
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/02/22 
و مجــوز شــماره 1400/1/2754 مــورخ1400/2/25 اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان تهران تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شــد: آقای مجید شــاکری باکدملــی 0089910303 
و آقای کریم شاکری باکدملی1299984274 و آقای منصور 
ابراهیمی خوسفی باکدملی 4479772782 به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات 
به شماره ثبت 37103 و شناسه ملی 14005354707

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 
به تصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی مفید 
راهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی 

برای یکسال مالی انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 429309 و شناسه ملی 10320829661

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1400/03/08 و مجوز شماره 11/15481 مورخ 1400/03/26 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:- اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال 
 بشــرح زیر انتخاب شــدند: آقای محمدعلی محمدخانی دارای 
کــد ملی شــماره 0043136095- آقای حمیــد محمدخانی 
دارای کد ملی شماره 0059601681- آقای مجید محمدخانی 
دارای کد ملی شماره 0069051488- آقای سعید محمدخانی 
دارای کد ملی شماره 0010869905- آقای وحید محمدخانی 
دارای کد ملی شــماره 0079931421- خانم فاطمه حمیدی 
یدسی به کدملی 2649607955 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
امیرهوشنگ خلیلی اقدم به کد ملی 0067036848 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.- روزنامه 
کیهــان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت نشــرآگهی های 
شرکت برای مدت یکســال انتخاب گردید.- ترازنامه و صورت 
سود و زیان شرکت برای ســال مالی منتهی به 1399/12/30 

مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی 
آریا ترابر راد شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 55760 و شناسه ملی 10101008714

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1400/02/22 و مجوز شماره 1400/120627 مورخ1400/2/27 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان تهــران تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای منصور ابراهیمی خوســفی بــا کد ملی 
4479772782 بــا پرداخت مبلــغ 3400000ریال به صندوق 
موسســه در ردیف شــرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه موسسه 
از مبلغ 13400000 ریال بمبلغ 16800000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوط دراساســنامه اصاح شــد و اسامی شرکاء و میزان 
سهم الشرکه هریک به شــرح زیر می باشد: آقای علیرضا هدایتی 
مقدم با کد ملــی 0949982318 دارای مبلغ 3400000 ریال 
سهم الشرکه آقای کریم شاکری با کد ملی1299984274 دارای 
مبلغ3300000 ریال سهم الشــرکه آقای مجید شــاکری با کد 
ملــی0089910303 دارای مبلغ3300000 ریال سهم الشــرکه 
آقای ابوالفضل علی آبادیان با کد ملی0051578972 دارای مبلغ 
3400000 ریال سهم الشرکه آقای منصور ابراهیمی خوسفی با کد 

ملی 4479772782 دارای مبلغ 3400000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات
 موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات 

به شماره ثبت 37103 و شناسه ملی 14005354707

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
و مجــوز شــماره 1400/1/2783   1400/02/22
 مورخ1400/2/26 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی

اســتان تهران تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
بــه  باکدملــی0089910303  شــاکری  مجیــد 
ســمت عضــو و رئیس هیئت مدیــره و آقای کریم 
شــاکری باکدملی1299984274 به ســمت عضو 
مدیــره و آقــای منصور ابراهیمی خوســفی  هیئت 
هیئت  عضو  ســمت  باکدملــی 4479772782به 
مدیره و مدیرعامل انتخاب شــدند. کلیه اسناد مالی 
تعهدآور و قراردادها و اســناد و اوراق بانکی ازقبیل 
چک ، سفته و برات و ســایرمکاتبات و اوراق عادی 
و اداری با امضاء منفــرد مدیرعامل و همراه با مهر 

موسسه اعتبار خواهد داشت.

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات

 به شماره ثبت 37103  
و شناسه ملی 14005354707

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1400/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء 
هیئــت مدیره برای مدت یک ســال به شــرح ذیل 
تعیین و انتخاب گردیدند: الف: آقای مهدی سرتیپی 
)با کــد ملّــی 1284517527 ( به ســمت رئیس 
 هیئت مدیره. ب: آقای نصرت اله اشــتری )با کد ملّی 
0421429941( به سمت نایب رئیس  و عضو هیئت 
مدیره. ج: آقای مرتضی صحت طباطبایی )با کد ملّی 
0037856669 ( به ســمت عضــو هیئت مدیره. د: 
آقای نصرت اله اشــتری )با کد ملّی 0421429941( 
به سمت مدیرعامل )خارج از اعضا هیئت مدیره ( برای 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. خانم تارا احمدی )با 
کد ملّی 0795291361( به ســمت بازرس اصلی و 
خانم اکرم احمدی )بــا کد ملّی 0795291371( به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل 
سهامی خاص به شماره ثبت 43093 

و شناسه ملی 10100884575

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی 
به شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی برای 
یک ســال مالی تعیین گردیدند. صورت های مالی سال مالی 
منتهی به 1399/9/30 تصویب گردید. روزنامه کثیراالنتشار 

اطالعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1400/03/12 مــورخ 1399/03/10 و مجــوز شــماره 14152 
مورخه 1400/04/02 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1399تصویب 
گردید. نصیر مقبول القول با شماره ملی 0080072127 به عنوان 
رئیس  هیئت مدیره ســحر جلیلوند با شماره ملی 0082631271 
به عنوان نایب رئیس  هیئت مدیره طاهره ســیفی با شــماره ملی 
0380769727 به عنوان عضو هیئت مدیره و محمدرضا بیگدلی 
با شماره ملی 0452211808 به سمت مدیرعامل خارج از هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. کلیــه اوراق تعهدآور 
از جمله چک ســفته و بروات و قرارداد ها بــا امضاء رئیس هئیت 
مدیره و مدیرعامل با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شــرکت و اسناد و اوراق غیر 
تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ندا 
خسروی کیا با کد ملی 0452693160 و شیما معتمدی با کد ملی 
0069275661 به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان به 
عنوان درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی اطلس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7540 

و شناسه ملی 10100336796

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/14 
و و مجــوز شــماره 140023031/10060 مورخ 
1400/4/19 وزارت میــراث فرهنگی ،گردشــگری 
 و صنایــع دســتی تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: 
الف- 1( آقای فرمان غفاریان ک.م0451645383 
 بــه عنــوان مدیرعامــل و رئیــس  هیئــت  مدیره 
 الف- 2( خانم سمانه کبیری ک.م 0453683584
هیئــت  مدیــره نایــب  رئیــس   عنــوان   بــه 

الف- 3( آقای مهدی فرهادی ک.م0051208067 
بــه عنوان عضــو هیئت مدیره بــرای دوران تصدی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب- امضاء کلیه اوراق 
و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و غیره با 
امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره آقای فرمان 
غفاریان و یا نایب رئیس  هیئت مدیره خانم ســمانه 
کبیــری هر یک به تنهایی و همراه با مهر شــرکت 

معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت هتل بزرگ تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 26985 

و شناسه ملی 10100724529

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/07/21 
و مجــوز شــماره 99/1/2077 مــورخ 99/11/08 اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای سعید معماری مقدم دارنده کدملی 0082695008 
به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقــای حمیدرضا کیومرثی 
دارنده کدملی 0068736495 به ســمت نائب رئیس هیئت 
مدیره- آقای سعید محمودی دارنده کدملی 0061577006 
به ســمت عضو هیئت مدیره- آقای مسعود پیرهادی دارنده 
کدملی شــماره 0010860983 به سمت مدیرعامل )خارج از 
اعضاء( تعیین گردیدند. ب( کلیه اســناد و اوراق بهادار بانکی 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و 
عقود اســالمی با امضای مدیرعامل و یــک نفر از اعضای 

 هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر 
از اعضــای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و یا با 
امضــای یک نفــر از اعضــای هیئت مدیره یــا مدیرعامل 
همــراه بــا امضای یــک نفر از بیــن آقای رضــا ربیعی با 
کدملــی 0069271070 به ســمت معــاون اجرایی یا خانم 
ســمیرا جعفریان با کدملی 0323661599 به ســمت مدیر 
اداری همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. کلیه نامه ها و 
مکاتبات عادی و اداری شــرکت با امضای هر یک از نفرات 
 نامبــرده در باال به تنهایــی ممهور به مهر شــرکت معتبر 

می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت تدبیر پردازان پاسارگاد شرق شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 466966 و شناسه ملی 14004686193 
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 لشکرکشــی ســنگین ترکیــه به ادلــب برای 
نجات تروریست ها.

 داعش حمات تروریستی در عراق را از سر گرفت؛
ده ها غیرنظامی بی گناه به شهادت رسیدند.

 ائتاف سعودی  در حال عقب نشینی از جنوب مأرب.

 جهاد اسامی فلســطین: تا محاصره غزه هست 
شــهرک های صهیونیست نشــین روی آرامــش را 

نخواهند دید.
 چین طی فقط یک ســال سود صنعتی خود را 

از 3 درصد به 44 درصد رساند.

جزئیات تازه از حمله سایبری به رژیم صهیونیستی

اطالعات محرمانه ارتش اسرائیل
افشا شد

 کیهان بررســی می کند، پاسخ مبهم سخنگوی 
دستگاه قضا درباره ادعای آزمایش دارو های وارداتی 

روی بیماران کرونایی. 
 انتشــار مقاله پیــش بالینی واکســن » برکت« 

در یکی از معتبرترین مجات دنیا.

 تبعات حذف ارز 4200 تومانی از نگاه موافقان و مخالفان.
 کارشناس اقتصادی: افزایش حقوق ها در دولت قبل

به تورم بیشتر دامن زد.
 مســعود درخشــان: بانک های خصوصی ریشه 

خلق پول و تکاثر هستند.

وزیر نفت خبر داد

ورود بیش از 3000 جایگاه
 به مدار عرضه بنزین

 ]صفحه آخر[

86 درصد نظامیان آمریکا آماده جنگ نیستند
گزینه نظامی علیه ایران زیر میز رفت

در بیانیه نشست تهران تأکید شد

تنها راه حل افغانستان؛ 
ساختار سیاسی فراگیر با مشارکت همه اقوام است

 عراق، افغانســتان، سوریه و یمن کشورهایی هستند 
که زمان زیادی از شکســت آمریکا در آنها نمی گذرد و 

آمریکایی ها بعضا رسما به این شکست اعتراف کرده اند.
 عبارت »همه گزینه ها روی میز اســت« معموال 
از ســوی آمریکایی ها برای وادار کردن رقبا به ویژه 
کشور عزیزمان ایران به تسلیم شدن به صورت مکرر 
به کار رفته اما با این وضع به نظر می رسد این گزینه، 

زیر میز رفته است!
 ارزیابــی بنیاد هریتیج از قــدرت نظامی آمریکا هم 
می گوید تنها 58 درصد از تیم های رزمی تیپ ارتش در 
باالترین سطح آمادگی تاکتیکی قرار دارند که 8 درصد 
کمتر از هدف و 16 درصد کمتر از سال 2020 است. 

 تحقیقــات نیــروی دریایی آمریــکا درخصوص 
آتش سوزی که سال گذشــته ناو »بونهام ریچارد« 
را نابود کرد، نشــان داد که هیچ کس در کشــتی 
نمی دانســت چگونه دکمه کنترل آتش را پیدا کند 

یا فشار دهد!

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

بعد از 6 سال مذاکره فرسایشی
هنوز نمی دانید 

آمریکا چه می خواهد؟!

گزارش خبری تحلیلی کیهان از اخالل در جایگاه های سوخت

تدبیر دولت و اعتماد مردم
نقشه دشمن را نقش بر آب کرد

]صفحه ۲[

]صفحه ۳[

 

سه واحد درس علوم سیاسی
از حادثه بنزینی

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز )چهارشنبه( سخنرانی خود در 
نشست همسایگان افغانستان را لغو و به منظور بررسی آخرین وضع عملیاتی کردن جایگاه های 
عرضه سوخت در سراسر کشور و بررسی اختالل پیش آمده در سامانه هوشمند سوخت به صورت 

سرزده در وزارت نفت حضور یافت.

 رئیسی همچنین بدون اطالع قبلی و به صورت کامال سرزده به جایگاه سوخت میدان فردوسی 
رفت و در گفت وگو با مردم و جایگاه داران ضمن تشــکر از ارایــه خدمات آنها به مردم پس از 
اختالل ایجاد شده، به صورت میدانی و بی واسطه در جریان وضعیت سوخت رسانی به خودروها 

قرار گرفت.

 بر اساس شواهد و قرائن موجود ، عملیات سایبری سه شنبه علیه ایران با هدف ایجاد بحران 
در سوخت گیری و حمل ونقل و فلج شدن زندگی مردم و در ادامه شعله ور شدن خشم عمومی و 

ایجاد هرج و مرج طراحی شده بود تا بهانه مناسبی برای یک آشوب گسترده شود.

صفحه ۱۱

صفحه ۲

مطالب مطرح شده از سوی ضارب 
استاندار آذربایجان شرقی 

جعلی است

صفحه ۳

صفحه ۱۱

لغو تمامی تحریم های غیرقانونی 
علیه ایران، از محورهای 

گفت وگوهای باقری در بروکسل 

صفحه ۲

زاکانی حکم داماد خود را
 لغو کرد

دولت بایدن 
در برگرداندن ایران 

به میز مذاکره مستأصل است

مدعیان اصالحات 
 از خرابکاری بنزینی هم
درس مذاکره گرفتند!

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا 
اعالم کرد:

نیویورک تایمز: 

سخنگوی قوه قضائیه:

 نتایج نظرسنجی که »فارن پالیسی« منتشر کرده نشان می دهد، اگر جنگی رخ دهد، 86 درصد نظامیان 
ارتش آمریکا آمادگی مشارکت در آن را ندارند و برای آمادگی، به زمان نیاز دارند.

 فارن پالیســی: از حدود 5400 ســرباز و غیرنظامی ارتش پرسیده شــد که آیا واحد آنها آماده استقرار، 
جنگ و پیروزی در هر نقطه از جهان است یا خیر که فقط 14 درصد گفتند بله، فوراً. 

 ایــن زمان از یک روز تا یک ماه متغیر اســت و از هــر 7 نظامی فقط یک نظامی گفته، آماده ورود فوری 
به جنگ است.

 طبق این نظرســنجی، اوضاع بین افســران نظامی ارتش آمریکا نیز مطلوب نیست و 60 درصد ژنرال ها 
آماده اعزام فوری نیستند و این رقم بین افسریارها کمتر از 80 درصد است.

 آمریــکا کــه اصرار زیادی روی تاکید بر توان نظامی اش دارد و با این گزینه کشــورها را مرعوب و تهدید 
می کند، از زمان جنگ ویتنام به هر جنگی وارد شده شکست خورده است. 

https://www.hamshahrionline.ir/news/634476/%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/634476/%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

