افزایش خشونتهای مسلحانه در آمریکا؛

صاحب یک فروشگاه در ویرجینیا
 10نفر را کشت

انصــاراهلل :غارتگران نفت یمن را بدون هشــدار
هدف قرار میدهیم.
نوری المالکی :معارضین مســلح در خاک عراق
جایی ندارند ،نباید باعث نگرانی کشورهای همسایه
شویم.

شهادت لوکوموتیوران قطار باری در اصفهان بر اثر پرتاب کوکتلمولوتوف آشوبگران

اعضای بدن پلیس کالنتری بانه که در اغتشاشات به شهادت رسید ،اهدا شد

[ صفحه ]10

پنجشنبه  ۳آذر ۱۴۰۱

 ۲۹ربیعالثانی ۱۴۴۴

سال هشتادو یکم

 ۱۲صفحه

 ۲۴نوامبر 2022

گزارش خبری کیهان

شهادت سرهنگ «داوود جعفری»
از مستشاران نیروی هوافضای سپاه
در سوریه
صفحه ۳

در بیانیه جمعی از پیشکسوتان وزارت امورخارجه
مطرح شد

محکومیت اقدامات تروریستها و اغتشاشگران
و تأکید بر تهاجم ترکیبی علیه دشمن
صفحه ۱۱

توگو
شمشیر دولبه تهدید و گف 
برای آزادی آشوبگران

اسرائیل روی خط ناامنی و انفجار
از حمله به نفتکش تا بمب گذاری در قدس

آنکارا :در حمله به شــمال ســوریه  ۴۷۱هدف
و  ۲۵۴شبهنظامی ُکرد نابود شدند.
بلغارســتان پیشــنهاد روســیه برای دور زدن
تحریمهای اروپا را پذیرفت.
[ صفحه آخر]
شماره ۲۳۱۷۶

تکشماره  50۰00ریال

امیرعبداللهیان در نشست خبری مطرح کرد

رشد حجم تبادل تجاری ایران با سایر کشورها در  14ماه اخیر
از  ۳۷درصد تا  ۵۷۱درصد

وقوع  2انفجار قوی در قدس اشغالی؛ صهیونیستها تلفات را یک کشته و  23زخمی اعالم کردند
گزارش مستند کیهان از تبعات جنگ اوکراین روی زندگی مردم اروپا

نسخههای عجیب و غریب برای مردم اروپا
از «کمتر غذا بخورید» تا «مهاجرت کنید»
[صفحه ]۸

صفحه ۱۱

بازداشت  2عامل انتحاری
در شهرقدس قبل از اقدام تروریستی
صفحه ۱۰

موفقیت محققان ایرانی در ساخت
دستگاه ثبت سیگنالهای مغزی
صفحه ۱۰

کشف سالح جنگی و کوکتلمولوتوف
از  ۴دانشجونما مقابل دانشگاه کردستان
صفحه ۱۰

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص خدمات مسافرتی اطلس
به شناسه ملی  10100336796و به شماره ثبت 7540

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1401/03/16و مجوز شــماره  2412012842مورخ
 1401/6/14ســازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات
ذیل اتخاذ شد آقای نصیر مقبول القول به شماره ملی
 0080072127به ســمت رئیسهیئتمدیره تا تاریخ
 1403/03/16خانــم ســحر جلیلوند به شــماره ملی
 0082631271به ســمت نایبرئیسهیئتمدیره تا
تاریخ  1403/03/16خانم طاهره سیفی به شماره ملی
 0380769727به ســمت عضو هیئتمدیره تا تاریخ
 1403/03/16آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی
 0452211808به ســمت مدیرعامل خــارج از اعضا
هیئتمدیره تا تاریــخ  1403/03/16انتخاب گردیدند
امضاءکلیــه اســناد و اوراق بهــادار شــرکت از قبیل

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :آقای ســیدرضا مقدسی دارنده

کدملی به شــماره  0558915779به نمایندگی از شــرکت
توسعه تجارت پایدار تیمچه به شناسه ملی 14005665210

به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی صادقی ضمیر دارنده

کدملی به شــماره  0056182971به نمایندگی از شــرکت
تدبیرپردازان پاسارگاد شرق به شناسه ملی 14004686193
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هومن

منتظری علیآبادی دارنده کدملی به شــماره 0063071916
به نمایندگی از شــرکت ساختمانی افق روشن باربد به شناسه

ملی  10320555318به سمت عضو هیئت مدیره برای مابقی
مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند -کلیه اسناد و اوراق
آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص
به شماره ثبت  99371و شناسه ملی 10101433611

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1401/02/19تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :آقــای پیمان
باقریپور با کد ملی  5179659949به سمت بازرس اصلی و
آقای علی بردایی با کد ملی  0040249735به سمت بازرس
علیالبدل به مدت یکســال مالی انتخاب شدند .ترازنامه و
صورتحســاب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به
 1400/12/29به تصویب رسید
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهندسی
خوزستان وفارس به شناسه ملی 10100939520
و به شماره ثبت 48767

چک ،ســفته ،براوات و عقود اسالمی با امضای رئیس
هیئتمدیــره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و در
مورد ســایر اوراق عادی و اداری و اســناد غیرتعهدآور
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر است
خانم ندا خسرویکیا به شماره ملی  0452693160به
سمت بازرس علیالبدل و شرکت کاوشگران شمارنده
فرتاک به شناســه ملی  14008161950به ســمت
بازرس اصلی برای مدت یکســال مالی تعیین شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهیهای
شــرکت تعیین گردید .ترازنامه و حساب سود و زیان
شرکت منتهی به سال  1400مورد تصویب قرار گرفت.

امضــاء مدیرعامل و یک نفر از اعضــاء هیئت مدیره همراه

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

مهر شرکت معتبر می باشد .آقای عباس سریری به کدملی

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کندر
به شناسه ملی  10101275087و به شماره ثبت 82884

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1401/04/08

در ادامه سلســله حــوادث و رويدادهاي
امنیتــی در رژیم صهیونیســتی از قطعی
گســترده برق گرفته تا حمله به نفتکشهای
رژیم ،صبح چهارشنبه نیز قدس اشغالي شاهد
بيســابقهترين انفجارها با بمبهاي كنترل
از راه دور بود.
انفجارهــای دیروز فعالیــت کلیه خطوط
حملونقــل عمومی از جملــه اتوبوسها در
شهر قدس را متوقف كرد.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که
پلیس این رژیم در پی انفجارها در شهر قدس
به حالت آمادهباش کامل در آمده است.
روزنامه عبریزبان یدیعــوت آحارونوت
اعالم کرد در این انفجارها یک صهیونیست
کشته و  23صهیونیست زخمی شدند که حال
دستکم  4نفر از مجروحان بسیار وخیم است.
با توجه به گستردگی عملیات ضدصهیونیستی
دیروز به نظر میرســد که صهیونیستها آمار
کشتهها و زخمیها را پایین اعالم کردهاند.
گروههای مقاومت ایــن انفجارها را نتیجه
یک عملیــات دالورانه و پاســخی طبیعی به
جنایات و تجــاوزات رژیم صهیونیســتی و
شهرکنشــینان تندرو آن در قدس اشغالی،
مسجداالقصی و دیگر مناطق فلسطین خواندند.
گروههای مقاومت فلسطین در غزه گروههای
ضربتی خود را در حالت آمادهباش قرار داده و
آماده مقابله با هر شرایط اضطراری هستند.
[صفحه آخر]

بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها
و عقود اســامی با امضای مشــترک دو نفر از اعضای هیئت
مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و در نبود ایشان با امضای
مشــترک یک نفر از اعضــای هیئت مدیره همــراه با امضای
یک نفــر از بین آقای علی اصغر فرهادی دارنده شــماره ملی

 4591178846با سمت مدیرمالی و یا خانم سمیرا جعفریان

دارنده شــماره ملی  0323661599با سمت مدیر امور اداری
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .همچنین مکاتبات عادی

و اداری بــا امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با

مهر شرکت معتبر میباشد.

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

آگهی تغییرات شرکت آرد سفید ورامین
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3068

و شناسه ملی 10101049236
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوقالعــاده مورخ
 1400/03/17تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :نام شــرکت به
توسعه آرد سفید فرخ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید.
حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ

 1401/04/20تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای شــعاعاله

شــمس اســفندآباد به شــماره ملــی  5039513331به
ســمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئــت مدیره آقای احمد

عکس :محمدعلی شیخزاده

از حدود  ۱۴ماه گذشته حجم تبادالت تجاری کشور از قاره اروپا تا سایر نقاط جهان به ویژه همسایگان
و آســیا از  ۳۷درصد در کمترین حالت تا  ۵۷۱درصد رشــد داشته است ،بخش عمده این رشد مربوط
به خارج از حوزه سنتی تجارت کشور در عرصه نفت و انرژی بوده است.
در جریــان اغتشاشــات اخیر در ایران طرف آمریکایی تصور میکرد کــه در این مذاکرات ما از خطوط قرمز خود
عبور میکنیم ولی به طرف آمریکایی تاکید کردیم که ما به هیچ وجه از چارچوب خطوط قرمز مشــخص شده خود
عبور نخواهیم کرد.
[صفحه ]۳

دبیر نمایشگاه هوایی اعالم کرد

تولید نخستین موتور جت کامال ً ایرانی هواپیما

بیژن بنکدار« :در نمایشــگاه بینالمللی هوایی ایران ( ۲۲تــا  ۲۵آذرماه) برای اولین بار از موتور هواپیما
که از صفر تا صد ساخت آن توسط متخصصان ایرانی تولید شده ،رونمایی خواهد شد».
«کشورهای محدودی هستند که امکان طراحی موتور هواپیما را دارند ،اینکه ما به طراحی و تولید هواپیما
ورود کردهایم کار بسیار بزرگی است».
«امکان صادرات این موتور هواپیما در آیند ه وجود خواهد داشت ،همچنین در کشورمان گامهای بلندی
در دانش ساخت هواپیما برداشته شده است».
مردادماه امســال رئیسجمهور با اشــاره به بازدید خود از صنایع هواپیماسازی ایران در اصفهان تصریح
کرد« :دانشمندان و نخبگان ما در این وزارتخانه تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیدهاند».
[صفحه ]4

خبر ویژه

جروزالمپست :ایران ضربه میزند
اسرائیل از شرمندگی
پنهان میکند

آگهیتغییرات
شرکت آنتنکار سهامی خاص
به شماره ثبت 1045
و شناسه ملی 10100696400
به اســتناد صورتجلســه هیأت مدیــره مورخ

 1401/05/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای

آقا مقیمی اســفندآباد به شــماره ملی  5039817339به

یداهلل عبدل به شــماره ملی  0041914805به

 1971892051به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای

به شــماره ملی  0452522072به سمت نایب

ســمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن گویا به شماره ملی

ســمت رئیس هیأت مدیره ،خانم فاطمه عبدل

مدت  2ســال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و

رئیس هیــأت مدیره و آقای حســن عبدل به

تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها
عقود اســامی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با

یا مهر شــرکت یا دو نفر از اعضاء هیئــت مدیره به همراه
 0621206776به سمت بازرس اصلی و آقای احمد شمس
اســفندآبادی به کدملی  5039462514به سمت بازرس

علیالبدل برای مدت  1سال مالی انتخاب گردیدند.

شــماره ملی  0073344222به ســمت مدیر
عامل و عضــو هیأت مدیره انتخــاب گردیدند.

کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت
از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها و عقود
اســامی و اوراق عــادی و اداری بــا امضــای
مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر

میباشد.

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات ناو آکو
سهامی خاص به شماره ثبت 24693
و شناسه ملی 10100701565

آگهیتغییرات
شرکت آنتنکار سهامی خاص
به شماره ثبت 1045
و شناسه ملی 10100696400

به اســتناد صورتجلســه هیئتمدیره مورخ  1400/05/06تصمیمــات ذیل اتخاذ
شــد -:آقای غالمرضا داداش زاده به شــماره ملــی  2753526621به نمایندگی
از گروه مالی بانک مســکن به شــماره شناســه ملی  10100687843به ســمت
رئیسهیئتمدیره -آقای ســیدرضا یوسف بیک به شــماره ملی 0058243127
به نمایندگی از بانک مســکن به شماره شناســه ملی  10100830792به سمت
نایبرئیسهیئتمدیره -آقای ســیامک خاوری به شــماره ملی  3620184267به
نمایندگی از شــرکت آموزشــی ،ورزشی و رفاهی امید روشــن پایتخت به شماره
شناســه ملی  10100944710به سمت عضو هیئتمدیره و مدیرعامل -آقای علی
سلیمی به شماره ملی  0071571450به نمایندگی از شرکت تأمین نیروی انسانی
و خدمات پشتیبانی بانک مسکن به شماره شناسه ملی  10102738984به سمت
عضو هیئتمدیره -آقای حامد میرشک به شماره ملی 0079580505به نمایندگی
از شرکت گروه سرمایهگذاری مســکن به شماره شناسه ملی  10101236571به
ســمت عضو هیئتمدیره انتخاب شدند -.کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از
س یا نایب رئیس
جمله چک ،سفته ،برات و قرارداد با امضای ثابت مدیرعامل و رئی 
س هیئتمدیره و یکی از
هیئتمدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل ،رئی 
اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شــرکت و در صورت غیاب هر دو نفر (مدیرعامل
ورئیسهیئتمدیره) ،با امضای دونفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهرشــرکت
معتبــر خواهد بود .همچنین مکاتبات و اوراق عــادی و اداری با امضای مدیرعامل
همراه با مهر شــرکت معتبر است -.تفویض اختیارات هیئتمدیره به مدیرعامل وبا
رعایت ماده  40اساســنامه ،حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید:
 )1نمایندگی شــرکت دربرابراشــخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی
 )2افتتاح حســاب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر
با امضای صاحبان امضای مجاز  )3دریافت مطالبات شــرکت و پرداخت دیون آن از
اصل و بهره و متفرعات  )4عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فســخ و اقاله آن
در مورد خرید ،فروش و معاوضه اموال منقول ،غیر منقول ،ماشــین آالت ،مناقصه،
مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معامالت مذکور
در ماده پنج اساسنامه در چارچوب آیین نامه معامالت مصوب هیئتمدیره  )5نصب
و عزل کلیه مأموران و کارکنان شــرکت و تعیین شــغل ،حقوق ،دستمزد ،ترفیع،
تشــویق ،تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام ،معافیت ،خروج از خدمت ،مرخصی،
بازنشستگی و مستمری وراثت آنها در چارچوب آیین نامه جذب و استخدام مصوب
هیئتمدیــره  )6تعیین میزان اســتهالکها در چارچوب اســتانداردهای مربوطه
 )7تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شــرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به
بازرس شرکت  )8تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و
همچنین ترازنامه ،حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور

فوقالعاده مورخ  1401/05/03تصمیمات ذیل

اتخاذ شــد :آقایان یداهلل عبدل به شــماره ملی

 0041914805و حســن عبدل به شماره ملی
 0073344222و خانم فاطمه عبدل به شماره
ملی  0452522072به عنــوان اعضای هیأت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .آقای

نورالدین کلوندی به شماره ملی 4011120758
به عنوان بازرس اصلی و آقای روشن الهیاری به

شــماره ملی  1379318475به عنوان بازرس
علیالبــدل برای مدت یکســال مالی انتخاب

گردیدنــد .روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت
نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

[ صفحه] ۲

يادداشت روز

نقش مبتذل سلبریتیها
در جنگ ترکیبی

[ صفحه] ۲

فروش فوقالعاده امالک و مستغالت
(مزایده شماره  52امداد)

دفتر فروش امالک منطقه جنوب در نظــر دارد تعدادی از امالک
مســکونی ،تجاری و اراضی متعلق به خــود را از طریق برگزاری مزایده
کتبی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.
لــذا متقاضیان میتوانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کســب اطالعات
بیشــتر از نحوه برگزاری و اخذ برگ شــرایط شــرکت در مزایده و دریافت
اســناد به متن کامل آگهی مزایده منــدرج در روزنامه محلی عصر مردم روز
شــنبه مورخ  1401/09/05و در روزنامه محلی نیمنگاه روز پنجشنبه مورخ
 1401/09/10و همچنین آدرس اینترنتی www.ecemdad.ir :امالک
مراجعه و یا مدارک و فرمهای مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفنهای
 07132352357 - 32308152تماس حاصل نمایند.

علی الهیاری -مدیر کل امالک منطقه جنوب

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص
کنترل فرآیند پاسارگاد به شناسه ملی
 10102766480و به شماره ثبت 235712

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی مورخ
 1401/05/15تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد آقای امین
شــرقیایدو به شــماره ملی  0939820153به سمت
عضو اصلــی هیئتمدیره تا تاریــخ 1403/05/15و به
سمت رئیسهیئتمدیره تا تاریخ  1403/05/15و آقای
سیدمهدی حمیدزاده به شماره ملی  0943408539به
سمت عضو اصلی هیئتمدیره تا تاریخ 1403/05/15و
به ســمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/05/15و به سمت
نایبرئیس هیئتمدیره تا تاریخ  1403/05/15و آقای
علیرضا خارزمی به شــماره ملــی  2295912164به
ســمت عضو اصلی هیئتمدیره تا تاریخ 1403/05/15
انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور
از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با
امضاء مدیرعامل آقای سیدمهدی حمیدزاده به کد ملی
 0943408539به اتفاق رئیسهیئت مدیره آقای امین
شــرقیایدو به کد ملــی  0939820153همراه با مهر
شرکت معتبر است .سایر اوراق و نامههای عادی اداری و
بانکی با امضای مدیرعامل آقای سیدمهدی حمیدزاده به
کد ملی  0943408539همراه با مهر شــرکت معتبر
است.
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