
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسابرسی مفید راهبر 
به شماره ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت منتهی به سال 98/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه دانش بنیان سینا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 517511 

و شناسه ملی 14007160647 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی 
آقاسردار به شــماره ملی 0054886031 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین شیرگیری 
بشــماره ملی 0045260524 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمود شــیرگیری به شماره 
ملی 0045614040 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و آقای امیرحســین یک کالم الری به شــماره ملی 
0054606901 خــارج از اعضاء هیئــت مدیره به 
عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته و 
برات و کلیه عقود اسالمی طبق ماده 44 اساسنامه 
با امضاء متفــق رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت اداری 
بــا امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29996

 و شناسه ملی 10100754556 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت حساب سود و زیان ســال مالی 1398 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی به 
عنوان بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی 1399 انتخاب 
گردید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشرآگهی شرکت 

انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت پایندان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 20990 و شناسه ملی 10100665370 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 98/10/10 تصویب گردید. آقای هوبرت کارل 
گبهارد گرستر)دارنده کد فراگیر به شماره 91738138( بعنوان بازرس 
اصلی و آقای زیگفرید اریش کارل شــولر)دارنده کد فراگیر به شماره 
91738310( بعنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت 1 ســال 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت انتشار آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان منتهی به سال مالی 1398 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت نو اندیش به شناسه ملی 10100644122 به عنوان 
بازرس اصلی و سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 
به ســمت بازرس علی البدل به 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 

آگهی تغییرات شرکت تولید و تکثیر و پرورش میگوی ممتاز شهاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 116673 و شناسه ملی 10101602789 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مــورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای داور ریاحی به شماره ملی 1380778107 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا طهماسبی 
حمیــد به شــماره ملــی 0491130287 به ســمت 
مدیرعامل و نائــب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا 
علی خانی به شماره ملی 0491085044 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل- چک- 
ســفته- برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری بــا امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاوش پسند نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 177920 

و شناسه ملی 10102202337 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/12/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد:- حمید مسعودی فر به شــماره ملی 0032270763 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و شــهال صفارزاده به شــماره ملی 0452082145 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند- کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شــرکت به امضای خانم 
شــهال صفارزاده به شماره ملی 0452082145 یا آقای حمید مسعودی فر 

0032270763 به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
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 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 استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
سیدعلیرضا شریفی اصل به شماره ملی 0065829492به 
ســمت مدیرعامل و رئیس  هیئت مدیره ، آقای سید باقر 
شــریفی اصل به شــماره ملی 1729515150به سمت 
نایب  رئیس  هیئت مدیره و خانم ســعیده شریفی اصل به 
شــماره ملی 0057972400به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق 
عادی و اداری و قرارداد ها و عقود اســالمی با امضاء آقای 
ســیدعلیرضا شریفی اصل به ســمت مدیرعامل و رئیس  
هیئت مدیره و آقای ســید باقر شــریفی اصل به ســمت 
نایــب  رئیس  هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشد. خانم آسیه اکبری حلم به شماره 
ملــی 1360642803 به ســمت بــازرس اصلی و آقای 
حسن کردی به شــماره ملی 4132345289 به سمت 
بــازرس علی البدل بــرای مدت یک ســال مالی انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهی به 

1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت شریف گستر نفیس شهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 498182 

و شناسه ملی 14006164060 

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

 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 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســمت اعضــاء هیئت مدیره 
به قــرار ذیل تعییــن گردیدند: آقای عباســعلی رحیمی 
اصفهانی به کد ملی 1286552249 به نمایندگی شرکت 
ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه ملی 10320823609 
به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.- آقای محمدرضا 
محمودی به کدملی 0051486997 به نمایندگی شرکت 
پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی 14005291651 
به عنــوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئــت مدیره انتخاب 
شــد. آقای مجید نوعی به کد ملــی 0380986310 به 
نمایندگی از بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی به شناسه 
ملی 10100171920 به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب 
شد.- کلیه اوراق و اســناد مالی و تعهدآور از جمله چک، 
ســفته، برات، قــرارداد و غیره با امضــاء متفق مدیرعامل 
و یکــی از اعضــاء هیئت مدیره و در غیــاب مدیرعامل با 
امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. همچنین اوراق عادی و مراسالت با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی شهر سازی علوی 
شرکت سهامی خاص  به شماره ثبت 122395 

و  شناسه ملی 10101658981 

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

مــورخ  مدیــره  هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
 1400/1/2783 شــماره  مجــوز  و   1400/02/22
 مــورخ1400/2/26 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی

استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید شاکری 
باکدملی0089910303 به ســمت عضــو و رئیس هیئت 
مدیره و آقای کریم شــاکری باکدملی1299984274 به 
مدیره و آقای منصور ابراهیمی خوسفی  سمت عضو هیئت 
باکدملــی 4479772782به ســمت عضــو هیئت مدیره 
و مدیرعامل انتخاب شــدند. کلیه اســناد مالی تعهدآور و 
قراردادهــا و اســناد و اوراق بانکی ازقبیل چک ، ســفته و 
برات و سایرمکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد 

مدیرعامل و همراه با مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات

 به شماره ثبت 37103  
و شناسه ملی 14005354707

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

فروش فوق العاده امالک و مستغالت 
)مزایده شماره 7 امداد فارس(

دفتر فروش امالک منطقه جنوب در نظر دارد تعدادی از امالک مسکونی، 
اداری، خوابــگاه و اراضی متعلق به خــود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با 
شــرایط نقد و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند 
برای بازدید از امالک مورد نظر و کســب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری و 
اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و دریافت اسناد به متن کامل آگهی مزایده 
مندرج در روزنامه محلی عصر مردم روز شــنبه مورخ 1400/09/13 و روزنامه 
محلی نیم نگاه روز شــنبه مورخ 1400/09/20 و همچنیــن آدرس اینترنتی:  
http://ecemdad.ir مراجعه و یا مدارک و فرم های مربوطه را از سایت 
معرفی شده اخذ نمایند. ضمنا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 071332305610 تماس حاصل نمایند.
مدیر کل امالک منطقه جنوب- شیبانی

انّاهلل و انّا الیه راجعون

جنابآقایمهندسبهرامپور
ریاست محترم هیئت مدیره 

و مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان
درگذشــت ابوی گرامی جنابعالی را که عمــری در راه خدمت 
به مردم و عمران و آبادی شهرســتان رفسنجان سپری نموده، 
حضور حضرتعالی صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می نماییم و 
از خداوند متعال خواستاریم به لطف خویش، روح آن پدر بزرگوار 

را شاد و مقامش را در جوار قدسی درگاهش بلندمرتبه فرماید.
هیئتمدیره
وکارکنانمجتمعصنعتیرفسنجان

سال هشتادم   شماره 229033   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  چهارشنبه 10 آذر 1400   25 ربیع الثانی 1443    اول دسامبر 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 آمــار تکان دهنــده خودکشــی بیــن نظامیان 
آمریکایی؛ روزی 22 کهنه سرباز خودکشی می کنند.

بــرای  عــراق  سیاســی  گروه هــای  اتحــاد   
اخراج اشغالگران آمریکایی.

 جنگ تمام عیار رسانه های انگلیسی با اسالم و مسلمانان.

 از هــر 3 کارمنــد پارلمــان اســترالیا یک نفر 
قربانی خشونت جنسی شده است.

 فرانسه نظام حاکم بر انگلیس را »نظام برده داری 
شبه مدرن« خواند.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن:

۱2 شهر از ۱۴ شهر مأرب 
آزاد شد

 صدور حکم پرونده اخالل اقتصادی 130 میلیون یورویی
در اصفهان.

 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: مدیرانی 
که فهرســت اموال مــازاد دولتــی را اعالم نکنند 

متخلفند.

 رئیس ســازمان امــور مالیاتی: برای مبــارزه با 
فرار مالیاتی برنامه جدی داریم.

 هشدار وزیر نفت نسبت به افزایش بی رویه مصرف بنزین.
 کشف بیش از 615 میلیارد تومان کاالی قاچاق 

در طرح 7 روزه پلیس مرزبانی.

به دلیل وجود امنیت کم نظیر در کشور 

ترانزیت کاالی خارجی از خاک ایران
 رکورد زد 

 ]صفحه ۴[

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولتدرتدوینبودجه1401
معطلمذاکراتنماند

مراکشرژیمصهیونیستیرابهرسمیتشناخت
مردمدر36شهربهخیابانهاریختند

در معراج الشهدا برگزار شد

دیدار با پیکر شهید مدافع حرم »محمدرضا بیات« 
پس از ۵ سال

 مراســم وداع با پیکر شــهید مدافع حرم محمدرضا)علی( بیات با حضور خانواده و دوســتدارانش در 
معراج الشهدای تهران برگزار شد. پیکر مطهر این شهید پنج سال پس از شهادتش توسط گروه های تفحص 

شهدا در سوریه کشف و از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.

 انعقاد قرارداد ســوآپ گازی ایران با  همســایگان شمالی، دائمی شدن عضویت ایران در پیمان راهبردی 
 شانگهای و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی از کمتر از 300 هزار بشکه در روز به بیش از یک میلیون بشکه

از مصادیق موفقیت دیپلماسی اقتصادی دولت جدید بدون وادادگی در برابر غرب است.
 متأسفانه در دولت قبل ضرورت تقویت اقتصاد کشور بر اساس توان داخلی، در حالت خوشبینانه به درستی 
فهم نشــد و عمال کشور هشت ســال معطل مذاکرات و برجام باقی ماند و بسیاری از ظرفیت های داخلی و 

منطقه ای تلف شد.

 ]صفحه 3[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

موضع رهبری 
درباره لغو تحریم ها

صریح و غیرقابل تفسیر است

علی رغم ترفند غرب و پادوهای داخلی

»نه«ایرانبهتوافقموقت
تحریمهابایدیکجالغوشود

]صفحه 2[

]صفحه آخر[

 

مأموریت های مهم
برای مهم ترین وزارتخانه

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 »توافــق موقــت« ایــده فریبکارانــه آمریکایی ها برای 
فرسایشی کردن مذاکرات و امتیازگیری بیشتر از ایران است 
و بی آنکه تحریم های اساســی مانند کاتســا، آیسا، سیسادا 
و تحریم هــای چرخــه دالر )U turn( لغو شــود به ادامه 
تحریم ها علیه ایران، شرطی  ســازی اقتصاد کشور و تعطیلی 
 فعالیت های هســته ای می انجامد و مابــه ازای قابل توجهی

ندارد.

 آمریکایی ها چنان که ادبیات و اقدامات سیاسی دو دهه اخیرشان 
نشــان داده، از اعالم طرح »توافق موقت« اهداف مشخصی را دنبال 
می کنند؛ ۱- فرسایشی کردن مذاکرات و امتیازگیری بیشتر از ایران 
آن هم بدون »لغو تحریم های اساســی«. 2- بازگشــت بدون هزینه 
آمریکا به برجام 3- لغو دوره ای تحریم ها )مثاًل دوره سه ماهه و سپس 
تمدید یا عدم تمدید( ۴- شرطی  سازی اقتصاد ایران و ۵- عوض کردن 

جای طلبکار و بدهکار و مطرح کردن مسائل موشکی و منطقه ای.

 علی باقری، معاون سیاســی وزیر خارجه: ما یک موضعی داشتیم 
درباره تحریم ها و ثابت است و اینکه تحریم ها باید یکجا برداشته شود.
 پادوهای داخلی غرب با زیر ســؤال بردن گزاره های مورد 
تأکید دستگاه دیپلماسی مانند »ارائه تضمین« از سوی آمریکا 
و مطالبه ایران بــرای لغو »همه« تحریم ها به اقدام فریبکارانه 
آمریکایی ها مبنی بر »توافق مثبت« هم پالس مثبت می فرستند 

و آن را نقطه قوت می دانند!

صفحه ۲

نجابتاست
یانقطهضعف؟!

صفحه 3

اطالعیهدفترحفظونشر
آثاررهبرانقالب

دربارهعذرخواهی
مرحومآذریقمی

صفحه ۲

قدرتموشکیودفاعیایران
پایدارومثالزدنیاست

فرمانده هوافضای سپاه:

صفحه 3

ورزشگاههابرایحضور
مردانهمامنیتندارد

چهبرسدبهزنان

دکتر »فرشته روح افزا« 
پژوهشگر حوزه زنان:

صفحه ۱۱

امروزدیگرکشور
ویدئوکنفرانسی
ادارهنمیشود

سخنگوی دولت:

 پــس از موفقیت هــای دولت ســیزدهم در حوزه 
دیپلماسی اقتصادی، حاال رئیس سازمان برنامه و بودجه 
خبر داده که الیحه بودجه سال آینده هم با فرض ادامه 

تحریم ها و بدون توجه به مذاکرات تدوین شده است.
 سید مســعود میرکاظمی: »الیحه بودجه 1401 
با فرض ادامه تحریم ها بســته شده است. ما از لغو 
تحریم ها و استیفای حقوق ملت استقبال می کنیم، 
اما با توجه به ســوابق کشــورهای غربــی دوباره 
 کشــور را هشت ســال معطل مذاکرات نمی کنیم؛ 

تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند«.
 »اولویت دولت ســیزدهم افزایــش تعامالت با 
کشورهای همسایه و منطقه است و در این راستا در 
برنامه های این سازمان شهرهای مرزی مورد توجه 

قرار می گیرند«.

نکته


