
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/11 و به موجب 
مصوبه شــماره 80/1644 مورخ 1397/5/30 هیئت مقررات زدایی 
و تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای سعید نصرتی ک. م 4579326296 به عنوان عضو اصلی هیئت 
مدیره جایگزین آقای اسماعیل صابری برای بقیه مدت تصدی هیئت 
مدیره انتخاب گردیــد. بنابراین اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت 
تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ســید احمد علی قدســی ک. م 
2491037807 بــه ســمت رئیس هیئت مدیره و حســین پاکدل 
ک. م 5739889529 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و ســعید 
نصرتی ک. م 4579326296 به ســمت منشی هیئت مدیره و اکبر 
رنج دیده ک.م 0053300793 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و 
سید علی احمدی ک.م 4579457455 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره و مدیرعامل. مقرر شــد: چک ها و اسناد تعهدآور شرکت پس 
از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت آقای ســیدعلی احمدی )مدیر 
عامل( و آقای ســید احمد علی قدسی )رئیس هیئت مدیره( و مهر 
شــرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای آقای سید 
علی احمدی )مدیرعامل( و آقای حسین پاکدل )نایب رئیس هیئت 
مدیــره( معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضای آقای ســید علی 

احمدی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
سامانه گستر به شماره ثبت 82881 

و شناسه ملی 10101275053

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/03 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  آقای مسعود امیری به کد ملی 

0670185681 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و آقای 

سید مجید فاطمی به کد ملی 0682342521 به سمت 

نایــب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا رضائی به کد ملی 

5209950281 به ســمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 

کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل 

چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء  آقای رضا رضائی 

)عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شــرکت 

معتبر اســت. اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء آقای 

رضا رضائی )عضو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی شرکت کیان صنعت اترک
 سهامی خاص به شماره ثبت 502288 

و شناسه ملی 14006406518 

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

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شــعبه شرکت به نشانی: استان هرمزگان، 
شهرستان بندرعباس، بخش فین، دهســتان گهره، روستا قطب آباد، 
شــهرک، بلوار اصلی، کوچه نجات زارعی، پــاک 0، طبقه همکف 
کدپســتی 7936113146 تأسیس و ماده مربوط به اساسنامه به شرح 

فوق اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 473907 

و شناسه ملی 14005009733

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/5/24 و به موجب مجوز شــماره 11/71516 مورخ 
1397/12/13 اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان تهران  تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضای 
هیئت مدیره مرکب از 3 الی 7 مدیر باشــد و بدین ترتیب 

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان
 سهامی خاص به شماره ثبت 81273

 و شناسه ملی 10101259330 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مورخ 1398/08/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمد حسین ذوالفقاری طهرانی با شماره ملی 
0043216031 - آقای احمد بیدآبادی با شــماره ملی 
0041638158-آقای عبدالحســین بیدآبادی با شماره 
ملی 0043821121 و شــرکت بازرگانی شایق با شناسه 
ملی 10101043570 به نمایندگی آقای سید محمدعلی 
شریفی الحسینی با شماره ملی 0055839983 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند 
و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1397 
به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
مســتقل اندیشان پارس)حسابدار رسمی( به شناسه ملی 
10320852352 به عنوان بــازرس اصلی و آقای احمد 
حاج نوروزی به شــماره ملــی 0073214116 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب شدند.-
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1398/8/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 97 تصویب 
شد موسسه حسابرســی هوشیار ممیز به شناسه ملی به 
شــماره 10100439645 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
سیدمهدی موسوی شهری به شماره ملی 0732226546 
به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به 
شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای علی 
نصیری قلعه به شــماره ملی 4390780360 به ســمت 
رئیس هیئــت مدیره و آقــای مهدی نصیــری قلعه به 
شــماره ملی 0067599494 به سمت مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره و خانم منیر انصاری به شــماره ملی 
4390783955 به سمت عضو هیئت مدیره- امضا کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 
و بروات و عقود اسالمی با امضا آقای مهدی نصیری قلعه 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بین المللی نصر ماشین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 91576 

و شناسه ملی 10101359040 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1398/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای عیسی کریمی به 

کدملی 3801800921 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 

2- خانم ســمانه قاســمی به کدملی 0010700269 به سمت عضو 

هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 3- آقای محمدباقر مظفری نیا به کدملی 

4321865859 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 4- 

آقای مجیــد غمامی به کدملی 0032780672 به ســمت عضو هیئت 

مدیره )خارج از شــرکاء( 5- آقای وحید حصاری عراقی نژاد به کدملی 

0041717570 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره )خارج از 

شرکاء( 6- آقای حامد حســینی به کدملی 0055865011 به سمت 

عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 7- خانــم میترا اکبر به کدملی 

0052820238 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 8- 

آقای مسعود سادات موسوی به شماره ملی 0041078942 به سمت 

رئیس و عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 9- آقای شهرام مختاری 

به کدملی 0452554438 به ســمت عضو هیئــت مدیره 10- آقای 

امیرعباس فتحــی به کدملی 0064101355 به ســمت عضو هیئت 

مدیره 11- آقای فرهاد حصاری عراقی نژاد به کدملی 0080004644 

به ســمت عضو هیئت مدیره 12- آقای فرشــید قــادری به کدملی 

2120543321 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

حق امضای کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای 

شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا با مهر شــرکت معتبر اســت و نیز امضای کلیــه اوراق عادی و 

مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 510107 و شناسه ملی 14006801616

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/7/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بسا پارس صنعت به شناسه ملی 10320174724 
به نمایندگی هادی طزری به شــماره ملی 0072717361 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و حمیدرضا ریاضی به شــماره ملی 2410892418 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مهدی مقصودی به شماره ملی 0059620692 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و نیز کلیه اوراق و اسناد عادی 

و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت بسا تندشار سهامی خاص
به شماره ثبت 347926  و شناسه ملی 10103917414 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/9/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد عبدل با کد ملــی 0043031005 و 
آقــای علی عبدل بــا کد ملی 0057702047 و آقــای یداله عبدل با کد ملی 
0041914805 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب 
گردیدند. آقای رضا اســحقی با کد ملی 3257045549 به سمت بازرس اصلی 
و خانم اکرم السادات مایلی با کدملی 0320151794 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های سال شــرکت انتخاب گردید. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان 

سال مالی 1397 به تصویب رسید.

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

آگهی تغییرات شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 335599 

و شناسه ملی 10103763936 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/7/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای 
هیئت مدیره شــرکت مرکب از 3 نفر خواهد بود ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بسا تندشار 
سهامی خاص به شماره 347926 

و شناسه ملی 10103917414

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/8/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای رضا 
اســحقی با کد ملی3257045549 به سمت بازرس اصلی 
و خانم اکرم الســادات مایلی با کد ملی 0320151794 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
شرکت سهامی خاص  به شماره ثبت 335599 

و شناسه ملی 10103763936 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/25 و 
مجوز شــماره11/57885 مورخــه 1397/10/10 اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل 
شرکت به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
سه راه تهرانپارس، بزرگراه بسیج مستضعفین، خیابان دماوند، پاک 19، 
ساختمان ترمینال شــرق، طبقه همکف به کدپستی 17459-95356 

انتقال یافت و ماده مذکور در اساسنامه بدین شرح اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت شایستگان سفر ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت362229 

و شناسه ملی 10860445076 
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۰و ۴[

 وحشــت رســانه های صهیونیســت از شروع 
انتفاضه جدید در کرانه باختری.

 فاجعه تمام عیار در انتظار آمریکا؛ شمار تلفات 
کرونا به مرز 100 هزار تن رسید!

 ترامپ برزیل در آستانه استیضاح.
 ســقوط قیمت نفت چگونه رؤیای سعودی را 

بر باد داد؟

در میان سکوت جامعه جهانی

حمالت دیوانه وار آل سعود به مردم روزه دار یمن
مأرب و جوف در یک روز 20 بار بمباران شد

 یک کارگر رستوران با پشتکار فراوان کارخانه دار شد.
 کارشــناس اقتصادی: گســترش مناطــق آزاد، 

تحمیل هزینه به اقتصاد کشور است.
 سخنگوی وزارت بهداشت: تعداد فوتی های روزانه 

کرونا، بعد از 70 روز به کمتر از 40 مورد رسید.

 وعده مدیرعامل ایران خــودرو: قیمت خودرو با 
افزایش تولید کاهش می یابد.

 با پیگیری  مصوبات سفر استانی رئیس  قوه قضائیه به 
زنجان، شرکت »ایران ترانسفو« با بیش از 700 نیروی کار 

جدید به چرخه تولید بازگشت.

به همت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

14 هزار خانوار دارای 2 فرزند معلول 
خانه دار می شوند

 ]صفحه ۴[

همتی: بانک مرکزی آماده اجرای 
سیاست های ضد تورم است

بازگشایی مدارس پس از 3 ماه تعطیلی کرونایی

در دیدار با سران حشدالشعبی

نخست وزیر جدید عراق:  من خادم
حشدالشعبی هستم

 »مصطفی کاظمی« دیروز به دیدار »فالح الفیاض« رئیس سازمان حشدالشعبی)بسیج مردمی( رفت 
و با وی در ارتباط با شرایط سیاسی و امنیتی جاری عراق گفت وگو کرد. 

 نخست وزیر جدید عراق در این دیدار، لباس رزمندگان حشدالشعبی را به تن کرد.
 کاظمی طی ســخنانی اظهار داشت: حفاظت از حشدالشــعبی یک وظیفه است و من خادم آن 

هستم.

 سیاست های جدید پولی بانک مرکزی آماده است 
تا سیاست هدف گذاری تورم را به اجرا بگذارد.

 قطب نمای اصلی سیاســت های پولــی و ارزی بانک 
مرکزی، »تورم هدف« خواهد بود و برای رسیدن به آن 
از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. 
 ریشه تورم باال به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در 
طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست های مالی و پولی 
نمودن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست های 

انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.

 همتــی چندی قبل پیش بینی کــرد، نرخ تورم 
امسال بین 20 تا 22 درصد خواهد بود. 

 گفتنی است، کاهش نرخ تورم می تواند منجر به 
کاهش نرخ سود بانکی شود

 نکته مهمی که همتی در پیام خود به آن  اشــاره 
کرده، پیدا کردن ریشــه اصلی تورم یعنی افزایش 
حجم پول بوده که متاسفانه تاکنون اهمیتی به آن 

داده نمی شد.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

وکیلی: اصالح طلبان 
گرفتار انقراض نسل

و فروپاشی گفتمانی شده اند

3 سال از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم گذشت

وعده های دولت راستگویان
ملت ایران! یادتان هست؟

]صفحه ۲[

]صفحه 3[

 این روزها بــا دالر ۱7 هزار تومانی، ســکه 
7 میلیونی و پرایــد 7۰ میلیونی دیگر نیازی به 
کندوکاو، نظرسنجی و یا اندک مقایسه ای برای 
اثبات این مسئله نیست که این دولت در تحقق 
اَقل وعده های پرطمطراق خود به مردم هم ناکام 
و ناموفق بوده و مردم هم اثرات آن وعده ها را با 

گوشت و پوست خود احساس کرده اند.
 نیاز به گفتن ندارد بهانه جویی هایی از قبیل 
»تحریم« بــرای دولتی که مدعی بود نه تنها 
تحریم های هسته ای را برداشته بلکه آمادگی 
دارد مابقی تحریم ها را هــم به همان روش 
بردارد! یا شرایط خاص کشور با شیوع کرونا 
در دو سه ماه گذشته از سوی دولتمردان برای 
توجیه ناکامی  و ناکارآمدی ها آن هم در سال 

پایانی دولت مسموع نیست.
 یکی از وعده هایی که در انتخابات اردیبهشت 
مــاه 96 و در قالب بیانیه اقتصادی از ســوی 
روحانی منتشر شــد، تحقق عدالت درآمدی و 
زدودن چهره فقر از کشور بود، از آن روزها بیش 
از 3 ســال و نیم می گذرد و این روزها یکی از 
رسانه  ها در خبری اعالم کرد که خط فقر برای 
یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت  99 حدود 
 9 میلیون تومان شــده و دستمزد یک کارگر با 

دو فرزند ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان.
 اردیبهشت 96 روحانی در سفرهای تبلیغاتی و 
انتخاباتی می گفت »صبح نمی دانستیم ساعت ۱۱ 
یا ۱۲ ظهر قیمت دالر چقدر می شود نمی دانستیم 
قیمت سکه چند می شود«. و این روزها بازار ارز 
دالر ۱7 هزارتومانی را تجربه می کند و جالب آنکه 
تا چندی پیش دولتمردان ثبات ارز در کانال ۱6 
هزار تومانی را به عنوان یکی از دستاوردهای خود 

قلمداد می کردند!

 

آمریکا
 لبه پرتگاه عراق

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 سال هفتم و هشتم برای رئیس جمهوری که 8 سال پیاپی به عالی ترین مسند اجرایی کشور تکیه زده سال کارنامه و پاسخگویی هم هست. سالی 
که دولت باید پاسخ دهد با قدرت و اختیارات فراوانی که در طول 8 سال گذشته داشته تا چه میزان در تحقق ده ها و صدها وعده و وعیدی که به 

مردم داده و رای شان را گرفته موفق بوده است. 
 هرچنــد از همان ابتــدا هم وعده های بزرگ آقای روحانی نشــان مــی داد که جنس انتخاباتــی دارند و به همراه تاکتیک رقیب هراســی 
 الزم بودنــد تا روحانی بتوانــد از انتخابات های 9۲ و 96 عبــور کند. یادمان نمی رود که ســتادهای انتخاباتی رئیس جمهور، مــردم را از دالر 

5 هزارتومانی، سکه ۱ میلیونی و پراید ۲۰ میلیونی در صورت رای نیاوردن روحانی می ترساندند.

روحانی:

روز قدس در تهران
به شکل خودرویی 

برگزار می شود
3

ورود واشنگتن به قماری که 
انگلیس پیش از آن در آن باخت

دست و پازدن آمریکا
با اقدامات تحریک آمیز 

علیه نفتکش ایرانی

3

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

نباید تهدید کنیم 
 از برجام خارج می شویم

چون بازگشت آمریکا 
سخت می شود!

۱۱

نکته

دشمن
باهوش نیست

شما بی هوشید!

۲

وقتی کنگره پازل اقدامات ضدایرانی 
ترامپ را تکمیل می کند 

فریبکاری سناتور آمریکایی
در پوشش

»طرح صلح ویروس کرونا«!

۲


