
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/05/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین 
اســامی با کد ملی 1639080971 به سمت عضو 
هیئــت مدیره و مدیرعامل - آقای مهرداد قدســی 
باغستان با کد ملی 0073472395 به سمت عضو 
هیئــت مدیره و نائب رئیس  هیئــت مدیره - آقای 
مصطفــی زین الدینی با کد ملــی 0042578590 
به ســمت عضو هیئت مدیره و رئیس  هیئت مدیره 
انتخاب شدند کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور 
از جمله چک، ســفته، بــرات و همچنیــن افتتاح 
حســاب های بانکی و پرداخت از حساب های مذکور 
و بســتن آنها و کلیه عملیات پولی، مالی و اعتباری 
شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب 
مدیرعامــل کلیه عملیات مذکور با امضای دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت انجام خواهد شد. 
اوراق عادی و مراسات با امضای مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر 
سهامی خاص به شماره ثبت 16423 

و شناسه ملی 10100591316

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/06/14 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
کیومرث خــان زمانــی علویجه به شــماره کد ملی 
1284315401 بــه ســمت رئیــس  و عضو هیئت  
مدیره آقای نادر افشــار کدملی 4011375241 به 
سمت عضو هیئت مدیره آقای ساسان زمانی علویجه 
کدملی 0039407551 به سمت عضو هیئت مدیره 
آقای نوذر زمانی علویجه کدملی 0452547598 به 
سمت نائب رئیس  و عضو هیئت  مدیره خانم فاطمه 
فتحعلیان کدملی 0039146081 به ســمت عضو 
هیئــت مدیره انتخاب گردیدند آقای محمدحســن 
حســینیان با کد ملی )0045929939( به ســمت 
مدیرعامل )خارج از اعضاء هیئت مدیره( برای مدت 
دو ســال تعیین گردید امضای کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و چکها و ســفته ها با امضای دو نفر از اعضای 
هیئــت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر اســت. 
ســایر اوراق و نامه های شرکت و قراردادها با امضای 
مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال 
سهامی عام به شماره ثبت 7785 

و شناسه ملی 10100343973

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ 1400/04/27 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال 

به شــرح ذیل انتخاب نمود: آقای امین اسامی 

با کد ملی 1639080971 به نمایندگی شرکت 

ایجاد محیط با شناســه ملی 10101318872 

- آقــای مصطفــی زین الدینــی بــا کــد ملی 

0042578590 به نمایندگی شرکت نو سازی و 

عمران اکباتان با شناسه ملی 10101337982 

- آقای مهرداد قدســی باغســتان بــا کد ملی 

تجهیز  نمایندگی شــرکت  به   0073472395

محیط با شناسه ملی 10101340144.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر 
سهامی خاص به شماره ثبت 16423 

و شناسه ملی 10100591316

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی 
عادی بطــور فوق العاده مورخ 1400/06/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث خان 
زمانــی علویجــه بــه شــماره کــد ملــی 
1284315401 آقــای نادر افشــار کدملی 
4011375241 آقای ساسان زمانی علویجه 
نوذر زمانی  آقــای  کدملی 0039407551 
علویجه کدملی 0452547598 خانم فاطمه 
به عنوان   0039146081 کدملی  فتحعلیان 
اعضــای اصلی خانــم آزیتا زمانــی علویجه 
کدملی 4722913048 شرکت مرکز کنترل 
ملــی 10100978357  شناســه  به  ایران 
به عنــوان اعضای علی البــدل برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی جنرال 
سهامی عام به شماره ثبت 7785 

و شناسه ملی 10100343973

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/07/07 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: آقــای حمیدرضــا حیدری بــا کد ملی 
4432672961 به سمت رئیس  هیئت مدیره و آقای 
ســید مجید صدرالسادات با کد ملی 0036736589 
به ســمت نائــب رئیس هیئت مدیــره و خانم فهیمه 
صدرالســادات دره بــا کد ملــی 0070864020 به 
ســمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حاجی آبادی 
با کد ملی 5749557383 به سمت مدیرعامل)خارج 
از اعضاء و ســهامداران( برای مدت 2 ســال انتخاب 
شــدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل تعهدنامه، چک، ســفته ، بروات، عقد قرارداد 
و عقوداســامی با امضاء رئیس  هیئــت مدیره و در 
غیــر اینصــورت مدیرعامل و یکــی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت 
انتخاب شد. صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود 
و زیان شرکت منتهی به 1399/12/30 مورد تصویب 

قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت الماس کبیر شمس 
سهامی خاص به شماره ثبت 182684

و شناسه ملی 10102248609

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:. 1-مؤسسه 
جامعه االمام الصادق )ع ( به شناسه ملی 10100185873 
بــا نمایندگی آقــای علیرضا ظهره وند به شــماره ملی 
پرداخــت 330000000000ریال  با   0054596327
به صندوق شــرکت سهم الشــرکه ایشــان بــه میزان 
829999996552 ریــال افزایــش یافــت. در نتیجه 
 ســرمایه شــرکت از مبلــغ 500000000000 ریال

به 830000000000 ریال افزایش و ماده 5 اساسنامه 
بنحو مذکور اصاح می گردد. اســامی شــرکا ومیزان 
سهم الشــرکه هریک بعد از افزایش ســرمایه بشــرح 
با  مؤسســه جامعه االمام الصــادق )ع(  می باشــد.  ذیل 
نمایندگی: آقای علیرضــا ظهره وند 10100185873 
دارای 829999996552ریــال آقــای ســید علینقی 
سیدخاموشی 0038748347 دارای 1724ریال آقای 
علیرضا ظهره وند )وکیل وراث مرحوم آقای محمدعلی 

نوید( 0054596327 دارای 1724ریال.

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی  و  بافندگی  
و  پوشاک جامعه شرکت با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 178499 و شناسه ملی 10102185247

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی 1399 به تصویب رسید. آقای مختار درویش 
بــا کد ملــی 6269884731 به عنوان بــازرس اصلی و آقای 
امیر اســکندرزاده با کد ملــی 1534009825 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک و مالمین ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 48160 

و شناسه ملی 10100933582

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطاع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات مشاوره مدیریت امور مالی 
و اداری شامل )حســابداری و اصاح حساب، طراحی، اســتقرار و پیاده سازی 
سیستم های مالی و اداری و دفاتر قانونی و سایر امور مرتبط( صنعتی و بازرگانی 
و خدماتی شــامل امکان ســنجی، تحلیل و طراحی و پیاده سازی سیستم های 
اطاعات مدیریت، انجــام ارزیابی مطالعات فنی و اقتصادی طرح ها و پروژه ها، 
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی هــا، کنترل کیفیت و بهره وری و انتقال 
تکنولوژی و ســایر امور مرتبط مشاوره در زمینه تحلیل و مطالعات بازار، خرید 
و فروش سهام شــرکت ها و مشارکت، سرمایه گذاری و مدیریت نهادهای مالی، 
همچنین برگزاری همایش ها ســمینارها و نشست های تخصصی در کلیه امور 
فوق الذکر، اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی و شــعبه در داخل و خارج از کشور، 
مشارکت و سرمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه  اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ 
وام و تســهیات ریالی و ارزی از بانک های و موسســات خصوصی و یا دولتی، 
شــرکت در مناقصه هــا و مزایده ها، خرید و فــروش و واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع فعالیت 
شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- منطقه 
15، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله کاووســیه، خیابان 
ولی عصر، خیابان بیســتم، پاک 12، ساختمان پزشکان 16، طبقه دوم، واحد 
8 کدپســتی 1517953631 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
100,000,000 ریــال نقدی منقســم به 100000 ســهم 1000 ریالی تعداد 
100000 سهم آن با نام عادی مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 72 مورخ 1399/09/15 نزد بانک بانک ملت شعبه زامیاد 
با کد 6622 پرداخت گردیده اســت. اعضا هیئت مدیــره آقای یزدان روزبهانی 
 به شــماره ملی 0022943749 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت

2 ســال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم الهام اصالت به شماره ملی 
4130888676 و به ســمت رئیس  هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای ایمان 
اصالت به شــماره ملی 4133329260 و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای رئیس  هیئت مدیره 
و یکــی از اعضــای هیئت مدیره متفقــاً با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری 
بــا امضای هریــک از اعضای هیئت مدیره منفرداً با مهر شــرکت معتبر خواهد 
بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرســان آقای شباهنگ الماسی به 
شماره ملی 0063307421 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم عطیه 
برخورداری به شماره ملی 4120029808 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
1 سال روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص شاخص حساب ایرانیان 
درتاریخ 1399/09/30 به شماره ثبت 569998 

به شناسه ملی 14009661581 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/08/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جعفر رحمان نیا 
به شماره ملی 2121819053 هدی رحمان نیا به شماره ملی 
2122641274 محمدمهدی قره خانی الوســتانی به شــماره 
ملــی2260016510 برای مدت دو ســال به عنوان اعضای 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 

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

آگهی تغییرات شرکت نصب نیروی ایران سهامی خاص
به شماره ثبت 85710 و شناسه ملی 10101301605 

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 

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 اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های 
مالی مربوط به سال مالی منتهی به 98/12/29 تصویب شد. 
موسســه حسابرسی پیشداد  اندیشــه مهرگان به شماره ثبت 
37973 و شناسه ملی 14005639851به عنوان بازرس اصلی 
و ســهیل قنبری با کدملی 0014084236 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات شرکت شیوه نرم افزارگستر آسیا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 497810 و شناسه ملی 14006138250
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 تظاهرات در اسامبول و آنکارا علیه بحران اقتصادی؛ 
معترضان: اردوغان باید برود.

 المیادین گزارش داد؛ عبور جنایات آل سعود در یمن 
از کودک کشی به جنین کشی.

 موشک های هایپرسونیک روسیه به کابوس ناتو 
تبدیل شده است.

 ســازمان جهانی بهداشت: کرونا تا بهار آینده جان
700 هزار اروپایی دیگر را می گیرد.

مسئول اطالع رسانی جنگی کتائب سیدالشهداء خبر داد

ثبت نام 2۴ هزار نیروی مردمی مسلح در عراق
برای اخراج آمریکا

 شهردار تهران: قرارداد خرید 50 اتوبوس برقی نهایی شد.
 رشــد 23 درصــدی »ازدواج« و 16 درصــدی 

»طاق« در بهار امسال.
 وزیــر نفــت از افزایش قیمــت گاز پرمصرف ها 

در قبض دی ماه خبر داد.

 ســخنگوی صنعت بــرق: هیچ مشــکلی برای 
تأمین برق کشور وجود ندارد.

 کشــف ماینرهــای غیرمجاز اســتخراج رمزارز 
در غرب تهران.

معاون وزیر کار:

حقوق های غیرقانونی مدیران باید برگردد
و متخلفان هم تنبیه شوند

 ]صفحه 2[

اظهارات متناقض مدیرکل آژانس درباره پرونده هسته ای ایران

گروسی: نمی توانیم جلوی درز اطالعات را بگیریم 
اما ایران باید اطالعات بدهد !

پیام رهبر انقالب به مناسبت هفته بسیج:

شما بسیجیان می توانید در همه مسائل عمومی کشور
اثربخش و مشکل گشا باشید

مدیریت بازار ارز
انتظار مردم از بانک مرکزی

 در حالی که نرخ ارز روند افزایشــی جدیدی به خود گرفته اســت، مردم از بانک مرکزی انتظار دارند
برای مقابله با این روند و مدیریت بازار اقدام شایسته ای انجام دهد.

 بانــک مرکــزی متولــی حفــظ ارزش پول ملی اســت و بایــد با سیاســت های خــود از ارزش آن 
حراست نماید.

 مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمــی با بیان اینکه »خواهان احیای ظرفیت نظارت و بازرســی  های 
 مــورد نیاز آژانس و احیــای دوربین های آژانس هســتم« اعام کرد: »آژانس هیــچ ظرفیتی برای کنترل

درز اطاعات محرمانه ندارد!«
 گروسی در کنفرانس خبری: »مذاکرات موفقیت آمیز نبود. من خواهان احیای ظرفیت نظارت و بازرسی  های مورد 
نیاز آژانس هستم. خواهان احیای دوربین های آژانس، سرویس و تعمیر تجهیزات آژانس و تمامی این چیزها هستم«.

 گروســی در گفت وگو بــا پرس تی وی: آژانس از همه اطاعاتی که کســب می کنــد، حفاظت می کند 
و اگــر افرادی هســتند که اطاعات را درز می دهند، آژانس هیچ ظرفیتی بــرای کنترل این موضوع ندارد! 

اطاعات برای همه گیرندگان )کشورهای عضو آژانس( توزیع می شود.
 عدم دسترســی به کارگاه کرج )مجتمع تســا( به این معناســت که احیای نظارت و بازرســی بر تمامی 

تأسیسات و مکان های ایران در رابطه با برجام تکمیل نشده است.

 ]صفحه ۴[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

ایران، گل های بسیاری را
وارد دروازه آمریکا

 کرده است

دستور رئیس جمهور به سازمان اداری و استخدامی

پرداخت های غیرمتعارف قابل تحمل نیست
بساط حقوق های نجومی باید برچیده شود

]صفحه ۳[

]صفحه ۳[

دارد  رئیســی: حقوق یک حدی  آیت اهلل   
که حــد آن باید برای تمام افراد شــاغل در 
 دولت و شــرکت های دولتی مشــخص شود 
و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شــود. 
مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق های 
چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی 

باید خاتمه داده شود.
 شاید طبق قانون دستگاه هایی اجازه تعیین 
حقوق برای شرکت ها و یا افراد دولتی را داشته 
باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام 
شــود. پرداخت های نابرابر و غیرمتعارف در 
دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل نیست.

 روز سه شنبه )2 آذر( در گزارشی با عنوان 
»انتظار مــردم از دولت و مجلس، حقوق های 
روزنامه  کنید« در همین  را ریشه کن  نجومی 
نوشتیم که انتظار جدی که از دولت و مجلس 
با تنقیح قوانین  انقالبی می رود این است که 
 مربوطه و فعــال نمودن نهادهــای ذی ربط
از جمله ســازمان اداری و استخدامی، زمینه 
برای اجرایی شدن سامانه ثبت حقوق و مزایا 

فراهم شود.
 حقوق هــای نجومی این روزها با انتشــار 
فیش های نامتعارف سه تن از کارکنان شرکت 
پتروشیمی امیرکبیر که روی هم ۴2۴ میلیون 
حقوق گرفته اند، دوباره بر زبان ها افتاده است. 
غائله ای که در دولــت روحانی پا گرفت و با 
عدم اجرای ماده قانونی برنامه ششم توسعه 
اما  یافت. دستور قاطع آیت اهلل رئیسی  ادامه 
نوید برچیده شدن بساط حقوق های نجومی را 

می دهد.

 

آقایاِن عامل وضع موجود!
بخوانند

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 رئیس جمهور با اشــاره به قابل تحمل نبودن پرداخت های نامتعارف در دولت و شرکت های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی خواست قبل از 
نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند.

صفحه ۱۱

صفحه ۹

صفحه ۲

باید حجم کار قضات را کم کنیم 
تا کیفیت کار باالتر رود

صفحه ۳

صفحه ۱۱

بسیج فرمول حل مسائل 
و نسخه آرامش ملی 

است

مالزی
اسکواش بازان رژیم صهیونیستی را

به مسابقات جهانی راه نداد

مسئوالن تمام تالش خود را 
برای حل مشکالت معیشتی 

به کار گیرند

عصای مدعیان اصالحات
زیر بغل

بدهکاران برجام 

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

فرمانده کل سپاه:

آیت اهلل جنتی:

رئیس قوه قضائیه در دادگاه های 
تجدیدنظر استان تهران: 


