پسلرزههای اقتصادی جنگ اوکراین

پیام رهبر انقالب به فعاالن حوزه جمعیت:

قیمت بنزین در آمریکا در نقطه جوش
تورم در انگلیس رکورد  40ساله را شکست

تالش برای افزایش نسل
و حمایت از خانواده
سیاستی حیاتی است

ترکیه جلوی عضویت سوئد و فنالند به ناتو را گرفت؛
آنکارا :این دو حامی تروریستها هستند.
پنتاگون:سربازانما ،درکشتن 67زنوکودکسوری
مرتکب تخلف قانونی نشدهاند!
هر  48ثانیه یک نفر در آفریقا از گرسنگی میمیرد.

[ صفحات ]۳
پنجشنبه  ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۱

 ۱۷شوال ۱۴۴۳

امیر ایرانی خبر داد

درگیری تیم اسکورت نیروی
دریایی ارتش با دزدان دریایی
در مسیر دریای سرخ
صفحه ۳
نگاه

چرا مردم به دولت رئیسی
امید و اعتماد دارند؟
صفحه ۱۱

گزارشگر سازمان ملل:

آمریکا بالفاصله تحریمها
علیه مردم ایران را بردارد
صفحه ۱۱

سال هشتادم

 ۱۲صفحه

 ۱۹مه 2022

اشک تمساح بانیان وضعموجود برای معیشت مردم

حمایت آشکار حزب اتحاد ملت
از قاچاقچیان و رانتخواران

«باز توزیع عادالنه یارانهها» و «توقف هدررفت ذخائر ارزی» به مذاق بانیان وضع موجود خوش نیامده و این جریان همســو با معاندان خارجی
با دروغ و فرافکنی به نفع قاچاقچیان و رانتخواران علیه این تصمیم مردمی و ضد فساد دولت فضاسازی میکنند.
در تازهترین نمونه حزب اصالحطلب اتحاد ملت در بیانیهای فرافکنانه و سراســر دروغ ضمن تالش برای تشویش اذهان و فریب افکار عمومی
درباره اصالحات اقتصادی دولت ،سعی داشته خود را دلسوز مردم نشان دهد.

توقیف کشتی خارجی حامل  ۵۵۰هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیجفارس

[صفحه ]۱۰

شهردارتهران:

روند خدمات اتوبوسرانی
عادی است
صفحه ۱۰

عامل حادثه ،انگیزه شخصی داشت

قتل  4کارمند
سازمان اموال تملیکی ایالم
در حادثه گروگانگیری
صفحه ۱۰

توزیع 4میلیون و  500هزار تن
کاالی اساسی طی  2ماه اخیر
صفحه۴

آگهی تغییرات شرکت حدید سازه پیشرو سهامی خاص
به شماره ثبت  155و شناسه ملی 10100030432

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ

 1400/09/27تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -:موسسه حسابرسی و
خدمات مدیریت آفاق کاوشگران با شناسه ملی  10380152313به
سمت بازرس اصلی و سامان رفعت به شماره ملی 0421956615

به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند-.

صورتهای مای منتهی به سال  1399به تصویب رسید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

آگهی ختم تصفیه
شرکت منحله اکتشاف و فرآوری لیتیوم پارس سهامی خاص
به شماره ثبت 365574

و شناسه ملی 10320161123

در اجــرای کامل مــاده  225الیحــه اصالحی قانون
تجارت و به موجب نامه وارده شــماره  400003مورخ

1400/03/23مدیر تصفیه بدینوسیله مراتب ختم تصفیه
شرکت فوقالذکر اعالم میگردد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رفیع تجارت سالمت گستر
درتاریخ  1400/08/12به شماره ثبت 586080
به شناسه ملی 14010478782

ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی
میگــردد .موضوع فعالیت :خرید و فــروش ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز از جمله انواع
وسایل ورزشی و لوازم و تجهیزات پزشکی ،اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی
و خارجی و بینالمللی ،گشــایش حساب ،اعتبار اسنادی ،تســهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی،
ضمانتنامهها ،فاینانس ،ریفاینانس نزد بانکها ،موسســات مالی و شرکتهای داخلی و خارجی،
انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشــور ،حقالعملکاری ،انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و
حقوقی در کلیه زمینههای فعالیت شــرکت میباشد .شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و
خصوصی ،اخذ و اعطای نمایندگی ،شــرکت در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی :اســتان تهران ،شهرســتان تهران ،بخش مرکزی ،شــهر تهران ،محله تهرانپارس ،خیابان
شهید عبداله شفیعی مکرم ( ،)135خیابان شهید مسلم رضائی ( 182شرقی) ،پالک  ،51طبقه
اول ،واحد شــمالی کدپســتی  1656646865سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,500,000ریال نقدی میزان سهمالشــرکه هر یک از شــرکا خانم فرشــته رضایی به شماره
ملی  0016651391دارنده  500000ریال سهمالشــرکه خانم زهرا رضایی هلللو به شماره ملی
 0065910168دارنــده  500000ریال سهمالشــرکه خانم زینب رضایی هلللو به شــماره ملی
 0078653762دارنده  500000ریال سهمالشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرشته رضایی به
شــماره ملی  0016651391به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زهرا رضایی هلللو به شــماره ملی  0065910168به ســمت
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم
زینب رضایی هلللو به شــماره ملی  0078653762به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
ب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و
نامحدود و به سمت نای 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین
کلیه نامههای عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد .اختیارات
مدیرعامل :طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی افق روشن باربد
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 404860
و شناسه ملی 10320555318

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 1400/03/19تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :باستناد سند
صلح شــماره  24839مــورخ  1400/7/4دفتر اســناد
رســمی  682تهران آقــای محمدرضا صدیقــی دارنده
کدملی به شــماره  0942398106تمام سهمالشــرکه
خــود را بــه ارزش  1.000.000ریال به شــرکت گروه
صنعتی بینالمللــی محصوالت پارس شناســه ملی به
شــماره  10102220898منتقــل نمود و از شــرکت
خارج گردید در ســرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید
اسامی شــرکا پس از نقل و انتقال خانم معصومه فاضلی
کدملــی  0491238312دارای 54.990.000.000
ریال سهمالشرکه شرکت ســرمایهگذاری سفیر اقتصاد
شناسه ملی 10103364074دارای 45.000.000.000
ریــال سهمالشــرکه خانــم معصومــه حاجیمحمدی
کدملــی  0036845450دارای  4.500.000ریــال
سهمالشرکه خانم بتول آقابابایی کدملی 0066134900
دارای  4.500.000ریــال سهمالشــرکه شــرکت گروه
صنعتــی بینالمللــی محصــوالت پارس شناســه ملی
 10102220898دارای  1000000ریال سهمالشرکه.

مدعیان اصالحات در حالــی در بیانیهای
سعی داشتهاند خود را حامی و دلسوز مردم
جا بزند که کارنامه مشعشــع این جریان در
حمایت از مفسدان اقتصادی پیش روی مردم
است.
همین جریان مدعی طلبکار که سعی دارد
دولــت  ۹ ، ۸ماهه رئیســی را مقصر فجایع
مدیریتی  8ســاله دولت مورد حمایتشــان
معرفی کند ،در ســال  ۹۷و پــس از اعالم
سیاستگذاری دالر  ۴۲۰۰تومانی ،آنقدر ذوق
زده بود که بالفاصله تصویر جهانگیری را در
لباس سوپرمن منتشر کردند و دولت روحانی
را منجی وضع اقتصادی کشور جا زدند.
دروغ آشکار این جریان درباره سنگاندازی
در مســیر برجام هم در حالی است که دولت
روحانی با اختیارات تام و با شعار رفع تحریم
برجــام را امضا کرد اما چنین اتفاقی نیفتاد و
بدون اینکه حتی یک امتیاز بگیرند ،امتیازاتی
به طرف مقابل دادند لذا نــه تنها تحریمها
برداشته نشد بلکه چند برابر هم شده است.
نکتــه قابل تامل دیگر همزمانی انتشــار
این بیانیه بــا تالش معاندین و ضد انقالب در
خارج از مرزها برای ایجاد آشوب و اغتشاش
اســت که در شــرایطی که نجابت و درایت
مردم ،معاندان را از فتنهانگیزی ناامید کرده،
مدعیان اصالحات ســعی دارند با تشویش
اذهان و فریب افکار عمومــی به این پروژه
تکراری و شکســتخورده تنفس مصنوعی
بدهند.
[صفحه ]۲

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 210279
و شناسه ملی 10102517680

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور

فوقالعــاده مــورخ  1400/06/24تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد :روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج

آگهیهای شــرکت تعیین شــد .ترازنامه و حساب

سود و زیان ســال مالی  99به تصویب رسید .آقای

محمدحســین ذوالفقاری طهرانی به شــماره ملی
 0043216031و آقای احمد بیدآبادی به شــماره

ملــی  0041638158و آقای محمــد بیدآبادی به
شــماره ملی  0032280661و آقای عبدالحســین

بیدآبادی به شــماره ملی  0043821121به سمت
اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب

گردیدند .آقای ســیدمهدی داودی محتشــم با کد

آگهی تغییرات شرکت روجا افزون هرمس

آگهیتغییرات
شرکت مهندسی پاالیش سازان فاراب
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 170658
و شناسه ملی 10102131274

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ
 1400/04/27تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حســاب
ســود و زیان سال مالی 99به تصویب رسید .آقای سید مصطفی
الوانکار با شناســه ملی 0049600885به سمت بازرس اصلی و
آقای میثم کریمیان با شناســه ملــی  0075063735به عنوان
بــازرس علیالبــدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهــان جهت درج آگهیهای شــرکت
انتخاب شــد .اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شرح
ذیل انتخاب شــدند :شرکت کندر (ســهامی خاص) ثبت شده
به شــماره  82884و شناســه ملی  10101275087شــرکت
پخش مدبران کوشــای ایرانیــان (با مســئولیت محدود) ثبت
شــده به شــماره  472476و شناســه ملی 14004928845
شــرکت شــیمی تــن پارســیان قشــم (ســهامی خــاص)
ثبت شده به شماره  5842و شناسه ملی .14006630050
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

بعد از  41سال مطالعه
فهمیدم ایران مقابل آمریکا پیروز شده است

یکــی از تندتریــن و ضدایرانیترین مشــاوران رئیسجمهور ســابق آمریکا در مقالــهای اعتراف کرده
که بعد از  ۴۱سال مطالعه به این نتیجه رسیده که ایران در برابر آمریکا برنده شده است.
بعــد از مطالعــه بر روی رژیــم ایران از آغــاز آن تاکنون جمعبنــدی من در مقطع کنونی این اســت
که حاکمان تهران -دستکم تا اینجا -پیروز شدهاند.
ایــران ،توانمندیهای نظامی و اطالعاتــیاش را در داخل تقویت کرده ،توســعه ارضیاش در منطقه را
از طریق شــبهنظامیان گســترده کــرده و به لطف جاذبه توافق هســتهای به نفــوذ قابلتوجهی در غرب
دست پیدا کرده است.
شــاید یکــی از جدیتریــن تبعات تقویــت ایران از ســال  ۲۰۰۹کــه در  ۲۰۱۵اوج گرفــت این بود
که ایران توانست نهفقط در منطقه بلکه در اروپا و در ایاالتمتحده هم اعمال نفوذ کند.
[صفحه ]۳

خبر ویژه

حقوق
 15تا  25میلیونی
و مطالبه افزایش حقوق !

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

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ  1399/12/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مهدی رجحانی به شماره
ملی  4323507828به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی  14005291651به
سمت رئیس هیئتمدیره مجید شاهسواری به شماره ملی  0054677688به نمایندگی از بنیاد مستضعفان
انقالب اســامی به شناسه ملی  10100171920به ســمت نائب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل حسام
وحیدی فرد به شــماره ملی  0073456284به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه
ملی  10320823609به ســمت عضو هیئتمدیره شهاب الدین دربندی به شماره ملی  0452727588به
نمایندگی از شــرکت مادر تخصصی مالی و سرمایهگذاری سینا به شناسه ملی  10340058917به سمت
عضو هیئتمدیره فرزین رجبی دیورزم به شماره ملی  1552065537به نمایندگی از شرکت انرژی گستر
ســینا به شناسه ملی  10101345022به ســمت عضو هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه
با مهر شرکت و اوراق عادی ،مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات
موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
به شماره ثبت  24533و شناسه ملی 10104022009

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ

 0055839983بهعنــوان بــازرس علیالبدل برای

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

و شناسه ملی 14009158714

مشاور ترامپ:

جدیدی مشــتمل بر  21مــاده و  6تبصره تصویب

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 558508

جمعــی از مــردم غیور ایذه دیــروز چهارشــنبه در گردهمایی مقابل مســجدالنبی(ص) این شــهر،
هتک حرمت به کتاب آسمانی مسلمانان و این مکان مقدس را محکوم کردند.
هفته گذشــته برخی مناطق شــهر ایذه شــاهد اعتراضهای مردمی به گرانیهای اخیر بود .عدهای
ی(ص) ایذه ،قرآن و اموال مسجد را
از اراذل اجارهای با نفوذ در میان شــهروندان با هتک حرمت مسجدالنب 
به آتش کشیدند.
[صفحه ]۱۱

ملــی  0072962811بهعنــوان بــازرس اصلی و

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 1400/08/23تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :آقای
ســید محمد عدنانی نیا با کد ملی 0058177272

وجایگزین اساسنامه قبلی شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت انتقال دادههای نداگسترصبا سهامی خاص
به شماره ثبت  217842و شناسه ملی 10102591792

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ 1400/08/30
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد :آقایان محمدحســین

ذوالفقــاری به شــماره ملــی  0043216031عضو و
رئیس هیئتمدیــره احمد بیدآبادی به شــماره ملی

 0041638158سمت عضو هیئتمدیره و مدیرعامل

اســامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی

دادهها به شناسه ملی  10101147298به سمت عضو

هیئتمدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .امضاء

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ،سفته ،برات

و قراردادهــای خرید و فروش و مناقصات با امضای دو
نفر از سه نفر آقایان محمدحسین ذوالفقاری طهرانی،

همراه با مهر شرکت و در نبود ایشان با امضای دونفر

احمد بیدآبادی و عبدالحســین بیدآبادی همراه با مهر

معتبر میباشد.

هر یک از اعضای هیئتمدیره معتبر است.

از اعضای هیئتمدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت نیکآهن سهامی خاص
به شماره ثبت  115869و شناسه ملی 10101594844

به اســتناد مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1400/04/28
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -:موسسه حسابرسی شاخصاندیشان
دارای شناســه ملی  10100573323به ســمت بــازرس اصلی
و موسســه حسابرســی آریان محاســب پویا دارای شناسه ملی
 10980002869به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب گردیدند- .ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی
به تاریخ  1399/12/30به تصویب رســید -.روزنامه کثیراالنتشار
کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تحریر سایمان
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  522422و شناسه ملی 14007392571

به اســتناد مجمع عمومی عــادی بطور فوقالعــاده مورخ
 1400/06/06تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حساب
ســود و زیان و صورتهــاى مالى منتهى به پایان ســال
مالى  1399مورد تصویب قرارگرفت .مؤسســه حسابرسی و
خدمات مدیریت حسابگستر پویا  10100473895بهسمت
بازرس انتخاب شد -روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج
آگهىهاى شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پاالیشسازان فاراب شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  170658و شناسه ملی 10102131274

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  1400/08/23تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای سید

محمد عدنانی نیا به شــماره ملــی - 0058177272آقای

سید مهزیار عدنانی نیا به شماره ملی 0011882948و آقای
سید طاها عدنانی نیا به شماره ملی 0014855283به سمت

ســید محمدعلــی شریفیالحســینی بــه کــد ملی

رئیس هیئتمدیره آقای ســید مهزیــار عدنانینیا

تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و عقود

[ صفحه] ۲

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

 0055839983بــه نمایندگــی از شــرکت پرورش

هیئتمدیــره تعیین گردیدند .کلیه اوراق و اســناد

جیغ غربگراها
از اصالح یارانهها

عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121

بســمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره آقای ســید

با کــد ملــی 0011882948بســمت نائب رئیس

[ صفحه] ۲

يادداشت روز

اعضای هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

س هیئتمدیــره آقای
به ســمت عضــو و نایبرئیــ 

طاها عدنانینیا با کد ملی 0014855283بســمت

شماره ۲۳۰۲۷

تکشماره  50۰00ریال

تجمع مردم غیور ایذه در محکومیت
هتک حرمت مسجد توسط اراذل اجارهای

 1400/07/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اساسنامه

آقای سیدمحمدعلی شــریفی الحسینی با کد ملی

زمزمه ترور رهبران مقاومت و آغاز جنگی فراگیر
علیه اسرائیل.
سخنرانی آتشین نماینده مسلمان کنگره آمریکا
علیــه جنایــات دیکتاتورهــای عــرب در یمــن
[ صفحه آخر]
با چراغ سبز آمریکا.

شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیر تعهدآور با امضای

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

