیرعامل و یکی از اعضــای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر باشد.

آگهی تغییرات شرکت اسکان ایران
 شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 14181
 و شناسه ملی 10100532854 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1399/11/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال 
انتخــاب گردیدند: آقای امیر اســماعیل زارع با کد ملی 
4285776391 بــه ســمت مدیرعامــل و رئیس هیئت 
مدیره- خانم شهره زاده مدرس با کد ملی1287865879 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- آقای ســید جواد 
اعرج خدائی با کدملی 1382492294 به ســمت عضو 
هیئت مدیره- کلیه اســناد رســمی و اســناد بهادار از 
قبیل: چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضای مدیرعامل و نایب رئیــس هیئت مدیره با همراه 
مهر شــرکت معتبر اســت. آقایان محمد بهتاش کدملی 
0047174455 و حامد قلی پور کدملی 5679921022 
به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی
 فرناس تکنولوژی سهامی خاص 

به شماره ثبت 91046 و شناسه ملی 10101353819

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 
بطــور فوق العاده مــورخ 1399/11/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیــره عبارتند 
از آقای ســید محسن احســن اصفهانی به شماره 
ملــی1282646036 ، آقای فضل الــه نیک نژاد به 
شــماره ملی 1287734091، آقــای مجتبی نیک 
نژادی به شــماره ملــی 1282232975برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای علــی دافعیان به 
شــماره ملــی 1282688510 به ســمت بازرس 
اصلی و آقــای صفر آقائی پور ماچیانی به شــماره 
ملی2690701431 به ســمت بــازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیر االنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 98 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص
به شماره ثبت 266045 

و شناسه ملی 10103832470 

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
اتخاذ شــد:  ذیــل  تصمیمــات   1399/11/07
آقــای ســید محســن احســن اصفهانــی به 
شــماره ملی 1282646036 به ســمت رئیس  
هیئت مدیــره آقای فضل اله نیک نژاد به شــماره 
ملــی 1287734091 بــه ســمت نایب رئیس  
هیئت مدیره آقای مجتبی نیک نژادی به شــماره 
ملی 1282232975به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره تعیین ســمت گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شــرکت دارای اعتبار و سایر نامه های اداری 
منفرداً با امضاء مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص 
به شماره ثبت 266045 

و شناسه ملی 10103832470 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ 
1398/05/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب و 
ســود و زیان شرکت منتهی به ســال 97/12/29 مورد تصویب 
قرار گرفت. - شــهرام گل افشان به شماره ملی 3873231239 
به عنوان بازرس اصلی و افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 
0044001363 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
)ســال مالی 1398( انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشــار 
کیهان جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب گردید. - شرکت 
 ســرمایه گذاری میالد ســازندگان )ســهامی خاص( به شماره

شناســه ملی 10101424086 به نمایندگی مجتبی نعمتی جم 
به شــماره ملی 0036203270 و شرکت جهاد تعاون )سهامی 
خاص( به شماره شناســه ملی 10101382904 به نمایندگی 
حســین فهمیده به شــماره ملی 0041974451 و شــرکت  
ســرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر )ســهامی خاص( به 
شماره شناسه ملی 10101323148 به نمایندگی محمدحسن 
مشــکوری به شــماره ملی 0451915501 بــه عنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 109718 

و شناسه ملی 10101534490

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/09و  به 
استناد مجوز شــماره 11/61984 مورخ 1399/11/15 اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ز ماده 
14 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: امضا کلیه اوراق و اسنادبهادار و 
تعهدآور شامل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری با امضاء مدیرعامل و یــا هریک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضا اسناد تیر و اظهاریه های قرارداد 

تیر با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی خوشنام راه 
سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به 
شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی سازمان 
برای ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های سازمان انتخاب شد. ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به 1398 به تصویب رسید.
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 اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/11/09 و به 
استناد مجوز شــماره 11/61984 مورخ 1399/11/15 اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش عیقرلو به شماره ملی 
قرلو به  0074119842 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عی 
شماره ملی 0043716083 به سمت رئیس  هیئت مدیره و خانم شکوفه حاج عظیمیان 
به شــماره ملی 1378931531 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شامل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو امضا اسناد تیر و اظهاریه های قرارداد تیر با 

امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی خوشنام راه
سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/11/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- صورت ســود و زیان و صورتهای مالی برای 
سال مالی منتهی با 1399/09/30تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت حسابرسان نواندیش با شناســه ملی 10100644122 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. -روزنامه 

کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس 
سهامی خاص به شماره ثبت 81916 

و شناسه ملی 10101265667 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/02/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت تصفیه به 
مدت یک سال شمسی تمدید گردید. آقای علی عبادت طلب 
بارکوســرائی به شــماره ملی 2720906077 به سمت مدیر 

تصفیه تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی 
)در حال تصفیه( سهامی خاص به شماره ثبت 470154 

و شناسه ملی 14004813854 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، 
بخش مرکزی ، شــهر تجریش، محله حکمت ، خیابان شهید 
دکتر لواســانی ، بن بســت گل ، پالک 2 ، طبقــه اول ، واحد 
جنوبی کدپستی 1935754945 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 نیک تراز سهامی خاص 
به شماره ثبت 266045 و شناسه ملی 10103832470 
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 شهر »الجبوبه« یمن واقع در جنوب »مأرب« آزاد شد.
 بحران نان در سودان یکسال پس از عادی سازی 

روابط با اسرائیل.
 چین پس از هوش مصنوعی در توسعه زیرساختی هم

از آمریکا جلو زد.

 تحلیلگر نظامی صهیونیست: منتظر انفجار مردمی
در کرانه باختری باشید!

 سی بی اس نیوز: 60 درصد آمریکایی ها می گویند 
اوضاع اقتصادی کشورشان وخیم است.

آخرین گزارش ها

تغییر نتایج انتخابات عراق
تعداد کرسی های مقاومت و »دولت قانون« افزایش یافت

 محکومیت مدیرعامل سابق شرکت »هفت تپه« 
به 20 سال حبس. 

 ایســنا پــس از 8 ســال: وزیر نفــت ســابق 
هیچ اعتقادی به ساخت پاالیشگاه نداشت. 

 وعده های خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی.

 طبق بررسی اتاق بازرگانی تهران: تورم در سال  1401
کاهش می یابد.

 55 عضو هیئت مدیره نظام مهندســی استان ها 
تعلیق شدند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:

کامیون های ایرانی بدون نیاز به آذربایجان 
به اوراسیا می روند

 ]صفحه ۲[

چراغسبزگروسیبهتروریستها
برایخرابکاریدرتأسیساتهستهایایران

تنش در قفقاز جنوبی و چشم انداز پیش رو

 ماجرا از آنجا آغاز شــد که نیروهــای مرزی آذربایجان از کامیون های ایرانــی که قصد عبور از محور 
مواصالتــی گوریس به کاپان را داشــتند، طلب 130 دالر حق  ترانزیت و مضافا اقدام به دســتگیری دو 
راننده ایرانی کردند. مســیر 80 کیلومتری گوریس به کاپان که این روزها در محافل مختلف بین المللی 
 ذکر آن بســیار می رود، در واقع بخشــی از جاده ای اســت که ایــران را از نقطه صفر مــرزی به ایروان 

وصل می کند. 

 رافائل گروســی، مدیرکل آژانــس انرژی اتمی 
در مصاحبــه با وبگاه »انرژی اینتلیجنس«: هرگونه 
حمله به یک تأسیســات هسته ای چیزی است که 
باید محکوم شود. درخصوص این پرونده )خرابکاری 
در تأسیســات هســته ای ایران(، مــن هیچ نقش 
تحقیقاتی و سیاسی ندارم من جایگاه خود را حفظ 

می کنم زیرا مسئولیت دارم.
 این وظیفه من نیســت که یک تفســیر سیاسی 
 دربــاره عامالن یک اقــدام خرابکارانــه ارائه دهم. 
من چنین توانایی را ندارم که تحقیقات انجام دهم و 

بدانم که چه اتفاقی احتماالً افتاده است.

 گروسی مدعی شده است که وظیفه ای درخصوص 
 خرابکاری در تأسیســات هســته ای ایــران ندارد. 
این اظهارنظر در حقیقت چراغ سبز به تروریست ها 

جهت خرابکاری در تاسیسات ایران است. 
 رفتــار آژانــس در مــورد اقدامات تروریســتی 
رژیــم صهیونیســتی مانند تــرور دانشــمندان و 
ایــران نشــان دهنده  خرابــکاری در تاسیســات 

عدم مســئولیت پذیری و سیاســی کاری این نهاد 
بین المللــی اســت. آژانس در این مــوارد به اعالم 
مواضع دیپلماتیک بسنده کرده و حتی این اقدامات 

تروریستی را محکوم نکرده است.

 ]صفحه ۷[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

نیویورک تایمز: 
لندن، پایتخت 

پولشویی دنیاست

لغو حق وکالت نمایندگان و قضات بعد از دوره خدمت

اقدامانقالبیمجلس
درحذفیکرانتمهمشغلی

]صفحه ۱۱[

 طرح تسهیل مجوز کسب و کارها در پی آن 
اســت تا با انحصارزدایی از روند صدور مجوز 
 امکان دســتیابی متقاضیان دارای شرایط را 

به مجوز فراهم کند.
 نکته مهم در جلسه دیروز رای نمایندگان 
به حذف امکان ویژه ای در صدور مجوز بود که 
پیش از این برای افراد دارای سابقه نمایندگی 
و قضاوت وجود داشت و آنها بدون شرکت در 

آزمون به مجوز می رسیدند.
 اکنون با رای نماینــدگان انقالبی مجلس 
یازدهم مسیر کسب مجوز برای همه افراد اعم 
دارای سابقه  افراد  فارغ التحصیالن جدید،  از 
نمایندگی مجلس، افراد دارای سابقه قضاوت 

و... یکسان شده است.
بیانیه ای در  با صــدور   نمایندگان مجلس 
از مقــام معظم رهبری  راســتای قدردانی 
جهت حمایت از صنعــت لوازم خانگی اعالم 
کردنــد این فرمــان مصداق بــارز حمایت 
از تولیــد ملــی و ریل گذاری برای ســایر 
 بخش های صنعتی و تولیدی کشور محسوب 

می شود.
 ســخنگوی کمیســیون جهــش و رونق 
تولید: مجلــس یازدهم در برابر هرگونه رانت 
 و امتیــاز در حوزه وکالت ایســتادگی کرد؛ 
مجلس با رانت و ویژه خــواری در این حوزه 
مخالــف اســت و مخالفتی با اصــل حوزه 
 وکالت ندارد، این پیشــنهاد تماماً در جهت 

رفع تبعیض هاست.

 

عراق 
به کدام سو می رود ؟

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 جلســه علنی دیروز مجلس به ادامه بررســی جزئیات طرح تسهیل مجوز کسب و کارها اختصاص داشــت و در مجموع نمایندگان توانستند 
در 6جلسه صحن این طرح را به بار بنشانند.

صفحه ۳

صفحه 10

صفحه 11

تأکیدرئیسجمهور
برضرورتپیشگیری

ازمفاسداداریواقتصادی

صفحه ۳

صفحه 11

مقابلهبابمبهای
بالداردورایستا

برایاولینباردررزمایش
مدافعانآسمانوالیت۱۴۰۰

پوششُدزنخست
واکسیناسیونکرونادرکشور

به75درصدرسید

امامعسکری)ع(
تمهیدگرعصرغیبت

بهخادمانمردمومدیرانسالم
درپروندهفسادکرسنت

تهمتزدهاند!

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

به انگیزه هشتم ربیع االول 
سالروز شهادت امام عسکری علیه السالم

در جلسه هیئت دولت مطرح شد 

سالروز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری)ع( را تسلیت می گوییم


