
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/06/21 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد : موسسه بنیاد تعاون ســپاه با شناسه ملی 
14003691943، شــرکت کفش نوید بهمن با شناسه 
ملی 10102247860، شرکت کشت و صنعت فردوس 
با شناسه ملی 10101265667، 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 )1223624(

آگهی تغییرات شرکت گروه کشاورزی حامی سرمایه سروش پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 
1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت 
به: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران-محله آزادی-خیابان سردارشهید یداله کلهر-خیابان 
شــهید رسول زارع - پالک 17 - مجتمع دندان  بان- طبقه 
اول - واحد 13کد پستی1313653938 انتقال یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1223633(

آگهی تغییرات شرکت کالن درمان آسیا با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 488314 و شناسه ملی 14005665851

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 
1400/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 31 اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای 
مرکب از ســه الی پنج نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی 
عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد 
مدیران کال یا بعضا قابل عزل می باشــند. تبصره 4: انتخاب 

مجدد مدیران توسط مجمع عادی بالمانع است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1223625(

آگهی تغییرات شرکت گروه کشاورزی حامی سرمایه سروش پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقایان سید مسعود خرم 
به ش.م 0061828831 به ســمت مدیرعامل و عضواصلی هیئت 
مدیره و ســید اصغر خرم به ش.م 2297189648 به سمت رئیس 
هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند -کلیه اســناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک- ســفته- برات- 
قراردادها و عقود با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1223635(

آگهی تغییرات شرکت کالن درمان آسیا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 488314 و شناسه ملی 14005665851

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مــورخ 1400/01/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
خانم سحر مقدمی به شماره ملی 0078383692 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خانم 
ریحانه مقدمی به شــماره ملی 0012143499 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره 
آقای مهدی مقدمی به شمارملی 0064698475به 
ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 
دوســال انتخاب شدند کلیه اســناد و اوراق بهادار 
و تعهــدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها و عقوداســامی با امضاء مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد. خانم سمیه بیاتی 
حاجیلو به شــماره ملی 0323075592 به سمت 
بازرس اصلی آقای مریم ســلیمی به شــماره ملی 
0453646646 به ســمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت مانی یار تجارت 
سهامی خاص به شماره ثبت 496867 

و شناسه ملی 14006089199

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1223638(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1400/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
آقای ســید اصغر خرم بــه ش.م 2297189648 با 
پرداخت مبلــغ 10.000ریال به صندوق شــرکت 
در ردیف شــرکاء قرار گرفت . - آقای سید مسعود 
خرم بــه ش.م 0061828831بــا پرداخت مبلغی 
به صندوق شــرکت میــزان سهم الشــرکه خود را 
به مبلــغ 990.000 ریال افزایــش داد. -در نتیجه 
سرمایه شــرکت از مبلغ 1.000.000 ریال به مبلغ 
1.500.000ریال افزایش و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصاح گردید -لیست شرکا بشرح ذیل قرار گرفت: 
مصطفی خلیقی سیگارودی به ش.م 0069434311 
دارای 500.000 ریال ســید مسعود خرم به ش.م 
 0061828831دارای 990.000 ریال سید اصغر خرم

به ش.م 2297189648دارای 10.000 ریال.

آگهی تغییرات شرکت کالن درمان آسیا
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 488314 

و شناسه ملی 14005665851

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1223637(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل -چک -سفته 
-بــرات -قراردادها و عقود با امضاء مدیر عامل منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در 
اساســنامه بدین شرح اصاح گردید. -آقای مصطفی 
خلیقی سیگارودی به ش.م 0069434311 با دریافت 
مبلغ 500.000 ریال معادل کلیه سهم الشــرکه خود 
از صندوق شرکت ازردیف شرکا شرکت خارج گردید 
- در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1.500.000ریال 
به مبلغ1.000.000ریال کاهــش و ماده مربوطه در 
اساســنامه اصاح گردید -لیست شرکا پس ازکاهش 
سرمایه بشــرح ذیل قرار گرفت: ســید مسعود خرم 
ریــال  990.000 0061828831دارای  ش.م   بــه 
2297189648 ش.م  بــه  خــرم  اصغــر   ســید 

دارای 10.000 ریال.

آگهی تغییرات شرکت کالن درمان آسیا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 488314 

و شناسه ملی 14005665851

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1223636(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1400/05/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : :اعضاء هیات مدیره به قــرار ذیل برای مدت 
دوســال انتخاب گردیدند: - آقای محمد شــهرامی 
بــه کد ملی 4130645706 بســمت مدیر عامل و 
عضو هیات مدیره - خانم بطول ساداتی به کد ملی 
2753479313 بسمت رئیس هیات مدیره - آقای 
احسان میرزایی به کد ملی 2754829105 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیــره - خانم الهام میرزایی به 
کد ملی 2740513631 بســمت عضو هیات مدیره 
امضای کلیه اوراق و اســناد بهــادار و اوراق عادی 
واداری شــرکت با مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره 
به همــراه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشــد. موسسه حسابرسی اطهر 
به شناســه ملی 10100177661 بســمت بازرس 
اصلــی و آقای محمد شــایان فرد به شــماره ملی 
4430560382 بســمت بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت الند آب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 90598 

و شناسه ملی 10101349406

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1223640(

مجله کیهان ورزشــی، امروز )شــنبه 29 آبان 1400( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه کیهان 
ورزشــی حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان است و هر هفته مخاطبان گرامی می توانند آخرین 
اخبار فوتبال ایران و جهان را در کیهان ورزشی بخوانند. در شماره 3349 کیهان ورزشی، مسابقات 
کشــتی آزاد زیر 23 ســاله های جهان زیر ذره بین رفته و آخرین رویدادهای جهان بســکتبال مورد 
بررسی قرار گرفته است. هم چنین در صفحه سینما و ورزش، نگاهی به فیلم سینمایی جهان پهلوان 

تختی شده است. در تازه ترین شماره هفته نامه کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- .... من آنم که رستم بود پهلوان )چشم انداز(

ـ »آر پی جی« زن خودروسازان )نگاه چند بعدی(
- تیمی در حد جهانی، مدیریتی در سطح...! )زیر ذره بین(

- بازگشت »دن آنتونیو« به لندن )پرونده خارجی(
... و آخرین اخبار از رشــته هایی چون کشــتی، فوتســال، بســکتبال، والیبال، تنیس، دوومیدانی، 

وزنه برداری، کاراته، جودو، بوکس، جانبازان و معلولین و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم حدیث 
ســوادیان میانبری به شــماره ملی 2660207712 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم صبا احمدی به شماره ملی 0795292295 
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 ابزار دقیق پارسیان کاال 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 471285 

و شناسه ملی 14004862685 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس: اســتان تهران، شهرســتان اسالمشــهر، بخش احمدآباد 
مستوفی، دهســتان احمدآباد مستوفی، روســتای حسن آباد قلعه 
اکبربیک، محله حسن آباد خالصه، خیابان شهید احسانی راد، خیابان 
فناوران، پالک 0 مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب، سالن 34 طبقه 
همکــف، واحد 1 به کدپســتی 3313193714 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کنترل فر آیند پاسارگاد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 235712 و شناسه ملی 10102766480

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 
بطــور فوق العاده مــورخ 1399/12/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقــای امیررزاقــی داریان کدملی 
0070919283 بــه ســمت رئیــس  هیئت مدیره 
آقایان نادر رزاقی کدملی 0043821049 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و میثاق رزاقی داریان 
کدملــی 0067375030 بــه ســمت نایب  رئیس 
 هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور از قبیل چک ،ســفته، برات و قرار دادها با 
امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره 
همــراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. آقای رضا 
خلیل پور سیابانی کدملی0058776151 به سمت 
بازرس اصلــی و آقای ناصر سلطاندوســت کدملی 
1382720701 به ســمت بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت چای دنیا سهامی خاص
 به شماره ثبت 6131 

و شناسه ملی 10100295101

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

سال هشتادم   شماره 22893   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  شنبه 29 آبان 1400   14 ربیع الثانی 1443    20 نوامبر 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 ژاپــن رقم ســنگینی برای بودجــه نظامی اش 
اختصاص داد.

 طالبان تحصیل زنان را قانونی اعام کرد.
 اعــام وضعیــت اضطــراری در آلمــان پس از 

فوت 264 نفر بر اثر کرونا در یک روز.

 تاکیــد چندبــاره جریان هــای سیاســی عراق 
به وقوع تقلب در انتخابات پارلمانی.

بــرای  صهیونیســتی  رژیــم  گزینه هــای   
انتخابات ریاست جمهوری لیبی!

توهم امپراطوری اردوغان عود کرد
رونمایی از نقشه جهان تورانی!

 فعالیــت 350 هــزار بســیجی در مدیریــت
و غربالگری کرونا.

 وزیر بهداشــت: تزریق 100 میلیون ُدز واکسن
در 100 روز یک حرکت انقابی و مردم نهاد بود.

 تشدید برخورد با خودروهای آالینده و دودزا در تهران.

 اصاح قوانین مناطق آزاد در دســتور کار دولت 
قرار دارد.

 معاون اول قوه قضائیه: میانگین حقوق کارکنان 
دستگاه قضا از 40 نهاد حاکمیتی کمتر است.

دستور معاون اول رئیس جمهور 
برای حل مشکل زاینده رود

 ]صفحه آخر[

توصیه آمریکا به عربستان در آستانه آزاد شدن مأرب

شما که از ما قوی تر نیستید
مثل ما که از افغانستان خارج شدیم، از یمن خارج شوید

 پاسداشت مرحوم ابراهیم محمدزاده 
در گفت وگو با دکتر جواد منصوری و سردار عبداهلل محمودزاده

دیده بانی برای سپاه

 مرحوم محمدزاده نســبت به امام)ره( اعتقاد واقعی، قلبی و جدی داشــت. در حد شــعار نبود. عجیب امام را 
می شناخت. به نظرم می رسد به ندرت ما آدمی را در انقاب داشتیم که مثل آقای محمدزاده امام را شناخته باشد.

 بی مهری های شــدیدی نسبت به ایشــان وجود داشــت. اگر غیر از آقای محمدزاده بود، اطرافیانش 
می توانستند او را به سمت دیگری ببرند و حتی در مقابل ولی فقیه قرار دهند ولی ایشان چون تکلیف مدار 

و والیت مدار بود، جذب آنها نشد و اجازه سوءاستفاده به هیچ کس نداد.

 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر آغاز مذاکره با هدف جلوگیری از شکست سنگین ائتاف سعودی-آمریکایی
در مرکز یمن تأکید کرد.

 روزنامه البنا: فحوای توصیه آمریکا به ســعودی ها این اســت: »کاری را که ما در افغانســتان انجام دادیم 
انجام دهید. نه شما از ما قوی تر هستید نه آنها از طالبان ضعیف تر.«

 به دنبال پیروزی های انصاراهلل در مأرب رئیس  ســتاد مشــترک ارتش دولــت خودخوانده منصور هادی 
دست به دامان سفرا و نمایندگان غربی و عربی شده است. 

 همزمان با پیشروی چشمگیر ارتش و کمیته های مردمی یمن در استان مأرب، منابع یمنی خبر دادند که 
یک هیئت از قبایل »جبل مراد« در استان مأرب یمن به دیدار رهبر انصاراهلل رفتند.

 ]صفحه 8[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

رشد چشمگیر صادرات فرآورده ها
سّد تحریم های نفتی را 

شکست

 رئیس جمهور در زنجان:

تذکر جدی رئیسی درباره ظاهرسازی در راه اندازی یک کارخانه

نظام اقتصادی را اصالح می کنیم
اما نه با غافلگیر کردن مردم

]صفحه ۳[

 نبایــد تحریم را مانع جــدی فرض کنیم. 
اما  دشمنان نمی خواهند کشور ما رشد کند، 
اتفاقا آنجایی که تحریم و تهدید داشتیم مانند 
صنایع دفاعی بیشتر رشــد کردیم و معلوم 
می شــود اگر بخواهیم می توانیم از مشکالت 

عبور کنیم.
 در سفرهای اســتانی هیچ پروژه جدیدی 
آغــاز نمی کنیم مگــر در موارد اســتثنا و 
ضــرورت، چرا کــه پروژه هــای نیمه تمام 
 مــردم را رنج می دهنــد. لــذا اولویت ما 
نیمه تمام  پروژه های  به   سر و ســامان دادن 

است.
 لطف خدا بود که توانســتیم واکسن مورد 
نیاز کشــور را تامین کنیم و امروز با رسیدن 
به ۱۰۰ میلیون دز  ســطح واکسیناســیون 
به شــکل بهتری از جامعــه در برابر کرونا 
به طور جدی  می شــود. همچنیــن  صیانت 
درمان  کادر  معوقــات  پرداخــت  دنبال   به 

هستیم.
 ظرفیت باالی اســتان زنجــان در حوزه 
صنعت  باید  و  گردشگری  معدن ،  کشاورزی، 
 به دســت توانای مدیران استانی فعال شود 
 امــا کار عادی بــه هیچ عنــوان نمی تواند 
این تحول را شــکل دهد، بلکــه باید با کار 
 و تالش جهــادی و نگاه تحولــی فرایندها 

و سیستم اداری را متحول کرد.

 

عبارت »فریبکارانه و غلط انداز« 
مذاکرات هسته ای!

یادداشت میهمان

] صفحه۲ [

 آیت اهلل رئیســی در دهمین سفر استانی: ما اجازه نمی دهیم تولید در این کشور دچار وقفه شود. شرط واگذاری کارخانه ها و واحدهای اقتصادی
و صنعتی باید تولید و اشتغال کارگران باشد. با ظاهر سازی ها دیگر نمی توانند ثروت های بزرگ کشور را معطل کنند.

 ما باید نظام اقتصادی کشــور را اصالح کنیم و این اصالح حتما با نظر نخبگان و اقناع مردم اســت، دولت در این زمینه شــوک اقتصادی وارد
نخواهد کرد و در اجرای تصمیمات و جراحی های اقتصادی مردم را غافلگیر نمی کنیم.

صفحه ۱۱

مذاکره کنندگان 
به بهانه های کودکانه آژانس توجه نکنند

صفحه آخر

صفحه ۲

از پیش نویس قطعنامه
حاکمیت فلسطین بر اراضی اشغالی 

تا شهادت اسیر فلسطینی
 با اهمال پزشکی

مرحوم مجتهد شبستری
 از موفق ترین روحانیون فعال 

در خدمات اجتماعی و هدایت عمومی بود

رهبر انقالب:

صفحه 3

برگی از دفتر مجاهدت های 
سردار جنگ نرم 

پنجمین سالگرد رحلت حاج حسن شایانفر

گزارش کیهان از آخرین تحوالت فلسطین

خطیب جمعه تهران:


