
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 
بطــور فوق العاده مــورخ 1399/11/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیــره عبارتند 
از آقای ســید محسن احســن اصفهانی به شماره 
ملــی1282646036 ، آقای فضل الــه نیک نژاد به 
شــماره ملی 1287734091، آقــای مجتبی نیک 
نژادی به شــماره ملــی 1282232975برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای علــی دافعیان به 
شــماره ملــی 1282688510 به ســمت بازرس 
اصلی و آقــای صفر آقائی پور ماچیانی به شــماره 
ملی2690701431 به ســمت بــازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیر االنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 98 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص
به شماره ثبت 266045 

و شناسه ملی 10103832470 

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

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 اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: هیئت مدیره برخی اختیارات مندرج در ماده 47 اساسنامه 
به شــرح ذیل به آقای صابر جباری فاروجی با سمت مدیرعامل تفویض 
گردید: 1- تصویب آئین نامه های مالی و معامالتی، اســتخدامی، ساختار 
تشــکیالتی، صلــح و ســازش و ارجاع بــه داوری خود و شــرکت های 
زیرمجموعــه 2- تصویب آئیــن نامه ها و دســتورالعمل های اجرائی در 
چارچوب اساســنامه، مصوبــات مجمع، برنامه و بودجه ســاالنه خود و 
شرکت های زیرمجموعه 3- نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت، 
تعیین شــغل، حقوق، دســتمزد، پاداش، کارانه، ترفیع و تنبیه، تعیین 
سایر شــرایط اســتخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشســتگی و مســتمری وراث آنها در حدود بودجه مصوب سالیانه در 
 چارچوب آیین نامه استخدامی مصوب مجمع. 4- تهیه و برنامه استراتژیک
و برنامه و بودجه ســاالنه شــرکت جهت ارائه به مجمع و تصویب برنامه 
اســتراتژیک و برنامه و بودجه ساالنه شرکت های زیرمجموعه. 5- افتتاح 
هر نوع حســاب و استفاده از آن به نام شــرکت نزد بانک ها و موسسات 
قانونــی دیگر. 6- عقد هرنوع قــرارداد و انجام هرگونه معامالت و تغییر، 
تبدیل، فســخ یا اقاله آنها در چارچوب آیین نامه معامالت شــرکت. 7- 
تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شــرکت هر شــش ماه یک بار و 
دادن آن به بازرس شــرکت. 8- تنظیم خالصه صــورت دارایی و دیون 
شــرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد 
و ســود و زیان شــرکت و تلفیقی شرکت و شــرکت های زیرمجموعه. 
9- دعــوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دســتور جلســه 
آنها. 10- پیشــنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر پنج درصد اندوخته قانونی. 
11- پیشنهاد تقســیم سود بین صاحبان ســهام 12- پیشنهاد اصالح 
اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده 13- مشارکت و سرمایه گذاری در 
ســایر شرکت ها و همچنین تأسیس شرکت های اقماری 14- واگذاری و 
تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت و ثبت هر نوع اختراع و نام 

و نشان و تصویر و عالیم تجاری در چارچوب آیین نامه معامالت شرکت. 
15- دریافت مطالبات شــرکت و پرداخت دیون شــرکت و متفرعاتش 
در چارچــوب آییــن نامه مالی شــرکت. 16- تعهد ظهرنویســی قبول 
 پرداخت و واخواســت اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه مالی شرکت.
17- نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات 
و نهادهــای عمومی با کلیــه اختیارات قانونــی الزم. 18- طرح و دفاع 
از هرگونــه دعوای حقوقی یا کیفری له و علیه شــرکت و موسســات و 
بیمارستان ها و درمانگاه های تابعه)درمانگاه امام سجاد)ع(-واوان درمانگاه 
استخر و درمانگاه خرمشــهر( در تمامی مراجع قضایی و غیرقضایی اعم 
از دادگاه ها دادســراها شــوراهای حل اختالف دیوان عالی کشور دیوان 
عدالــت اداری و مراجع داوری اداری انضباطی مالیاتی نظامی و انتظامی 
در هر زمان و مکان و در هر مرحله از رســیدگی اعم از بدوی تجدیدنظر 
فرجامی واخواهی اعاده دادرســی با حق اســتیفای کلیه اختیارات مورد 
نیاز در دادرســی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلســات اعتراض به 
رأی تجدیدنظر فرجام خواهی واخواهی اعاده دادرســی مصالحه و سازش 
ادعای جعل یا انکار و تردید نســبت به سند طرف و استرداد سند تعین 
جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شــرط داوری یا توافقنامه داوری 
و ارجــاع دعوا به داوری و تعییــن داور )با حق صلح یا بدون آن(، ارجاع 
امر به کارشناســی و تعیین مصدق و کارشــناس، طرح دعوی خسارت، 
اســترداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالت و دفاع از دعوی ثالث، 
ورود شــخص ثالــث و دفاع از دعوی ورود ثالث، دعــوی متقابل و دفاع 
در مقابــل آن، قبول یا رد ســوگند، اجرای حکم نهایــی و قطعی داور، 
درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به 
و وجوه ایداعی، انتخاب و عزل وکیل و وکالی دادگســتری یا نماینده با 

حق توکیل مکرر و تفویض کلیه اختیارات به آنها.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی سالمت پایا سینا سهامی خاص 
به شماره ثبت 476562 و شناسه ملی 14005124865

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/02/22 
و مجــوز شــماره 1400/1/2754 مــورخ1400/2/25 اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان تهران تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شــد: آقای مجید شــاکری باکدملــی 0089910303 
و آقای کریم شاکری باکدملی1299984274 و آقای منصور 
ابراهیمی خوسفی باکدملی 4479772782 به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات 
به شماره ثبت 37103 و شناسه ملی 14005354707

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/03/08 
و مجوز شــماره 11/15481 مورخ 1400/03/26 اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان تهــران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:- ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعییــن گردیدند: آقای محمد علی محمدخانی به شــماره 
ملی 0043136095 به ســمت رئیس  هیئت مدیره- آقای 
وحید محمدخانی به شماره ملی 0079931421 به سمت 
نایب رئیس  هیئت مدیره- آقای مجید محمدخانی به شماره 
ملی 0069051488به ســمت عضــو هیئت مدیره و آقای 
حمید محمدخانی به شماره ملی 0059601681 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای سعید محمدخانی به شماره ملی 
0010869905 عضو هیئــت مدیره و خانم هلیا جوکار به 

شماره ملی 0074156871 به ســمت مدیرعامل انتخاب 
شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته ، برات ، قراردادها و عقود بــا امضاء مدیرعامل 
و یــک نفر از اعضای هیئت مدیــره متفقاً و یا با امضای دو 
نفــر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و 
اوراق عــادی و مکاتبــات اداری با امضــاء مدیرعامل و هر 
یــک از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شــرکت 
و امضاء اســناد کارانه تیــر و اظهاریه های قــرارداد تیر با 
 امضــاء مدیرعامل بــه تنهایی همراه با مهرشــرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی آریا ترابر راد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 55760 و شناسه ملی 10101008714

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/09و  به 
استناد مجوز شــماره 11/61984 مورخ 1399/11/15 اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ز ماده 
14 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: امضا کلیه اوراق و اسنادبهادار و 
تعهدآور شامل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری با امضاء مدیرعامل و یــا هریک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضا اسناد تیر و اظهاریه های قرارداد 

تیر با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی خوشنام راه 
سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/11/09 و به 
استناد مجوز شــماره 11/61984 مورخ 1399/11/15 اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش عیقرلو به شماره ملی 
قرلو به  0074119842 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عی 
شماره ملی 0043716083 به سمت رئیس  هیئت مدیره و خانم شکوفه حاج عظیمیان 
به شــماره ملی 1378931531 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شامل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو امضا اسناد تیر و اظهاریه های قرارداد تیر با 

امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی خوشنام راه
سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس استان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، محله شهیدقندی - نیلوفر، خیابان سهروردی شمالی، 
خیابان شهید سید علیرضا شهرتاش، پالک 74، طبقه چهارم، واحد 
جنوب غربی کدپستی 1559613525 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 

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

آگهی تغییرات شرکت آتا تیر ایرانیان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 498962 و شناسه ملی 14006198127 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/02/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت تصفیه به 
مدت یک سال شمسی تمدید گردید. آقای علی عبادت طلب 
بارکوســرائی به شــماره ملی 2720906077 به سمت مدیر 

تصفیه تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی 
)در حال تصفیه( سهامی خاص به شماره ثبت 470154 

و شناسه ملی 14004813854 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1399/02/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و صورت حســاب ســود و زیان دوره عملکرد سال مالی 
1398 تصویــب گردید. آقای جهانشــاه ناظمیان به کد 
ملــی 0039582434 به ســمت رئیــس هیئت مدیره 
و خانــم نینا ناظمیــان به کد ملــی 0070760561 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانــم پریناز پناهی 
به کد ملی 0039166368 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. آقای 
غالمرضا ســلیمانزاده فرد به کد ملــی 0320228223 
به ســمت بازرس اصلــی و خانم ورنیــکا ملک داودی به 
کدملی 1815328576 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبیل چک ســفته بروات و عقوداسالمی و کال 
با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد.- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ورنکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 20380 

و شناسه ملی 10100659286

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 
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 نقــش ســیاه روبــاه پیــر در جنــگ یمــن 
به روایت رئیس  سابق حزب کارگر انگلیس.

 در گفت و گــو با رســانه عبری زبان مطرح شــد؛
 نگرانی جدی افسران نیروی دریایی رژیم صهیونیستی

از توان نظامی حزب اهلل لبنان در دریا.

 آل خلیفه اداره بحرین را به رژیم صهیونیســتی 
سپرده است!

 ترامپ: آبرویی برای آمریکا باقی نمانده، به ابزاری 
برای خنده تبدیل شده ایم.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

سایه سنگین جنگ اوکراین و بحران اقتصادی
بر سر اجالس سران گروه 7

 ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونــا: ایران 
در پایین ترین نقطه شیوع کرونا قرار دارد.

 شــورای شــهر تصویب کرد؛ نامگذاری معبری
در منطقه 12 تهران به نام شهید صیاد خدایی.

 برجام دوباره روی سر بورس خراب شد.

بانــک مرکــزی  اقدامــات  بــا   کشــتی آرای: 
سکه450 هزار تومان ارزان شد.

 آغــاز پرداخــت وام قرض الحســنه فرزندآوری 
در یک بانک دولتی.

در پی بروز تخلفات احتمالی در واردات نهاده های دامی صورت گرفت

برکناری مدیرعامل سازمان تعاون روستایی 
با دستور رئیس جمهور

 ]صفحه ۳[

رئیس جمهور در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر عراق:

 قرار شد برای تسهیل روابط پولی ایران و عراق
 گام های جدیدی برداشته شود

گزارش کیهان از باران  بال بر سر صهیونیست ها

انفجار مهیب
 این بار در مجتمع لجستیکی حیفا

سخنگوی وزارت دفاع اعالم کرد

دومین پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر »ذوالجناح« 
با موفقیت انجام شد

 سید احمد حسینی سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع: این ماهواره بِر سه مرحله ای از نظر ویژگی های 
 فنــی، قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیا اســت که دارای دو مرحلــه پیش رانش جامد و یک مرحله 

با پیش رانش مایع است.
 پرتاب ماهواره بر ذوالجناح با هدف زیرمداری انجام گرفته است. به حول و قوه الهی مرحله سوم توسعه 

این ماهواره بِر ترکیبی با بهره گیری از اطالعات حاصل از این پرتاب آغاز گردیده است.

 آیت اهلل رئیســی: روابط ایران بــا عراق معمولی 
 و ســنتی نیست، بلکه روابط بســیار عمیقی است 
که ریشه در فرهنگ، اعتقادات و باورهای مشترک 
 دیرینه دو ملت و دو کشور دارد و امروز مسئولین عالی 
دو کشور اراده ای عمیق و جدی برای توسعه روابط 

در همه حوزه ها دارند.
 امــروز عراق را نزدیک ترین ملــت به ملت ایران 
 می بینیم و نزدیک ترین روابط در حوزه های مختلف را

با کشور عراق داریم. در بین همسایگان بیشترین و نزدیک ترین روابط را با عراق داریم. در مذاکرات دو طرف 
قرار شد گام های جدیدی برای تسهیل روابط پولی و بانکی فیمابین برداشته شود.

 ]صفحه ۳[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

اعتماد: با وجود قوانین 
تحریمی آمریکا

احیای برجام بیهوده است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

پاسخ تحریم، ترور، دزدی دریایی و قطعنامه ضدایرانی، مذاکره نیست

مذاکره در قطر تله است
نباید به آمریکا جایزه بدهید

]صفحه ۲[

]صفحه آخر[

 سفر بورل به تهران نوعی تقسیم کار آمریکا 
و اروپا در موضوع مذاکرات هسته ای ایران و 
۱+۴ و اساساً فاز دیگری از فشار و تهدید برای 

چانه زنی و تله گذاری برای ایران است.
  موضوع اصلی، محل مذاکرات نیســت و 
غربی ها منتظرند که ایران در قبال تله گذاری 
دیپلماتیک آمریکا و اروپا به آنها جایزه داده 
و با ذوق و خوشحالی به استقبال ادامه مذاکره 

)عقب نشینی از مواضع و شروط اصلی( برود!
در شــورای حکام  قطعنامــه ضدایرانی   
اطالعاتی  فعال کردن ســرویس های  آژانس، 
صهیونیســتی، ترور شــهید صیاد خدایی، 
خرابکاری در تأسیسات هسته ای، تحریم های 
اخیر ایــران در حوزه پتروشــیمی، دزدی 
محموله نفتکش ایران در آب های یونان، اعالم 
جایزه برای کسب اطالعات درباره سپاه تنها 
بخشی از اقدامات خبیثانه آمریکا و همپالگان 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  اروپایی اش 

طول یک ماه گذشته است
با  باید   دســتگاه دیپلماسی کشــورمان 
مالحظه و تأمل بیشتری در موضوع مذاکرات 
آینده ورود کنــد و با مقاومت بر حقوق ملت 
 ایران لحظه ای از مواضع انقالبی و شروط اصلی 
ارائه  و  )لغو کامل تحریم ها، راســتی آزمایی 
تضمین از سوی طرف آمریکایی( عقب نشینی 

نکند، چنان که تاکنون چنین بوده است.

 

مذاکره در قطر
نگاه تاکتیکی یا راهبردی؟

یادداشت روز

] صفحه۲ [

صفحه ۱۱

سردار سالمی و سردار باقری 
از اقدامات حجت االسالم طائب 

تقدیر کردند

صفحه ۱۱

مجلس 
برای تحقق اهداف تحول قضایی 

در کنار قوه قضائیه است

قالیباف در نطق پیش از دستور:

صفحه ۳

نتیجه سلطه گری آمریکا 
و ناتو در افغانستان

تولید و توزیع مواد مخدر 
به جهان بوده است

رئیس جمهور در نشست روز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر:

صفحه ۳

آماده باش؛ 
»حافظ هفت« مجروح شده

سالگرد سوء قصد
 به جان حضرت آیت اهلل خامنه ای

صفحه ۱۱

اتحاد 
علیه امپراطوری ابلهان

نگاه


