
  به اســتناد صورتجلســه هیئــت تصفیه / مدیــر تصفیه 
مورخ 1399/03/24 و مجوز شماره 119326 / 15 / 992 
مورخ 99/7/5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آقای دکتر محمد صیادی نژاد به شماره 
ملی 4839390290 به سمت رئیس اجرایی هیات تصفیه 
آقای دکتر مسعود توسلیان به شماره ملی 0680164286 
به ســمت عضو هیات تصفیه آقای داریــوش نیکورزم به 
شــماره ملی 5849662197 به سمت عضو هیات تصفیه 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور 
بانکی از قبیل ســفته ، بــرات و اوراق بهادار با امضا رئیس 
اجرایی هیات تصفیه آقای محمد صیادی نژاد ، آقای مسعود 
توسلیان و آقای داریوش نیکورزم عضو هیات تصفیه همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. ضمنا کلیه اوراق عادی با 
امضــای رئیس اجرایی هیات تصفیه و در غیاب ایشــان با 
امضای هریک از اعضای هیات تصفیه همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
آشیانه هزاره سوم ایرانیان در حال تصفیه 

به شماره ثبت 46768 و شناسه ملی 10100919876

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022269(

اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی  بــه 
فوق العــاده مــورخ 1399/06/25 و مجــوز 
شماره 11/36308مورخ 1399/7/7 اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد 
ثبتی تهران به آدرس اســتان تهران - منطقه 
16، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر 
تهران، محله زندان قصر، خیابان شهید احمد 
امجدی منش، خیابان معلم، پالک 39، طبقه 
سوم، واحد شــمالی کدپستی1639685163 
تغییــر یافت و مــاده مربوطه در اساســنامه 

به شرح فوق اصالح گردید. 

آگهی تغییرات 
شرکت حمل و نقل بین المللی خوشنام راه 

سهامی خاص به شماره ثبت 115299 
و شناسه ملی 10101589202 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023852(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرتضــی پازوکی با کد ملی 
2161522401 به نمایندگی از بنیاد علوی به شناسه ملی 
10100056933 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره 
و مجید ســلیمانی با کد ملی0558365957 به نمایندگی 
از بنیــاد مســتضعفان انقالب اســالمی به شناســه ملی 
10100171920 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و امین اله 
جمالو بــا کد ملی5719794166 به نمایندگی از ســتاد 
اجرایی فرمان امام )ره( به شناســه ملی 14002127610 
بعنــوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اســناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و اوراق 
تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات 
مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و 
اداری بــا امضاء مدیرعامل و درغیــاب مدیرعامل با امضاء 

نایب رئیس هیات مدیره معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت سرشار
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25598 

و شناسه ملی 10100710609 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023855(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت رهبین با شناســه ملی 10100379311 به 
ســمت بازرس اصلی و موسسه حسابرســی قواعد با شناسه 
ملی 10103225106 به ســمت بازرس علی البدل برای سال 

مالی1398 انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022267(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پناه ساز ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 75484 

و شناسه ملی 10101203708 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه حسابرسی مفید 
راهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان بازرس اصلی برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان 
 اعضای هیات مدیره شــرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
بنیاد مستضعفان انقاب اســامی به شناسه ملی 10100171920 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به شناسه ملی 14003127610 

-موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی 10100056933 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1023856(

آگهی تغییرات شرکت سرشار شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 25598 و شناسه ملی 10100710609 

آگهی مناقصه )یک نوبته(
 دســتگاه مناقصــه گذار: ســازمان پــارک ها

و فضای سبز شهرداری قزوین 
موضوع مناقصه: پروژه خرید و نصب فالورباکس بتنی 20*40*50 

مهلت توزیع اســناد وقبول پیشنهادات: ازتاریخ انتشارآگهی 99/7/29 
لغایت پایان ساعت اداری مورخه 99/08/07 روزچهارشنبه به مدت 10 روز 

محل توزیع اســناد: واحد دبیرخانه سازمان پارک ها و فضای سبزواقع در 
قزوین – خیابان بوعلی غربی ، تقاطع نواب و یا مراجعه به ســامانه اینترنتی 

 www.qazvin.ir : پایگاه شهرداری قزوین به آدرس
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 5 درصد مبلغ کارشناسی مناقصه می باشد . 
متقاضیان برای کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن۰۲۸-33۲۲7۰۰6 

تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشــد و سازمان 

پارک ها در قبول و یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
حمید رحمانی
سرپرست  سازمان  پارک ها وفضای سبز شهرداری قزوین

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مسیح هاشمی 
خوراســگانی)0031109901( به ســمت بازرس اصلی و خانم 
شــهرزاد جلی)0071076931( به سمت بازرس علی البدل برای 
یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت های مالی شرکت 

منتهی به سال 1397 بتصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پارس دیدگان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 223886 

و شناسه ملی 10102651051

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/14 
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: صورت های 
مالی ســال 1397 به تصویب رســید. آقای هوشــنگ اله دادی به شــماره ملی 
3781874141 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمد موسوی نائینی به شماره 
ملی 0045698260 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. آقای اسماعیل یوسفی مبرهن به شماره ملی 2691172805 به عنوان 

عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
سامانه گستر به شماره ثبت 82881

 و شناسه ملی 10101275053 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت 
از تهران به اســتان مازندران- ســاری- میــدان امام- 
خیابان جام جم- کوچه صالحین- پاک 11 کد پســتی 
4814833677 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پیشخوان خدمات نوین نگین مازندران 
سهامی خاص به شماره ثبت 370409 

و شناسه ملی 10320204300

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای صابر بابائی باتی به شــماره ملی 5279452191 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت 
سهم الشــرکه خود را به مبلغ 4080000000 ریال افزایش داد. آقای محمود بابائی باتی به 
شماره ملی 0013560794 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 
3960000000 ریال افزایش داد.  آقای مهرداد بابائی باتی به شماره ملی 0019348827 با 
پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 3960000000 ریال افزایش 
داد. سرمایه شرکت از مبلغ 5000000000 ریال به مبلغ 12000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح شد. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه: آقای صابر بابائی 
باتی به شــماره ملی 5279452191 دارنده 4080000000 ریال آقای محمود بابائی باتی به 
شــماره ملی 0013560794 دارنده 3960000000 ریال آقای مهرداد بابائی باتی به شماره 

ملی 0019348827 دارنده 3960000000 ریال.

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

آگهی تغییرات شرکت آرین نیرو مبتکر شمال با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 497831 و شناسه ملی 14004511868 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/2/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نشانی شرکت به: استان البرز، 
شهرســتان ســاوجباغ، بخش چندار، دهســتان چندار، 
روســتا کردان، محله ندارد، بلوار برکــت، خیابان کردان، 
 پاک 0، طبقه همکف کد پســتی 3365119937 منتقل 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی کردان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62372 

و شناسه ملی 10101073916 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1396/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقــای هادی جوادی 
کوچکسرائي به شماره ملی 2161915509 به سمت بازرس اصلی 
و رضا بهجتی به شــماره ملی 30067308120 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و 
حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 1395 مورد تصویب 

قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پیشخوان خدمات نوین نگین مازندران 
سهامی خاص به شماره ثبت 

370409 و شناسه ملی 10320204300 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: بهرام داودی 
عیسی لو به شماره ملی 1671112563 به سمت بازرس اصلی 
و سیدمحمد حســین رضوی به شماره ملی 0067597025 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز 
سهامی خاص به شماره ثبت 21577 

و شناسه ملی 10100671309

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1399/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و 
زیان ســال مالی 98 به تصویب رسید. آقای پیمان باقری پور با کد 
ملی 5179659949 به ســمت بازرس اصلی و آقای علی بردایی با 
کد ملی 0040249735 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص
به شماره ثبت 99371 

و شناسه ملی 1 1010143361  به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر تیموری به شماره ملی 0080598439 
با پرداخت 19000000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 
میزان 19999000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
1000000000 )یک میلیارد( به 20000000000 )بیســت میلیارد( ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصاح می گردد. اسامی 
شرکاء پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد: آقای نادر تیموری با کد 
ملی 0080598439 دارای 19999000000 ریال سهم الشرکه آقای احمد 

ساری با کد ملی 0020492359  دارای 1000000 ریال سهم الشرکه.
 سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت توسن بار فرابران تهران شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 509726 و شناسه ملی 14006781464

سازمان پارک ها و فضای سبز  

سال هفتادو نهم   شماره 22591   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  سه شنبه 29 مهر 1399   3 ربیع االول 1442    20 اکتبر 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۱، ۴و ۱۰[

 یورش گســترده پلیس فرانســه بــه خانه های 
مسلمانان و مراکز اسالمی این کشور.

 بوریس جانســون:  نخســت وزیری برایم صرف 
نمی کند استعفا می دهم.

 پیــروزی نامزد نزدیک بــه مورالس در انتخابات 
ریاست جمهوری بولیوی.

 ترکیــه 1000 تروریســت وارد قره بــاغ کــرد 
روسیه از اردوغان توضیح خواست.

 اعطای نشــان »دوســتان صهیون« به رهبران 
عربستان، امارات و بحرین.

تیر آمریکا به سنگ خورد
حشدالشعبی در شمال عراق می ماند

 در نیمه نخست امسال تولید شمش فوالد کشور 
از مرز 14 میلیون تن فراتر رفت.

 اجرای حکم پرونــده 36 هزار کولرگازی قاچاق 
در خوزستان همچنان بالتکلیف است.

 صنعت نساجی تا آخر سال کمبود پنبه ندارد.

 توئیــت عجیب ســخنگوی دولــت اصالحات 
درباره علت سقوط بورس.

 رئیــس خانه صنعت: 6 ماه اســت مــواد اولیه 
تولیدکنندگان در گمرک خاک می خورد.

رئیسی: اموال به غارت رفته از بیت المال را
بازخواهیم گرداند

 ]صفحه ۲[

بلومبرگ: اقتصادی که ترامپ تالش کرد نابود کند
با »ساخت ایران« در حال رونق گرفتن است

با حضور شهردار تهران

بوستان 24 هکتاری »زندگی« در محله شهید هرندی تهران افتتاح شد

شهادت بسیجی آمر به معروف 
در حمله 7 تن از اراذل و اوباش

 پاسدار بسیجی محمد محمدی از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج انصاراالمام تهران، شامگاه یکشنبه حین 
درگیری با 7 نفر از اراذل و اوباش تهرانپارس مورد ضرب و جرح با چاقو قرار گرفت و به شهادت رسید.

 بر اســاس اظهارات شــاهدان حادثه، شــهید محمدی پس از فحاشــی رکیک ایــن اراذل و اوباش در 
 جریان درگیری با یک خانم از آنها خواســته بود در انظار عمومــی، عفت کالم را رعایت کرده و به درگیری 

خاتمه دهند. 

 خبرگزاری آمریکایی: »ساخت ایران« روزنه امیدی است در بحبوحه مشکالت اقتصادی به وجود آمده از 
ســقوط بازار نفت و تحریم ها و همه گیری ویروس کرونا. در کشوری که زندگی بسیاری از مردم تحت تاثیر 

تحریم های غربی قرار گرفته، برخی برندها خأل کاالهای مصرفی را پُر می کنند.
 برند مذکور از منسوجات بافته شده در کارخانه ای در شهر خوی استفاده می کند و نیازی به واردات ندارد. 
نبــود رقابت از طرف برندهای جهانی و قیمت پایین نیــروی  کار قیمت این برند را در حد قابل قبولی نگه 

داشته و حاشیه سود خوبی دارد.
 آیت اهلل خامنه ای، رهبر ایران مدت هاســت سیاست اقتصاد مقاومتی را در کشور تشویق می کند. قرار بود 
قرارداد برجام ایران را به بازارهای بین المللی بازگرداند ولی دونالد ترامپ با نقض این قرارداد حمله به اقتصاد 

ایران را آغاز کرد.

 ]صفحه 3[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

دولت، تورم را مهار کند
دیگر مشکالت اقتصادی 

مهار می شود

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

عدم نظارت 
راز فاصله گرفتن ارز 4200 تومانی با سفره مردم 

]صفحه ۴[

]صفحه ۱۰[

 حتی کاالهایی مثل گوشــت مرغ که ارز 
ترجیحی نیز دریافت کرده اند رشــد قیمت 

باالی ۱۰۰ درصدی را تجربه نموده اند. 
اسالمی  رئیس مجلس شــورای  قالیباف،   
نیز با انتقاد شدید از نحوه حمایت از واردات 
 کاالهای اساســی با ارز ترجیحی گفته است: 
» با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده 
و به کام دالل، منابع کشور را هدر می دهیم.«

 ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای 
اساســی )به روش کنونی دولت( بدون وجود 
رانت هایی  و  قوی، مشکالت  نظارتی  سیستم 

را درپی خواهد داشت. 
 بانک مرکزی نیز چندی پیش در این باره اعالم 
کرد: انتظار می رود کارشناسان محترم به مردم 
 این پاســخ را بدهند که چرا کاالهای اساسی،
با قیمت های متناســب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به 

دست مصرف کنندگان نهایی نمی رسد.
 اطالعیه بانک مرکزی نشــان می دهد فقدان 
نظارت موجب فساد گسترده ای در بازار کاالهای 
اساسی شده، اگر دولت می خواهد از مردم حمایت 

کند، باید سیستم نظارتی قوی  ای ایجاد کند. 
 جالب اینجاســت که برخی کــه کاالها را 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می کنند، قیمت خود 
را باالتــر از نرخ های بازارهــای جهانی قرار 

می دهند! 
 به عنوان نمونه قیمت جهانی کنجاله سویا 
تقریبــا نصف داخل اســت! یعنی علی رغم 
نهاده های دامی  تومانــی،  ارز ۴۲۰۰   دریافت 

با ارز ۴5 هزار تومانی به فروش می رسد! 

 

چرا 
»دولت بی سر«؟!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 در شــرایطی که ارز تامین کاالهای اساســی همچنان ۴۲۰۰ تومان 
می باشــد، قیمت این کاالها به دلیل نبود نظارت، تقریبا با قیمت بازار 

آزاد برابری می کند. 

 بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
نشــان می دهد که قیمت کاالهای اساسی در دو سال گذشته افزایش 

قابل توجهی داشته است.

فلسطینی ها 
هیئت اماراتی را 

از قدس اخراج کردند
12

قالیباف: می توانیم 
با تصمیمات درست 

از گردنه فعلی عبور کنیم
11

مدیر مرکز مطالعات ایران 
در دانشگاه تل آویو:

ایرانی ها خط قرمزهای 
 آمریکا را زیر پا می گذارند

و جوابی از واشنگتن نمی بینند

۳

برگزاری ششمین جلسه 
دادگاه »محمد امامی« 

و ۳۳ متهم دیگر 
پرونده بانک سرمایه

11

اسناد جدید نشان می دهند 

FATF چشم خود را 
بر پولشویی های کالن

در آمریکا و اروپا بسته است
2

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

روزنامه اصالح طلب: 
قدر روحانی 

و دالر ۳2 هزارتومانی را 
بدانید!
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