
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

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 صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، 
بخش مرکزی ، شــهر تجریش، محله حکمت ، خیابان شهید 
دکتر لواســانی ، بن بســت گل ، پالک 2 ، طبقــه اول ، واحد 
جنوبی کدپستی 1935754945 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص 
به شماره ثبت 266045 و شناسه ملی 10103832470 

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 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 

مــورخ  هیئت مدیــره  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
1399/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی سراج 
به شــماره ملی 0043315518 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره ســیامک صبوری به شماره ملی 
0036049379 به ســمت رئیس هیئت مدیره الهام 
تقی زاده متقی به شــماره ملــی 0040862720 به 
ســمت نائب رئیــس هیئت مدیره بــرای بقیه مدت 
تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقود اسالمی و اداری با امضاء مدیرعامل 
و یکــی از اعضــاء هیئت مدیره متفقا همــراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تارماک 
شرکت  سهامی خاص

 به شماره ثبت 38633 و شناسه ملی 10100840495

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

 1400/04/27 مــورخ  هیئت مدیــره  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت پــرورش داده ها به شناســه ملی 
10101147298 با نمایندگی آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی 
با کد ملی 0043216031 به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی 
پرسؤالکترونیک رادمهر به شناســه ملی 10102025262 با نمایندگی 
خانم شــراره پزشــگی وحدتی با کــد ملــی 0042844691 به عنوان 
نائب رئیس  هیئت  مدیره شــرکت صنعتی وبازرگانی صنام به شناســه 
ملــی 10102191894 بــا نمایندگــی آقای اکبر شــفیعی با کد ملی 
4410912518 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی 
ایران به شناسه ملی 10530004647 با نمایندگی آقای پیمان برازنده 
با کــد ملی 2593322888 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ســید بابا 
رضا قریشی زاده با کد ملی 5219548931 خارج از اعضاء هیئت مدیره 
به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی و 
بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضا 
ســه نفر از پنج نفر اعضا ء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر اســت و اوراق عادی و اداری با امضــاء مدیرعامل و یا رئیس  و یا 

نایب رئیس هیئت  مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 477024 و شناسه ملی 14005140383

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/02/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره 
به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
محمد واحدی بــا کدملی3308982781 به عنوان 
رئیــس هیئت  مدیره آقای ســعید معینی ســده با 
کدملی 1160254451 به عنوان عضو هیئت  مدیره 
آقای علیرضا زاهــدی با کدملی 6199918983 به 
عنوان مدیرعامل و نائب رئیــس هیئت مدیره کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
ســفته بروات قراردادها و عقوداســالمی با امضای 
مدیرعامــل )آقــای علیرضا زاهدی( همــراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان حامی علم و صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 477116 

و شناسه ملی 14005143105

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه وحساب 
ســود وزیان ســال 99 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت معتمد ارکان دارنده شناسه 
ملی 10104073682 به سمت بازرس اصلی و آقای حجت 
عــدل پرور ک.م 0603309437 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. آقای عباس امینی 
ک.م 0051388081 مدیرعامــل وعضو هیئت مدیره ، آقای 
رحیم امینی ک.م1189164116 رئیس هیئت مدیره ، آقای 
بابک امینی ک.م 0057047790 نائب رئیس هیئت مدیره 
و خانم ملک مشــاعی ک.م 0040468305 عضو علی البدل 
تعییــن گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 
آگهی هــا انتخاب گردیــد. حق امضاء کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور بانکی ازقبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود 
اســالمی و نامه های اداری و مراسالت با امضاء آقای رحیم 
امینی )رئیس هیئت مدیره( و آقای عباس امینی)مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی )نایب  رئیس هیئت 
مدیره( هریک به تنهایی همراه با ُمهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر 
سهامی خاص به شماره ثبت 41466 

و شناسه ملی 10100868415

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

آگهی مزایده
دفتر فروش اداره کل امالک منطقه جنوب در نظر دارد بهره برداری یکساله 
از یک قطعه باغ به مساحت حدود 10 هکتار واقع در شیراز- بلوار امیرکبیر- جنب 
خیابان فاخته را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده، از تاریخ 1401/06/24 لغایت 1401/07/02 
همه روزه در ساعات اداری به آدرس شیراز- بلوار کریم خان زند- کوچه 34 دفتر فروش 
امالک مراجعه یا با شماره تلفن های 07132352357 و 07132308152 

تماس و یا به آدرس اینترنتی www.ecemdad.ir مراجعه نمایند.
بهره برداری از باغ مذکور صرفا در قالب قرارداد اجاره به منظور استفاده از محصول 
درختان و پرورش و فروش گل و گیاه خواهد بود. مبلغ پایه اجاره بهای مزایده برای 
مدت یکسال 8/500/000/000 ریال)به عبارتی ماهیانه مبلغ 708/333/333 ریال( 
می باشد. سپرده شرکت در مزایده معادل اجاره یک ماه در قالب چک تضمین شده 
بانکی از متقاضیان اخذ می گردد. کلیه هزینه های باغبانی اعم از پاکنی، کوددهی، 
سم پاشی و... برعهده مستاجر خواهد بود. زمان بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 

1401/07/04 ساعت 10 
مکان: شیراز- بلوار کریم خان زند- کوچه 34- دفتر فروش امالک

علی الهیاری- مدیرکل امالک منطقه جنوب

سال هشتاد و یکم   شماره 23121   تکشماره 50000 ریال12 صفحهپنج شنبه 24 شهریور 1401   18 صفر 1444   15 سپتامبر 2022

اربعین ساالر شهیدان
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( را تسلیت می گوییم

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 انصاراهلل: نه صلح و نه جنگ سعودی ها را قبول نداریم.
 مســکو طرح عجیب غرب برای تضمین امنیت 
اوکراین را مقدمه شروع جنگ جهانی سوم دانست.

 احــکام ســنگین آل ســعود بــرای مخالفــان 
پروژه تخیلی بن سلمان. 

 درگیری خونین طالبان با نیروهای احمد مسعود، 
ده ها نفر از طرفین کشته شدند.

 درخواســت ســناتور ارشــد آمریکایــی برای 
قانونمند شدن فعالیت شبکه های اجتماعی. 

ترکیه معارضان سوری را اخراج کرد

چرخش مهم رجب طیب اردوغان در سوریه
برای بهبود روابط با بشار اسد

 مزایــده بیش از یــک هزار خــودروی توقیفی 
در گمرکات.

 وزارت صمــت اعــالم کرد: رشــد 32 درصدی 
صادرات  صنعتی ایران به روسیه.

 هیچ گونه کمبود سُرمی در کشور نداریم.

 ایران 4 جایزه بین المللی در مبارزه با مواد مخرب 
الیه اُزون دریافت کرد.

 تجارت بین ایــران و هند با راه اندازی ســامانه 
تبادل الکترونیک تسهیل شد.

وزارت راه و شهر سازی:

زمین برای ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
واحد مسکونی تامین شده است

 ]صفحه آخر[

در جنین اتفاق افتاد

هالکت افسر صهیونیست به دست دو جوان فلسطینی
رئیس  شاباک: در دایره بسته گرفتار شده ایم

سخنگوی دولت: رکورد سفر اربعین شکسته شد

در حضور رؤسای جمهور دو کشور

ایران و ازبکستان ۱۷ سند همکاری 
امضا کردند

 آیت اهلل رئیسی به دعوت رسمی همتای ازبکستانی خود در رأس هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی و 
اقتصادی، به منظور دیدار رسمی دوجانبه و نیز شرکت در بیست و دومین اجالس سران سازمان همکاری 

شانگهای وارد سمرقند شد.
 17یادداشت تفاهم و سند همکاری و یک بیانیه مشترک میان مقامات عالی جمهوری اسالمی ایران و 

جمهوری ازبکستان به امضا رسید.

 تحلیلگران می گویند تحوالت فلســطین به طرز حساب شده اي در حال شکل دهي به یک قیام مسلحانه 
و دقیق است.

 ترکیب بن بســت سیاســي و بي ثباتي امنیتي باعث شــده تا ارتش رژیم اســرائیل قادر به کنترل اوضاع 
در چند متري خود هم نباشد، چه برسد به خارج از فلسطین!

 »رونیــن بار« رئیس  شــاباک با مشــاهده چنیــن فضایی گفته: اســرائیل به دلیل افزایــش عملیات ها 
در کرانه باختری وارد یک دایره بسته شده است. 

 ]صفحه ۳[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

فرمانده صهیونیست: برخالف دو دهه قبل
ایران امروز می تواند اسرائیل را 

نابود کند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

رئیس  کمیته انرژی پارلمان اروپا: زمستان امسال برای اروپا بسیار سخت خواهد بود
روزنامه زنجیره ای: زمستان سرِد اروپا، سرابی بیش نیست

زمستان سیاه در قاره سبز
از اروپا اصرار از مدعیان اصالحات انکار

]صفحه ۱۱[

]صفحه ۱۰[

 

اربعین
شناسنامه اسالم ناب محمدی)ص( است

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 با آنکه مقامات، رسانه و  اندیشکده های اروپایی بارها اعتراف کرده اند پس از آغاز جنگ روسیه 
و اوکراین و بحران انرژی ناشــی از آن، اروپا در انتظار وحشتناک ترین زمستان خود قرار دارد 
اما پادوهای داخلی دشمن در  ستیز با دیپلماسی هسته ای کشور، این واقعیت را انکار و بر رویه 

انفعالی و سازشی خود در برابر غرب اصرار می کنند.

 پس از گذشــت حدود 2۰۰ روز از جنگ اوکراین و کاهش عرضه گاز روسیه به اروپا، بسیاری 
از کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، نروژ، بلژیک و... به دلیل بحران هایی 
مانند مشکالت اقتصادی برآمده از اپیدمی کرونا، خشکسالی و از همه مهم تر بحران انرژی با تورم 

و رکود اقتصادی کم سابقه ای رو به رو شده اند.

صفحه ۴

مشکل آب همدان حل شد

تالش شبانه روزی دولت
 به نتیجه رسید

صفحه ۳

ترامپ: می ترسم 
ایران مرا بُکشد

صفحه ۱۱

جلسه شورای حکام آژانس 
درباره ایران

 بدون قطعنامه پایان یافت

صفحه ۲

فرافکنی ممنوع!
از تضییع حقوق زنان 

و حمایت از اوباش دست بردارید

عصبانیت مدعیان اصالحات
از گزارش مستند کیهان

صفحه ۱۱

عصبانیت از اینترنت مخصوص کودکان 
یا نگرانی برای کتابخانه  های کانون؟!

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

صفحه آخر

ادامه درگیری ها 
بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان

شمار تلفات به 155 نفر رسید

 در حالــي که بســیاري از صهیونیســت ها هنوز 
در شــوک تیرانــدازی بــه اتوبوس ســربازان تیپ 
پیشرفته نظامیان گوالني هستند، بامداد چهارشنبه 
 یک افســر دیگر صهیونیســت در کرانــه باختری 
و طی تیراندازي دو جوان فلسطیني به هالکت رسید.

 عملیات دو جوان فلســطیني زیر 30 ســال در 
که  جنین، صهیونیست ها را به شدت نگران کرده چرا 
چند هفته ای می شود که فلسطینی ها، اهداف خود 

را دقیق تر و حساب شده تر انتخاب می کنند!
 این عملیات های مســلحانه، دیگــر به یک عملیات در 
هفته محدود نیســت، بلکه هر چنــد روز یک بار چنین 
اخباری به گوش می رســد و از همین رو صهیونیســت ها 
می گویند، قصد انجام یک عملیات مسلحانه بزرگ را دارند!


