
عــادی اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی   بــه 
بطور فوق العــاده مــورخ 1398/04/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 ســال بقرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین نقیبی به شماره ملی 
0035324988 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
آقای سیدرضا میرصادقی به شماره ملی 1817125699 
 به ســمت رئیس هیئت مدیره خانم ســیما نورافکن به
شــماره ملــی 5279629561 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره آقای ابراهیم نصیحت گر به شــماره ملی 
1465260579 بســمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور و مکاتباتی شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد. آقای سیدمحمدعلی قوامی قمیشلوئی کد ملی 
5129854411 به ســمت بازرس اصلی و خانم سعیده 
ورپشتی قمشلو کد ملی 1288921551 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات  
شرکت مهندسین مشاور بینش و فن 
سهامی خاص به شماره ثبت 46771 

و شناسه ملی 10100919901

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/8/21 و 
نامه شــماره 211457 مورخ 1398/11/1 بیمه البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
محمدرضا بــرادران جعفری با کدملی 0039480763 و آقــای علی اصغر فتح الهی با 
کدملــی 0558887473 و آقای کامبیز بــرادران جعفری با کد ملی 0056386796 به 
سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا متقی 
با کد ملی 6229838664 به ســمت بازرس اصلی و آقای هوشنگ زیاری با کد ملی 
5309539598 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شــرکت تعیین 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 نمایندگی بیمه دوراندیش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 121572 

و شناسه ملی 10101650908 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/1/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ساخت و تولید کلیه انواع 

قطعات پالستیکی و اسباب بازی های پالستیکی مجاز.
در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.

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

آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر شیوا 
سهامی خاص به شماره ثبت 414733

و شناسه ملی 10320670376 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس 
عطائی شریف به شماره ملی 0062497324 به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی 
و ســرمایه گذاری سینا به شناســه ملی 10340058917 به سمت رئیس هیئت مدیره 
یحیــی مالمیرچگینی به شــماره ملی 4321195527 به نمایندگی از شــرکت ره نگار 
خاورمیانه پارس به شــماره ملی 10320823609 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل ســیدعلیرضا شــیرازی به شــماره ملی 0062206923 بــه نمایندگی از 
شرکت انرژی گســتر سینا به شناسه ملی 10101345022 به سمت عضو هیئت مدیره 
ســیدعلیرضا محمودی به شماره ملی 1291153381 به نمایندگی از بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی به شناسه ملی 10100171920 به سمت عضو هیئت مدیره رضا عباسی 
به شــماره ملی 0321663179 به نمایندگی از شــرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به 
شناســه ملی 14005291651 به ســمت عضو هیئت مدیره بــرای بقیه مدت تصدی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک، ســفته، برات 
و ســایر اوراق تجاری و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت و مکاتبــات اداری و جاری که حاوی تعهدات مالی نمی باشــد با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام شود. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 
3، 4، 5، 7، 8، 9، 17، 18، 19و20 ماده 47 اساســنامه را به شــرح ذیل به مدیرعامل 
تفویض نمود: بند -3 نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق 
و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها 
از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در حدود بودجه مصوب سالیانه 
در چارچوب آئین نامه استخدامی مصوب مجمع. بند -4 تهیه برنامه استراتژیک و برنامه 
و بودجه ســالیانه شــرکت جهت ارائه به مجمع و تصویب برنامه اســتراتژیک و برنامه و 
بودجه سالیانه شرکت های زیر مجموعه. بند -5 افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به 
نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. بند -7 تنظیم خالصه صورت دارایی ها و 
قروض شــرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. بند -8 تنظیم خالصه 
صورت دارایی و دیون شــرکت پس از انقضای ســال مالی و همچنین ترازنامه و حساب 
عملکرد و ســود و زیان شرکت و تلفیقی شرکت و شرکتهای زیرمجموعه. بند -9 دعوت 
مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دســتور جلســه آنها. بنــد -17 واگذاری و 
تحصیل هرگونه حق کســب و پیشه، تجارت و ثبت هرنوع اختراع و نام و نشان و تصویر 
و عالیــم تجــاری در چارچوب آئین نامه معامالت شــرکت. بند -18 طــرح یا دفاع از 
هرگونــه دعوی اعم از حقوقی و کیفری، اجرای ثبت، کمیســیون ها و هیئت های اداری، 
مالیاتی، شــهرداری، ثبتی و غیره با داشتن کلیه اختیارات قانونی الزم در چارچوب آئین 
نامه های صلح و ســازش و داوری و... بند -19 دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 
و متفرعاتش در چارچوب آئین نامه مالی شــرکت. بند -20 تعهد، ظهرنویســی، قبول، 

پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آئین نامه مالی شرکت.

آگهی تغییرات شرکت گسترش پایا صنعت سینا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78804 

و شناسه ملی 10101236358

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

ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم 
آگهی میگــردد. موضوع فعالیت:تهیه و تولید و بســته بندی وپخــش و توزیع محصوالت 
غذایی ،آرایشــی و بهداشتی، صنعتی، پوشاک، ساختمانی - واردات و صادرات و اخذ و ایجاد 
شــعب و نمایندگی در داخل و خارج کشــور- کلیه فعالیت های تجاری ، بازرگانی، ورزشی- 
عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی- 
شــرکت در کلیه مزایده و مناقصات داخلی و خارجی- ســرمایه گذاری و ســرمایه پذیری - 
اخذ وام و اعتبار و تســهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسســات اعتباری داخلی و 
خارجی- کلیه امور و مراحل و فعالیت های مربوط به ثبت سفارش ، امور گمرکی و ترخیص 
کاال درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط درصــورت لزوم پس از 
اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان حسن آباد ، 
خیابان شــهیدمصطفی میردامادی ، خیابان پیام انقالب ، پــالک 24 ، مجتمع نگین ، طبقه 
دوم ، واحد جنوب شــرقی کدپستی 1137944936 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 50,000,000,000 ریال نقدی میزان ســهم  الشــرکه هر یک از شرکا آقای مهدی 
اسحق زاده به شماره ملی 0074265261 دارنده 25000000000 ریال سهم الشرکه خانم 
زهرا بختیاری به شــماره ملی 0081276761 دارنده 5000000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای اکبر کوهســتانی مقدم به شــماره ملی 0942874961 دارنده 5000000000 ریال 
سهم الشــرکه آقای جالل مختاری به شماره ملی 4650672503 دارنده 15000000000 
ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی اسحق زاده به شماره ملی 0074265261 
و به ســمت رئیس هیئــت مدیره به مدت نامحــدود خانم زهرا بختیاری به شــماره ملی 
0081276761 و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئت مدیره به مــدت نامحدود آقــای اکبر 
کوهســتانی مقدم به شــماره ملی 0942874961 و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای جالل مختاری به شــماره ملی 4650672503 و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با 
امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین کلیه 
نامه های اداری و عادی با امضای متفق دو نفر از اعضا معتبر میباشــد. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود  اندیشه سالم  هادی 
درتاریخ 1400/02/19 به شماره ثبت 577371 به شناسه ملی 14010009752 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید 
داریوش صفوی ســهی به کدملی 0045930971 به جای آقای شــایان نادری به کد ملی 
4232112782 به نمایندگی از شــرکت مادر تخصصی ســرمایه گذاری سینا)سهامی عام ( 
با شناســه ملی 10340058917وآقای منوچهر دهقانی به کدملی 0055368761 به جای 
آقای احمــد طاهری به کدملی 0532119053 به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه 
پارس)ســهامی خاص( با شناســه ملــی 10320823609برای باقیمانــده مدت تصدی در 
هیئت مدیره تعیین گردیدند وسمت اعضا هیئت مدیره و مدیران برای باقی مانده دوره تصدی 
به شــرح ذیل قــرار گرفت: آقای عظیم رجائی به کد ملــی 1600108180 به نمایندگی از 
بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی. با شناسه ملی 10100171920به عنوان مدیرعامل وعضو 
هیئت مدیره آقای علیرضا ســمیعی نصرآبادی به کد ملــی4432628979 به نمایندگی از 
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان )سهامی خاص(.با شناسه ملی 14005291651 به عنوان 
رئیس و عضوهیئت مدیــره آقای منوچهر دهقانی به کد ملی 0055368761 به نمایندگی از 
شــرکت ره نگارخاورمیانه پارس )سهامی خاص( با شناســه ملی 10320823609 به عنوان 
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای ســید داریوش صفوی سهی به کد ملی 0045930971 
به نمایندگی از شــرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری ســینا )سهامی عام( با شناسه 
ملــی 10340058917 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای داود داداشــی چــوان به کد ملی 
1680004131 به نمایندگی از شــرکت انرژی گســتر ســینا )ســهامی خاص(.با شناسه 
ملــی 10101345022 به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و 
قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و 
در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شــرکت و مکاتبات 

عادی با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات  شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
 سهامی خاص  به شماره ثبت 364428 و شناسه ملی 10760094603

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1399/09/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اساســنامه جدید مشتمل بر 59 ماده و12تبصره 
تصویب و جایگزین اساســنامه قبلی گردید -نام موسســه بــه خانه اقتصاد 
ایرانیــان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصــالح گردید به منظور 
ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری 
بیشتر ازســرمایه گذاری و تولید، اســتفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی 
دســت اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توســعه در 
اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکالت و 
نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع 
و قانونی اشــخاص حقیقی و حقوقی عضو خانه اقتصاد با موضوع )موضوعات 
فعالیت اعضا مانند واحدهای تولیدی، صادراتی، معدنی، صنعتی، خدمات فنی 
مهندسی، شرکت های مشــاوره ای، پیمانکاری، فرآوری و تجاری بازرگانی با 
معرفــی واحد مربوطه...( به موضوع فعالیت الحــاق گردید و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید آقای ابراهیم جمیلی با پرداخت 35000000 ریال به 
صندوق شرکت ســرمایه خودرا به 38333333 ریال افزایش داد. آقای ایرج 
تاج الدین با پرداخت 5000000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکا قرار 
گرفت. سرمایه موسســه از مبلغ 10000000 به مبلغ 50000000 افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید لیست شرکا پس از افزایش 
ســرمایه ســیدعلی صدری دارنده 3333334 ریال ابراهیــم جمیلی دارنده 
38333333 ریال مسعود دانشــمند دارنده 3333333 ریال ایرج تاج الدین 

دارنده 5000000 ریال

آگهی تغییرات موسسه خانه اقتصاد ایرانیان سرافراز 
به شماره ثبت 33627 و شناسه ملی 14003957764

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء 
هیئت مدیــره به قرار ذیل بــرای باقیمانده مدت تصدی تعیین شــدند: حمیدرضا ریاضی به 
شــماره ملی 2410892418 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای احمد نصیری به کدملی 
0059687908 به عنوان نماینده تعاونی بهپویش سمند آریا به شناسه ملی 10103872672 
به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره- مهدی مقصودی به شماره ملی 0059620692 به سمت 
عضو هیئت مدیره- هادی طزری به شماره ملی 0072717361 به سمت مدیرعامل )خارج از 
اعضای هیئت مدیره(- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با دو امضاء از بین آقایان حمیدرضا ریاضی کدملی -2410892418 
مهدی مقصودی کدملی 0059620692 و هادی طزری کدملی 0072717361 همراه با مهر 

شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 368048 و شناسه ملی 10320174724

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/01/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی 10320849506 
به ســمت بازرس اصلی و آقای آرش فالحی با شماره ملی 3255941024 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. خانم سمیه عزیزی به کد ملی 3839841471 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای آرمان عزیزی به کد ملی 3830023073 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره وآقای آرش عزیزی به کد ملی 3839805627 
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال تعیین گردیدند و آقای رامین عزیزی به کد ملی 
3838451597 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران( به سمت مدیرعامل 
تعیین شــد کلیه اســناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات 
و همچنین اســناد و اوراق عادی و اداری بــا امضای مدیرعامل )آقای رامین عزیزی( و در غیاب 
ایشــان با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره )آقای آرمان عزیزی( منفردا همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد سهامی خاص 
به شماره ثبت 473907 و شناسه ملی 14005009733

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/05 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: خانــم راحله مرشــدی میبدی به شــمارملی 
0071111417 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره- خانم 
راضیه مرشدی میبدی به شماره ملی 0063616343 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - خانم فاطمه خرامان به شــماره ملی 0046508465 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان بصیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 193567 و شناسه ملی 10102354800

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اشخاص زیر به عنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخــاب گردیدند: خانم 
راحله مرشــدی میبدی با شماره ملی -0071111417 خانم راضیه 
مرشدی میبدی با شماره ملی -0063616343 خانم فاطمه خرامان 
شــماره ملی 0046508465 خانم سعیده اکبری نظری با کد ملی 
 0070954771 بــه عنوان بــازرس اصلی و خانم افســانه پیروزه 
با کد ملــی 0084421691 به عنوان 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 کارآفرینان بصیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 193567 و شناسه ملی 10102354800

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رجحانی به شماره 
ملی 4323507828 به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی 14005291651 به 
سمت رئیس هیئت مدیره مجید شاهسواری به شماره ملی 0054677688 به نمایندگی از بنیاد مستضعفان 
انقالب اســالمی به شناسه ملی 10100171920 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حسام 
وحیدی فرد به شــماره ملی 0073456284 به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه 
ملی 10320823609 به ســمت عضو هیئت مدیره شهاب الدین دربندی به شماره ملی 0452727588 به 
نمایندگی از شــرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 10340058917 به سمت 
عضو هیئت مدیره فرزین رجبی دیورزم به شماره ملی 1552065537 به نمایندگی از شرکت انرژی گستر 
ســینا به شناسه ملی 10101345022 به ســمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد

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

آگهی تغییرات شرکت پایا سامان پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 308460 و شناسه ملی 10103464995

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/08/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا به روش به شماره ثبت 17947 
و شناســه ملی 10100621378 به عنوان بازرس اصلــی و آناهیتاضیائی طبری 
باکدملی 0067271162به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 مورد تصویب قرارگرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اتحاد راه شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 43127 و شناسه ملی 10100884917

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، 
شهر تهران، محله داوودیه ، خیابان آزیتا ، خیابان چهارم ، پالک 6- ، طبقه سوم ، واحد 
غربی کدپستی 1911935677 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 254038 و شناسه ملی 10102944443

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1400/01/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی مفیدراهبر به عنوان بازرس قانونی دارای شناسه ملی 
10861836531 به مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای 
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. صورتهای مالی )صورت حســاب سود و زیان و 

صورت وضعیت مالی( منتهی به تاریخ 1399/9/30 مورد تصویب قرارگرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر سهامی خاص 
به شماره ثبت 16423 و شناسه ملی 10100591316

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/07/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1- آقای حاج محسن 
رفیق دوســت کدملی 0038836785 به ســمت رئیس  هیئت مدیره 2- آقای 
 حــاج محمد حســین ذوالفقاری طهرانــی کدملی 0043216031 به ســمت
 نایب رئیس  هیئت مدیره 3- آقای حاج امین درخشــان کدملی0060349220

)خارج از اعضای هیئت مدیره( به ســمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - امضاء کلیه اســناد تعهدآور از جمله: چک و ســفته با امضاء رئیس 
 هیئت مدیره یا نایب رئیس  هیئت مدیــره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اسناد عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل یا 

رئیس  هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات موسسه بنیاد فرهنگی آئین روشن 
به شماره ثبت 2095 و شناسه ملی 10100177400
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 45 هزار نظامی آمریکایی طی 6 ســال گذشته 
خودکشی کرده اند.

 معاریــو: کرونــا و جنــگ، تعــداد روانی هــا 
در ارتش اسرائیل را افزایش داده است.

 تاکید ارتش روسیه بر استفاده از توان اتمی در برابر غرب.

 هاآرتص خطاب به »بنت«: قبول کنید از حماس 
شکست خوردید.

 نماینــده پارلمان افغانســتان: طی 8 ســاعت
 15 شــهر افغانســتان از تصــرف طالبــان خارج 

شده است.

نیویورک تایمز:

تیم قتل خاشقجی
در آمریکا دوره دیده اند

 طبق اظهــارات معاون گمرک؛ ده هــا هزار تن 
نهاده دامی در گمرکات فاسد شد.

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: صندوق 
توسعه ملی در دولت تدبیر خالی شد.

 رامین مهمان پرست: ارتباط تجاری با 15 کشور همسایه
اثر تحریم ها را از بین می برد.

 همه دانشــجویان تــا پایان آذر واکســن کرونا 
دریافت می کنند.

واکنش مثبت بازار سهام به انتخاب رئیسی

افزایش 60 هزار واحدی شاخص بورس 
طی هفته اخیر

 ]صفحه ۲[

آمریکا از ترس گسترش گفتمان انقالب
دامنه ده ها سایت جبهه مقاومت را بست

ایران دومین سازنده ربات جراح پس از آمریکا

نخستین جراحی از راه دور در کشور با ربات ساخت داخل انجام شد

محمد معتمدی هنرمند متعهد:

منتظر واکسن ایرانی بودم
در برابر تالش محققان کشورمان سر تعظیم فرود می آورم

 هنرمندان مشــهوری که از شهرت و هنرشان برای مســائل »ملی« هزینه کردند. »محمد معتمدی« 
یکی از آنهاست. او هنرمند بی حاشیه و باشخصیتی است و همان طور که قابلیت های هنری اش در جهت 
ارزش های اصیل فرهنگی تبلور می یابد، از محبوبیت خودش برای تالش مدافعان ســالمت و جهادگران 

عرصه علم بهره گرفته است.

 وزارت دادگســتری آمریکا با صدور بیانیه ای به بهانه »نقض تحریم ها«، در اقدامی مخالف با آزادی بیان 
 و همچنین مخالف شــفافیت اطالع رســانی، دامنه اینترنتی 33 وب ســایت از جملــه پایگاه های اینترنتی 

شبکه های پرس تی وی، العالم، الکوثر، المسیره، فلسطین الیوم و... را از دسترس خارج کرد.
 ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه، توقیف وب سایت رسانه های زیرمجموعه صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی ایران را مصداق تالش سیســتماتیک آمریکا برای مخدوش کردن آزادی بیان در سطح 

جهانی و خاموش کردن صداهای مستقل در فضای رسانه ای خواند. 
 شــاهرخ ناظمی، رایزن مطبوعاتی نمایندگی دائمی ایران در ســازمان  ملل در نیویورک، با اشاره به اینکه 
آمریکا تالش می کند با توقیف وب ســایت ها و شــبکه های ایران و مقاومت، صدای آزادی بیان را خفه کند، 

تاکید کرد که از طریق کانال های قانونی این مسئله پیگیری خواهد شد.
 واقعیت این است که آمریکا علی رغم سر دادن شعارهای توخالی درباره آزادی بیان و شفافیت اطالع رسانی، 

از ترس گسترش گفتمان انقالب دامنه ده ها سایت جبهه مقاومت را بست.

 ]صفحه ۳[

گزارش خبری تحلیلی کیهان از اظهارات جدید رئیس جمهور

تورم 43 درصد
روحانی: یک نفر هم به ما خسته نباشید نگفت!

]صفحه ۳[

]صفحه ۱۰[

 روحانی: »کشور را بدون نفت اداره کردیم. 
یک نفر نیامد به دولت این را بگوید که خسته 
نباشــید. برای اولین بار در طول این صد و 
خرده ای سال که نفت کشف شده، کشور ایران 

را بدون نفت اداره کردید.« 
 رئیس جمهور در حالی دلیل کاهش مشارکت 
انتخابات را مشکالت معیشتی مردم  مردم در 
نمی داند که مبتنی بر نظرسنجی های دقیق ملی، 
علت اصلی فاصله گرفتن مردم از صندوق های 
رای ناامیدی از بهبود وضع موجود به واســطه 

عملکرد فاجعه بار دولت روحانی است.
 متأسفانه دولت ظرف سه ماه گذشته به جای 
اینکه به بازار ثبات بخشد و نشاط و امید و میل 
به مشارکت را در مردم افزایش دهد، به تزریق 
سیستماتیک گرانی به بازار و تشدید دومینوی 
تورم اصرار داشــت و همزمان، رئیس جمهور با 
ادبیاتی خاص ، دستور می داد دستگاه های دولتی 

دیگر تا پایان دولت، کاالیی را گران نکنند!
 رئیس جمهوری که در طول هشــت سال 
تصدی این سمت زیر بار مسئولیت هیچ یک 
از تصمیمات غلط و فاجعه بــار خود نرفته و 
تمام مشکالت اقتصادی کشور را یا به گردن 
تحریم های آمریکا  انداخته  پاســخ نمی دهد 
که آیا مقصر عدم حمایت از تولیدی ها ، عدم 
حمایــت از صنعتگــران و کارخانه ها ، عدم 
حمایت مناسب از مشاغل آسیب پذیر در ایام 
حذف  مهر ،  مسکن های  ساخت  توقف  کرونا ، 
کارت ســوخت و ده ها تصمیم غلط دیگر هم 

ترامپ و تحریم ها بود؟

 

آقای روحانی!
این یکی دیگر فروشی نیست!

يادداشت روز

] صفحه۲ [

 رئیس جمهور در حالی منت اداره کردن کشــور بدون نفت را بر ســر مردم می گذارد و توقع تقدیر و تشکر هم دارد که کمر مردم زیر بار فشار 
اقتصادی ناشی از سیاست های غلط اقتصادی دولت خم شده و براساس گزارش مرکز آمار، در پایان خردادماه نرخ تورم ساالنه به ۴۳ درصد و نرخ 

تورم ساالنه اقالم خوراکی به 5۱/6 درصد رسیده است.

 

صفحه ۱۱

با رأی نمایندگان 
و به منظور رفع موانع تولید 

»ستاد تنظیم بازار کشاورزی« 
تشکیل می شود

صفحه ۲

وزارت کشور نتایج نهایی
 انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کرد   

آرای رئیسی 
از ۱۸میلیون گذشت

صفحه ۱۱

رئیس کمیسیون اصل 9۰ در نشست خبری   

بیش از هزار شکایت 
از روند برگزاری انتخابات 

واصل شده است

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

اصالح طلبان
 در 24 سال گذشته 

توجهی به جامعه نداشتند

صفحه ۳

کارخانه قند ورامین
 به چرخه تولید 

بازگشت

 

] صفحه۲ [

سه نوبت معطلی مردم
در روز رأی گیری 

چیزی نیست؟

خبر ويژه


