
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:- حمید 
مســعودی فر کد ملی 0032270763و شهال صفارزاده با کد 
ملی 0452082145 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند- روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 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 شهریار 

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو سهامی خاص
به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923

 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 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات مشاوره مدیریت امور مالی 
و اداری شامل )حســابداری و اصالح 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 
اطالعات 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 تســهیالت 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، پالک 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 اسالمی 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 صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای محمد زیار به شماره ملی 0451110234 به نمایندگی 
بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی به شناسه ملی 10100171920 به 
سمت مدیرعامل و نایب رئیس  هیئت  مدیره  آقای سید ولی مصطفوی 
ماکرانی به شــماره ملی 2092633554 به نمایندگی شــرکت مادر 
تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 10340058917 
به ســمت عضو هیئت مدیــره برای باقی مانده مــدت تصدی انتخاب 
گردیدند کلیه اوراق و اســناد تعهد آور از جمله چک، ســفته، برات، 
قرارداد و... با امضاء مشــترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
همــراه با مهر شــرکت و اوراق عادی ، مکاتبات اداری و مراســالت با 
امضاء مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر می باشــد. هیئت مدیره بخشی 
از اختیارات تعیین شــده خود در ماده 47 اساســنامه را به شرح ذیل 
بــه مدیرعامل شــرکت تفویض نمــود: بند یک ماده -47 پیشــنهاد 
آئین نامه های مالی و معامالتی، اســتخدامی، ساختار تشکیالتی، صلح 
و ســازش و ارجاع به داوری جهــت تصویب به مجمع عمومی. بند دو 
ماده-47 تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی در چارچوب 
اساســنامه، مصوبات مجمع، برنامه استراتژیک برنامه و بودجه ساالنه. 
بند سه ماده -47 نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت، تعیین 
شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط 

اســتخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و 
مستمری وراث آنها در حدود بودجه مصوب سالیانه در چارچوب آئین 
نامه اســتخدامی مصوب مجمع. بند چهارماده -47 تهیه و پیشــنهاد 
برنامه استراتژیک و برنامه و بودجه ساالنه شرکت جهت ارائه به مجمع 
عمومــی برای تصویب. بنــد پنج ماده -47 افتتاح هر نوع حســاب و 
اســتفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. بند 
هفت ماده -47 تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش 
ماه یکبار و دادن آن به بازرس شــرکت. بند هشــت ماده -47 تنظیم 
خالصــه صورت دارایی و دیون شــرکت پس از انقضای ســال مالی و 
همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. بند 
نه ماده -47دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دســتور 
جلســه آنها. بند هجده ماده-47طرح یا دفــاع از هرگونه دعوی اعم 
از حقوقــی یا کیفری، اجرای ثبت، کمیسیســونها و هیات های اداری، 
مالیاتی، شــهرداری، ثبتی و غیره با داشتن کلیه اختیارات قانونی الزم 
در چارچــوب آئین نامه های صلح و ســازش و داوری. بند نوزده ماده 
-47دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش در 

چارچوب آیین نامه مالی شرکت.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1230786(

آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سینا سهامی خاص 
به شماره ثبت 90128 و شناسه ملی 10101345022

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/06/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای یوســف جعفری شبستری 
به شــماره ملی 1729346820 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای سید حسین میرزایی به شماره ملی 
0439872014 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و 
حساب ســود و زیان منتهی به سال مالی 1399 

به تصویب رسید. 

آگهی تغییرات 
شرکت شفابخشان خاتم 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 381 
و شناسه ملی 10103378545

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 رودهن )1229715(

 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی
بطور فوق العاده مورخ 1400/08/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به 
شــماره ملی 0043216031 و آقای احمد بیدآبادی 
به شــماره ملی 0041638158 و آقای عبدالحسین 
بیدآبادی به شــماره ملی 0043821121 به سمت 
اعضــای هیئت مدیره بــرای مدت دوســال انتخاب 
گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1399 
به تصویب رســید. موسســه حسابرسی هوشیارممیز 
بازرس  ملی 10100439645به عنــوان  شناســه  با 
اصلی و آقای ســیدمهدی داودی محتشم با کدملی 
0072962811 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیر االنتشار 
 کیهان جهت درج آگهی های شــرکت درسال1400 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات 
شرکت فناوران اطالعات و ارتباطات میعادشرق 

سهامی خاص به شماره ثبت 206517 
و شناسه ملی 10102481335

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1229725(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1400/06/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان 
و صورت های مالی منتهی به پایان ســال مالی 
1399 تصویب گردید. موسســه حسابرســی و 
خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی 
10100473895 به ســمت بــازرس اصلی و 
موسسه حسابرســی آریا نیک روش شناسه ملی 
10104097062 به ســمت بازرس علی البدل 
بــرای مدت یکســال مالی انتخــاب گردیدند. 
روزنامــه کثیراالنتشــار کیهــان جهــت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی  و صنعتی پارسا پالستیک 

سهامی خاص به شماره ثبت 58291 
و شناسه ملی 10101033498

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1228335(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
علیرضا شاکری آغمیونی به شماره ملی 0015391582 
و آقای غالمرضا کارگشــا به شماره ملی 4130647318 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت 
یکســال مالی انتخاب شــدند. افراد ذیل به سمت اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند: آقای 
محسن اکابری بشــماره ملی 0052087794 به سمت 
رئیس  هیئــت  مدیره ، آقای فیروز خانی به شــماره ملی 
5069914561 به سمت نائب رئیس  هیئت  مدیره ، آقای 
مجتبی باطنی به شــماره ملی 0558997619 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل – چک – ســفته – برات- 
قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء 
رئیس  هیئت  مدیره  به همراه یکی از اعضای هیئت  مدیره 

متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ترنم تپش تجارت
 سهامی خاص به شماره ثبت 493239 

و شناسه ملی 14005912061

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1229719(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/11 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 200.000.000 ریال
 به مبلغ 1.000.000.000 ریال منقسم به 500 سهم 2000000 ریالی

بانــام از محل مطالبات حال شــده افزایش یافــت و ماده مربوطه 
اساسنامه اصالح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 

فوق الذکر تکمیل امضا گردید
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1229718(

آگهی تغییرات شرکت ترنم تپش تجارت سهامی خاص
 به شماره ثبت 493239 و شناسه ملی 14005912061

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/12/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت 

توسط صاحبان سهام پرداخت گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1229717(

آگهی تغییرات
 شرکت ترنم تپش تجارت سهامی خاص

 به شماره ثبت 493239 
و شناسه ملی 14005912061

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1400/07/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت منتهی به سال1399/09/30 مورد تصویب قرار گرفت.- آقای 
شهرام گل افشان به شماره کارت ملی 3873231239 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای محمود امیراحمدی به شماره کارت ملی 0053205677 
بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.- 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1228351(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 87906 و شناسه ملی 10101323148

سال هشتادم   شماره 22900   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (   یک شنبه 7 آذر 1400   22 ربیع الثانی 1443    28 نوامبر 2021

صفحه ۳

اولویت سیاست خارجی ایران 
ارتقاء همکاری های منطقه ای

 با کشورهای همسایه است

رئیس جمهور پیش از عزیمت به ترکمنستان:

 ] صفحه آخر[ ]صفحات ۴ و ۱۰[

 احــزاب و جریانــات سیاســی عراق خواســتار 
اخراج نماینده سازمان ملل در عراق شدند.

 ســید حســن نصراهلل تاکید کرد؛ اســنادی که 
علیه حزب اهلل منتشر شده اند جعلی هستند.

 ارتش صهیونیستی: در صورت شروع انتفاضه جدید،
اسرائیل بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد.

 توافق آذربایجان و ارمنستان برای تعیین حدود مرزی
با میانجیگری پوتین.

آمریکا خطاب به آل سعود:

انصاراهللعقبنشینینمیکند
جنگیمنراپایاندهید

 یک مسئول از آزادسازی بیش از 10 هزار میلیارد تومان
تصرفات در استان تهران خبر داد.

 اتاق بازرگانی تهران: ترکیه 8 برابر ایران به سوریه 
صادرات دارد!

 تمهیــدات ایــران بــرای جلوگیــری از ورود 
جهش جدید کرونا به کشور.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مولدسازی دارایی ها دولت 
راهی برای جبران کسری بودجه است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان مطرح کرد 

گذرانفصلسرمابدونخاموشی
باکاهش10درصدیمصرفبرق

 ]صفحه ۴[

کاهش قیمت ارز 
با اعمال مدیریت بانک مرکزی

همزمان با افزایش شمار مبتالیان به کرونا
فرماندار نیویورک وضعیت فاجعه اعالم کرد

 بانــک مرکزی دیروز با ابالغ بخشــنامه ای تصریح کرد که صرافان فقط مجاز به تخصیص اســکناس ارز 
برای مصارف خدماتی 25 گانه اعالمی هستند.

 پــس از ایــن ابالغیه، عالوه بر جمع شــدن صف های خریــد دالر دولتی، نرخ ارز نســبت به اوج قیمت 
روز چهارشنبه حدود هزار تومان کاهش یافت.

 پیش از دســتور اخیر بانک مرکزی، عرضــه تقریبا بدون محدودیت دالر به هــر کارت ملی به محملی
برای سودجویی دالالن بدل شده بود.

 البتــه نباید از این نکته غافل شــد کــه انفعال بانک مرکزی بــه عنوان متولی حفــظ ارزش پول ملی
 در شرایط بروز التهاب در بازار قابل قبول نیست و هنگامی که یک اقدام این نهاد می تواند بر بازار تأثیر بگذارد، 

نباید از ابتدا اجازه بروز نابسامانی داده شود.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

بهجایدفاعازاغتشاشگران
بایدازمردمعذرخواهی

میکردید

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آشوب می کارند که تحریم درو کنند
مأموریت پیاده نظام آمریکا در آستانه مذاکرات وین

]صفحه ۲[

]صفحه آخر[

 در وقایــع روز جمعــه در اصفهان، مردم 
با  بابصیرت ضمــن همراهی   و کشــاورزان 
نیروی انتظامی، راه خود را از آشــوب طلبان 
جدا کردند و اجازه ندادند ضدانقالب بر موج 
اعتراضات صنفی آنها سوار شده و بیش از این 

جان و مال مردم درخطر بیفتد.
 نگاهی به ادبیات و رفتار غربی ها درخصوص 
موضوعات و مسائل اجتماعی و سیاسی داخلی 
 ایــران از حادثه کوی دانشــگاه و فتنه 88
گرفته تــا وقایع آبــان 98 و خرابکاری های 
اخیر مانند هک ســامانه هوشمند بنزین و... 
نشان می دهد که آنها برای فشار به جمهوری 
اسالمی و بازگرداندن ایران به میز مذاکره از 
هیچ کاری- مانند ایجاد اغتشــاش و بر هم 

ریختن نظم داخلی کشور- دریغ نمی کنند.
 یک ســال پس از فتنه 88 بود که شورای 
امنیت ســازمان ملل با صدور قطعنامه ۱9۲9 
ایران را رسماً زیر فصل هفتم منشور سازمان 
ملل متحد و بند ۴۱ آن برد و علیه جمهوری 
ظالمانه  و  هوشــمند  تحریم های  اســالمی 
اقتصــادی را اعمال کــرد؛ تحریم هایی که 

سرآغاز تحریم های شدیدتر بعدی بود.
 در وقایع آبان ماه 98 هم همین مســیر از 
ســوی آمریکایی ها اتخاذ شــد. اروپایی ها، 
هفته آخر آبان ماه 98 ایران را به اســتفاده 
از »مکانیسم ماشــه« تهدید کردند. یک ماه 
بعد هم پمپئو وزیــر خارجه وقت آمریکا در 
کنفرانــس خبری گفت »فشــار حداکثری 
 تــا تغییر رفتــار جمهوری اســالمی ادامه 

دارد.«

 

بسیجاینگونهبرقدرت
چندبعدیآمریکاپیروزشد

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 گرچه اعتراضات کشــاورزان پایان یافت؛ مســئوالن قول همکاری دادند و مردم آگاه اصفهان و نیروی انتظامی مانع پیشروی آشوبگران شدند 
 اما وقایع روز جمعه زاینده رود نشــان داد که پیاده نظام های آمریکا در آستانه مذاکرات وین مأموریت یافته اند تا بار دیگر آشوب بکارند و تحریم 

درو کنند.

صفحه ۲

نکته

امروز 
چه روزی است ؟!

صفحه ۳

صفحه ۱۱

ائتالف ضدایرانی کشورهای عربی 
با اسرائیل متالشی شده است

موضع ذلیالنه در آستانه مذاکرات
آب خوردن هم به احیای برجام 

گره خورده است!

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

اسرائیل هیوم:

صفحه ۳

آنها علم و دانش را ترور کردند
سالگرد شهادت دکتر محسن فخری زاده 

 تیــم دانش آموزی ایران توانســت در چهاردهمیــن المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک ســال 2021
به دو مدال طال، پنج مدال نقره، دو مدال برنز و یک دیپلم افتخار دست یابد.

 این مسابقات با شرکت 48 کشور جهان به میزبانی کشور کلمبیا و به صورت آنالین برگزار شد.
 ]صفحه ۱۰[

درخششتیمدانشآموزیایران
درالمپیادجهانی»نجومواخترفیزیک«باکسب9مدال

سپهر میزانیان
تهران - طال

محمدطه جاللی ندوشن
تهران - نقره

سیدمحمدمهدی موسوی
مشهد- برنز

زهرا ملکی
تهران - نقره

تارا رضایی خیرخواه
تهران - نقره

سهند اکرمی پور
تهران - طال

سهند اسماعیل زاده
مشهد - نقره

امین زمانی
تهران - نقره

امیدرضا نظری بکائی
تهران - برنز

یحیی قاسمی سورکی
تهران - دیپلم افتخار


