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یک جعبه بیســکویت پذیرایــی را از 
قفســه های فروشــگاه برمی دارم و خیره 
می نگرم، از قد و قواره اش زده اند و قیمتش 
نســبت به دیروز 11 درصــد افزایش پیدا 
کرده است؛ چون که با درآمد ناچیز کارگری 
نمی توانســتم شــیرینی برای پذیرایی از 
می خواستم یک جعبه  کنم،  تهیه  مهمان ها 
برای  که  کنم  پذیرایی خریداری  بیسکویت 
تهیه آن هم با بن بست افزایش قیمت رو به رو 

شدم.
در خبرها آمده است: » در پی تأیید انجمن 
صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت 
 ایران، قیمت بیســکویت و شکالت نیز بین

11 تا 45 درصد افزایش یافت.«
آنچه در باال آمد مصداق مشــقت بارســنگین 
قیمت های لگام گسیخته ای است که این روزها در 
گیرودار پایان کار دولت قبلی به اوج رسیده اند. نبود 
نظارت و تغییر لحظه به لحظه قیمت ها حقیقتاً تلخی 
گزنده ای به رنگ و بوی زندگی اقشــار آسیب پذیر 

بخشیده است.
ایــن افزایــش لحظه به لحظــه قیمت ها فقط 
مختص اســتان به استان، شــهر به شهر، منطقه 
به منطقه و محله به محله نیســت؛ بلکه قیمت ها 
مابین دو مغازه هم جوار در نزدیکی محل سکونت 
یکایکمان کاماًل مشــهود اســت. به راســتی باید 
 تخلفــات را به نــزد کدام نهاد نظارتی شــکایت

 ببریم؟

عدم نظارت بر قیمت ها و آشفتگی بازار اقالم ضروری

قطار گرانی کاالی های اساسی 
متوقف می شود؟!  بخش دوم

یک شــهروند تهرانی: نظارت روی 
قیمت ها بسیار ضعیف است و  هرکس 
هرطور که می خواهد قیمت می گذارد 
و همیــن حاال هــم  قیمت ها افزایش 
پیدا کرده اســت. گالیه مــردم از 
تورم  بیکاری،  گرانی های کمرشکن، 
افسارگسیخته و نبود یا ضعف شدید 

نظارت است.

قیمت هر کیلو مرغ گــرم آماده طبخ تا لحظه تنظیم این گزارش ۳۷ تا 
42 هزار تومان اســت و عرضه مرغ تنظیم بازاری محدود به میدان های 
میوه  و تره بار و برخی از خرده فروشی ها شده است که آن هم این اواخر 
به ندرت گیر می آید. این در حالی اســت که کمتر از دو هفته پیش در 
مناطق مختلف تهران مرغ با قیمت های هر کیلو ۳۳ تا ۳۷ هزار تومان به 
بازار عرضه می شــد که متاسفانه در این مدت مرغ مجدداً دچار جهش 

قیمت شده است. 

 نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسالمی: انتظار می رود 
دولت منتخب آیت اهلل رئیسی با به کارگیری همه توان و ظرفیت های کشور 
و با هماهنگی سایر قوا و دستگاه ها در راه تحقق اهداف اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی نظام گام برداشته و مسائلی از جمله معیشت مردم، اشتغال، مسکن و 
ازدواج جوانان را محور اساسی کار خود قرار  داده و برای تحقق شعار تولید 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گام های مؤثری برداشته و به اقتصاد فالکت بار 

حاکم بر جامعه سامان دهد.
 پر کشیدن مرغ از سبد خانوار

َســر در یک مرغ فروشــی اتیکت بزرگ خورده 
کیلویــی 24900 تومــان! فوری داخل می شــوم و 
می پرسم: »ببخشید، مرغ دولتی آورده اید؟!« فروشنده 
با تلخندی پاســخم می دهد: »تا حاال خواب بودی؟! 
توزیع مرغ دولتی دوره اش تمام شــد.« طوری روی 
»دوره اش« تاکید دارد که انگاری برای سالیان سال 
پیش است، درحالی که تا همین یک ماه قبل می شد 

با هزار مشقت الاقل مرغ دولتی را خریداری کرد. 
از فروشنده دوباره می پرسم: »االن مرغ کیلویی 
چند؟« یک کالم با بی حوصلگی پاســخم می دهد: 
»40هــزار تومان!« من با دلخــوری می گویمش: 
»خــوب الاقل این اتیکت 24900 را پایین بیاور و 

دل مشتری را نسوزان.«
بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های 
سطح شــهر تهران و گزارش های رسیده از برخی 
مناطق قیمت هر کیلو مرغ گرم آماده طبخ 38 تا 
42 هزار تومان اســت و عرضه مرغ تنظیم بازاری 
محدود بــه میدان های میوه  و تره بــار و برخی از 
 خرده فروشــی ها شده اســت که آن هم این اواخر 

به  ندرت گیر می آید.
این در حالی است که کمتر از دوهفته پیش در 
مناطــق مختلف تهران مرغ با قیمت های هر کیلو 
33 تا 37 هزار تومان به بازار عرضه می شــد و به 
نظر می رسد در این مدت مرغ مجدداً دچار جهش 

قیمت شده است. 
گفتنی اســت فروردین ماه سال جاری قرارگاه 
ساماندهی مرغ کشور، قیمت مصوب هر کیلو مرغ 
گــرم را برای مصرف کننده 24 هزار و 900 تومان 
تعیین کرد، ولی این قیمت بیشتر از یک ماه دوام 
نداشت و مرغ از اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد 
در یــک مرحله به 30 هزار تومان و در مرحله دوم 
یعنی ابتدای تیرماه به 37 هزار تومان و در مردادماه 
نیــز تا لحظه تنظیم این گزارش به 40 تا 42هزار 

تومان رسید.

ضعف شدید نظارت، عامل مهم گرانی
هر روز شاهد گرانی یکی از اقالم مصرفی در بازار 
هستیم. »یک روز شکر کمیاب و گران می شود؛ روز 
دیگر برنج و روغن.« »یک روز خبر از گرانی میوه و 
سبزی های است؛ روز دیگر زمزمه گرانی لبنیات«؛ 
»هزینه سبد مصرفی خانوارها هم خالی تر اما گران تر 
می شود.« این در حالی است که دولتمردان عنوان 
کردند که حداقل تا مردادماه شاهد افزایش قیمت 
نخواهیــم بود. اما آنچه مردم این روزها در بازار با 

آن رو به رو هستند، برچسب گرانی است.
65 نماینده مجلس شورای اسالمی در تذکری 
به رئیس جمهور نســبت به لزوم نظارت و بازرسی 
درباره افزایش بی رویــه قیمت ها و گرانی اجناس 

تاکید کردند. 
فهیمه رسولی یک شــهروند تهرانی صراحتاً 
می گوید: »گرانی ها زندگی را بر مردم سخت کرده 
است. بســیاری از جوانان ما بیکار هستند. کسی 
نیست که به داد مردم برسد، شاید برای مسئوالن 
وضعیت مردم جامعه قابل درک نباشــد. مسئوالن 
می گویند: اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهند، اما 

تجربه سال های گذشــته و افزایش قیمت ها چیز 
دیگری را به مردم نشــان می دهــد. نظارت روی 
قیمت ها بســیار ضعیف است و هرکس هرطور که 
می خواهد قیمت می گذارد و همین حاال هم قیمت ها 
افزایش پیدا کرده است. گالیه مردم از گرانی های 
کمرشــکن، بیکاری، تورم افسارگسیخته و نبود یا 

ضعف شدید نظارت است.«
وی در ادامه می گوید: »کشور در شرایط تحریم 
قرار دارد و شــیوع کرونا هم مشکالتی ایجاد کرده 
است و برخی از مردم در تنگنا قرار گرفته اند. همه 
مدیــران باید پای کار باشــند و هر کس باتوجه به 
ظرفیتــی که دارد در راســتای خدمت به مردم و 

بهبود شرایط کار کند.«
خطر کاهش تولید تخم مرغ در ماه های آینده

ناصر نبی پور، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی 

مرغداران میهن می گوید: »فشار کمبود نهاده دامی 
و افزایش سایر هزینه ها، باعث کاهش جوجه ریزی 
در مرغداری ها شده که عرضه تخم مرغ در ماه های 

آتی را کاهش می دهد.«
وی می افزاید: »مرغداران یک متولی مشخصی 
ندارند و هزینه تمام شده تولید تخم مرغ به شدت 
افزایــش و میــزان جوجــه ریــزی در واحدهای 
مرغداری کاهش یافته اســت؛ بنابراین پیش بینی 
می شود در ماه های آینده عرضه تخم مرغ در بازار 
با کاهش قابل توجهی مواجه شــود. این در حالی 
اســت که هزینه تولید یک کیلوگرم تخم مرغ به 
18 هزار و 300 تومان رســیده است، اما همچنان 
تولیدکنندگان مجبورنــد با قیمت مصوب آذرماه 
گذشته یعنی هر کیلوگرم 14000 تومان تخم مرغ 
عرضــه کنند که باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان 

شده است.«
وی باال بودن قیمت خوراک را مهم ترین عامل 
افزایش هزینه تولید عنوان کرده و می گوید: »اوالً 
نهاده های دام و طیور آن طور که مســئوالن قول 
داده اند به موقع به دســت مرغداران نمی رســد و 
معموالً پس از ثبت درخواســت های دولتی دو ماه 
طول می کشــد تا ذرت و سویا به دست مرغداران 
برســد. دوم اینکه تولیدکنندگان مجبورند بخش 
زیــادی از نیاز خود را از بــازار آزاد به قیمت های 
گران تر تهیه کنند کــه هزینه های آنها را افزایش 

می دهد.«
نبی پور می گوید: »درحالی که هر کیلوگرم ذرت 
دولتی یک هزار و 900 تومان و سویا 3400 تومان 

اســت، اما مرغداران مجبور هستند از بازار آزاد به 
قیمــت 6 هزار تومان و 8 هــزار تومان خریداری 

کنند.«
عضو هیئت مدیــره اتحادیه مرکزی مرغداران 
میهن همچنین باال بودن نرخ کرایه ها را دلیل دیگر 
افزایــش هزینه های تولید عنوان کرده و می گوید: 
»نرخ کرایه ها امســال 40 درصد افزایش یافته، اما 
کامیــون داران به این قیمت ها راضی نیســتند و 
معموالً مبالغ بیشتری را می خواهند و نرخ کرایه ها 
حدود 70 درصد برای مرغداران بیشتر می شود.«

به گفته وی، افزایش قیمت جوجه مرغ تخم گذار 
هم عامل دیگری بر افزایش هزینه های تولید شده به 
طوری که قیمت هر قطعه پولت از 30 به 100هزار 
تومان و قیمت هر قطعه مرغ آماده تخم گذاری از 

40 به 150 هزار تومان افزایش یافته است.

ناصر نبی پــور در پایان می گوید: »دولت باید 
با تشــکل ها هماهنگ باشــد و با عــزل و نصب 
کردن چیزی درســت نمی شــود. بی برنامه بودن 
دو وزارت جهاد کشــاورزی و صمت و مشــخص 
نبودن یک متولی در این امر و هزینه تمام شــده 
تولید تخم مرغ به شــدت افزایــش و میزان جوجه 
ریزی در واحدهای مرغداری کاهش یافته اســت، 
همچنان که کاهش 10 میلیون قطعه جوجه ریزی 
در دی ماه گذشــته مشــکالتی را بــرای عرضه 
تخم مرغ ایجــاد کرد، کاهش جوجــه ریزی های 
 فعلی نیز بــر عرضه تخم مــرغ در ماه های آینده 

تأثیرگذار خواهد بود.«

آمارها چه می گویند؟
کمتریــن گرانی به تهرانی ها و بیشــترین به 
ایالمی هــا خورد. 15 اســتان درگیــر تورم باالی 
50 درصد هســتند. با وجود اینکه افزایش هزینه 
خانوارهای تهرانی نســبت به ســال قبل به طور 
متوســط بیــش از 43 درصد بــوده، ولی در بین 

استان های کشور کمترین تورم را داشته اند.
در بین 31 اســتان، 15 اســتان با تورم باالی 
50 درصد دست وپنجه نرم می کنند که خانوارهای 
ایالمی در صدر این رشد هزینه ها برای تأمین کاال 
و خدمات در مقایسه با پارسال قرار دارند که تورمی 

حدود 56.1 درصد بوده است.

رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
توضیح می دهد: »علی رغم اینکــه آقای روحانی 
تاکید کرد که در ســال جاری دیگر شاهد گرانی 
در کاالهای اساسی مردم نخواهیم بود، بارها شاهد 
گرانی محصوالت اساسی از جمله مرغ، روغن و شکر 
بودیم، این در حالی است که هنگام بررسی الیحه 
بودجه نمایندگان مجلس از رانت های موجود در ارز 
4200 تومانی انتقاد کرده و به صورت جدی دنبال 
حذف آن از بودجه بودند، اما دولت مدعی شد، در 
صورت حذف ارز دولتی قیمت اقالم ضروری افزایش 
پیدا می کند، از این رو برای حمایت از معیشت مردم 

و جلوگیری از رشد مجدد قیمت ها، نمایندگان با 
تخصیص ارز دولتی موافقت کردند.«

وی در ادامه می گوید: »در ســال جاری شاهد 
افزایــش قیمــت دالر و بنزین نبودیــم، اما عدم 
برنامه ریزی مناسب و رهاکردن بازار موجب افزایش 

چندباره قیمت کاال های اساسی شده است.«
 اهتمام دولت جدید

 به معیشت مردم و اشتغال 
ابراهیم متینیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر 
در مجلس شورای اسالمی می گوید: » انتظار می رود 
دولت منتخب آیت اهلل رئیسی با به کارگیری همه 
توان و ظرفیت های کشور و با هماهنگی سایر قوا و 

دستگاه ها در راه تحقق اهداف اقتصادی، فرهنگی 
و سیاســی نظام گام برداشــته و مسائلی از جمله 
معیشت مردم، اشــتغال، مسکن و ازدواج جوانان 
را محور اساســی کار خود  قرار  داده و برای تحقق 
شعار تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها گام های 
مؤثری برداشــته و به اقتصــاد فالکت بار حاکم بر 

جامعه سامان دهد.«
وی در ادامه می گوید: » خوزستان با دارا بودن 
ظرفیت های فراوانی، دومین استان صنعتی کشور 
است؛ خوزستان حدود 75 درصد درآمد کل کشور 
را تأمین می کند؛ این استان با احتساب نفت، رتبه 

دوم تولیــد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده 
است و رتبه نخست تولید محصوالت کشاورزی و 
رتبــه دوم صادرات کاالهــای غیرنفتی را دارد اما 
شرم آور است که این استان زرخیز و این گاوصندوق 
ارزی و پولی کشــور، از فقیرتریــن، محروم ترین 
و از عقب افتاده ترین اســتان های کشور محسوب 

می شود.«
 این نماینده مردم در مجلس یازدهم می افزاید: 
 » اجرای طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری 
در این اســتان می تواند کلیه مواد غذایی کشور را 
تأمین کند، اما افسوس که با نگاه غلط دولتمردان به 
خوزستان، این طرح سال ها روی زمین  مانده است.«

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نســبت به انتخاب هر یک از نشــریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104337743976845  
بانک ملت و یا حســاب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شــریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

 1- کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

ه 
ج

تو

تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922
واحد  آبونمان

روابط بین الملل موسسه کیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 1400

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

9/262/0004/631/0002/315/50013/420/0006/710/0003/355/000روزانهکیهان فارسی

15/262/0007/631/0003/815/50019/420/0009/710/0004/855/000روزانهکیهان انگلیسی

15/262/0007/631/0003/815/50019/420/0009/710/0004/855/000روزانهکیهان عربی

5/462/0002/731/0001/365/5009/620/0004/810/0002/405/000هفتگیکیهان ورزشی

5/462/0002/731/0001/365/5009/620/0004/810/0002/405/000هفتگیمجله زن روز

2/731/0001/365/500682/7504/810/0002/405/0001/202/500دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها

----------1/100/000----------630/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره 
ملی 0043216031، آقای احمد بیدآبادی به شماره 
ملی 0041638158، آقای عبدالحسین بیدآبادی به 
شماره ملی 0043821121، آقای سید محمدعلی 
شریفی الحســینی به شــماره ملی 0055839983 
به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه 
ملــی 10101043570 به ســمت- اعضای هیئت 
 مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند ترازنامه 
و حساب ســود و زیان سال مالی 1398 به تصویب 
رســید. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت 
مستقل اندیشــان پارس )حســابدار رسمی( شناسه 
ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
احمد حاج نوروزی به شــماره ملی 0073214116 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخــاب شــدند روزنامه کیهان جهــت درج آگهی 

رسمی شرکت در سال 1399 انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت  انتقال داده های  نداگسترصبا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱7۸۴۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵9۱79۲ 

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

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
طباطبایی  ســیدمرتضی  و 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مهر شرکت  با  همراه  مدیره 
دارای اعتبار می باشد.مهدی 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
به شماره ملی  رهروی شرع 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
 نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت9۸9  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴396۲۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
شــرکت بوســیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر 
عضو اصلی که توسط مجمع عمومی از بین صاحبان 
ســهام انتخاب می شــوند، اداره خواهد شد. رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند یک نفر باشــد. 
مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشــند و در 
صورت عزل یا اســتعفاء یا فوت یا ســلب شرایط از 
هر یک از مدیران، اعضای هیئت مدیره باید مجمع 
عمومی عادی شــرکت را به منظــور تکمیل اعضاء 
هیئــت مدیره دعوت نماید. مدیر یا مدیران انتخاب 
شــده برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره سمت 
مدیریت را برعهده خواهند داشت. ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت نابل سهامی خاص
 به شماره ثبت 9۰۲۰۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱3۴۵7۲3

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به 1398/12/29 به 

تصویب رسید 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت گسترش پایا صنعت سینا 
سهامی خاص به شماره ثبت 7۸۸۰۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲363۵۸ 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -سمت 
اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هرمز خواجوی با کد ملی 1840261315 
به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی14003691943 به سمت مدیرعامل 
و نایب رئیــس  هیئت مدیره- علی عبادت طلب بارکوســرائی به کد ملــی2720906077 به 
نمایندگی از شــرکت جهاد خانه ســازی رزمندگان به شناسه ملی 10101394058به سمت 
رئیس  هیئت مدیره- آقای محمدتقی قاسمی ماه سایه به کد ملی 2690096226به نمایندگی 
از شــرکت صنایع معدنی شهاب ســنگ به شناســه ملی10101278928 به ســمت عضو 
هیئت مدیره -کلیه اســناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها 
و غیره با امضاء مدیرعامل و یکــی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر، و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با 

امضای 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 مجتمع کشت وصنعت فردوس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱9۱6 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲6۵667 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لیال 
یوســفیان به شــماره ملی 0452487153 با رعایت مفاد 103 قانون تجارت و به موجب سند صلح 
شــماره 25365 مورخ 1399/09/23 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 495 حوزه ثبتی تهران مبلغ 
200000 ریال از سهم الشــرکه خود را به فرج حبیبی به شماره ملی 2938788103 واگذار نمود و 
میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 300000 ریال کاهش داد. کیانوش معمارزاده مشرفی به شماره 
ملی 0072641134 با رعایت مفاد 103 قانون تجارت و به موجب سند صلح شماره 25364 مورخ 
1399/09/22 در دفتر خانه اســناد رســمی شــماره 495 حوزه ثبتی تهران مبلغ150000 ریال از 
سهم الشرکه خود را به فرج حبیبی به شماره ملی 2938788103 واگذار نمود و میزان سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 350000 ریال کاهش داد. در نتیجه در ســرمایه شــرکت تغییری حاصل نگردید و 
لیست شــرکا پس از صلح حقوق بدین شرح می باشــد کیانوش معمارزاده مشرفی به شماره ملی 
0072641134 دارنده350000 ریال ســهم الشرکه لیال یوســفیان به شماره ملی 0452487153 
دارنده 300000 ریال سهم الشرکه فرج حبیبی به شماره ملی 2938788103 دارنده 350000ریال 

سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت تکین تجهیز هیرا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴۸۰۱3۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲733۸6 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/08/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: آقایان محمدحســین ذوالفقــاری به شــماره ملــی 0043216031 عضو و 
رئیس  هیئت مدیره و احمد بیدآبادی به شــماره ملی 0041638158 ســمت عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالحســین بیدآبادی به شــماره ملی 0043821121 
به ســمت عضو و نایب رئیس  هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی شریفی الحسینی 
به کد ملی 0055839983 به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه ملی 
10101043570 به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
تعهد آور از جمله چک ، ســفته ، برات و قراردادهای خریــد و فروش و مناقصات با 
امضای دو نفر از ســه نفر آقایان محمدحسین ذوالفقاری طهرانی ، احمد بیدآبادی و 
عبدالحسین بیدآبادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیر تعهدآور با 

امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱7۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵9۱79۲ 


