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

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 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 اســالمی 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 اصالح 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 

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 

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 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 صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/14 
مــورخ   140023031/10060 شــماره  مجــوز  و  و 
فرهنگی ،گردشــگری  میــراث  وزارت   1400/4/19
شــد:  اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات  دســتی  صنایــع   و 
الــف- 1( آقای فرمــان غفاریــان ک.م0451645383 
رئیــس  هیئــت  مدیــره  و  مدیرعامــل  عنــوان   بــه 
 الــف- 2( خانم ســمانه کبیــری ک.م 0453683584
هیئــت  مدیــره نایــب  رئیــس   عنــوان   بــه 

الف- 3( آقای مهدی فرهــادی ک.م0051208067 به 
عنوان عضو هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. ب- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
از جمله چک ، ســفته ، برات و غیره با امضاء مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره آقای فرمان غفاریان و یا نایب رئیس  
هیئت مدیره خانم ســمانه کبیری هر یــک به تنهایی و 

همراه با مهر شرکت 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 استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مدت تصفیه 
از تاریخ این مجمع به مدت یک ســال شمسی تمدید گردید. 
آقای حمزه میقانی با شــماره ملی 0068714017 به ســمت 

مدیر تصفیه ابقاء گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آوای تندرستی لیان نوتریکا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 488298 

و شناسه ملی 14005665296

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

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 اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهی به سال 1399/12/30مورد تصویب 
قرارگرفت. آقای علیرضا بکلری به شماره ملی 0045100829 
به عنوان بــازرس اصلی و آقای افشــین رضاخان ویلیائی به 
شــماره ملی 0044001363 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکســال )ســال مالی 1400( انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان
 سهامی خاص به شماره ثبت 98401 و شناسه ملی 10101424086
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 حیــرت تــوأم بــا نگرانــی مقــام اطالعاتــی
بــاالی  از تــوان نظامــی   رژیــم صهیونیســتی 

حزب اهلل لبنان.
 همزمان با بحرانی شــدن اوضاع؛ آلمان ریاست 
ستاد مقابله با بحران کرونا را به ژنرال ارتش سپرد.

 زندگــی 200 میلیون کودک در ُکشــنده ترین 
مناطق جهان.

 کاروان لجســتیک و دو کامیــون آمریکا، دیروز 
در سوریه به آتش کشیده شد.

پس از 7 سال جنگ

دولت منصور هادی پرچم سفید را باال برد
از انصاراهلل شکست خوردیم

 وزیر نفت از رشــد چشــمگیر فروش نفت ایران 
نسبت به سال گذشته خبر داد.

 عضو هیئت  مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران 
 و عراق: صادرات کشــور احتماال امســال از رکود

10 ساله خارج می شود.

 موفقیــت یــک شــرکت دانش بنیــان ایرانی 
در تولید کیت تشخیص سویه جدید »اُمیکرون«.

 رئیس  اتحادیه بارفروشــان: دالالن 2 میلیون تن 
سیب زمینی را احتکار کرده بودند.

وزیر صمت اعالم کرد

آمادگی شرکت های ایرانی 
برای راه اندازی مجدد کارخانه های سوریه

 ]صفحه ۲[

گزارش خبری تحلیلی کیهان

نگرانی غرب و پریشان گویی غربگرایان
از تغییر ریل مذاکرات

پس از پایان نشست مشترک هیئت دولت و نمایندگان مجلس صورت گرفت

حضور رئیس جمهور در تجمع خانواده بیماران »اس ام ِای«
و شنیدن بدون واسطه مشکالت آنها

سالی 8000 زن باردار یمنی
بر اثر محاصره ائتالف آمریکایی- سعودی می میرند

 وزیــر بهداشــت دولت نجات ملــی یمن می گوید ســاالنه در این کشــور به دلیــل محاصره ای که 
ائتالف آمریکایی- سعودی علیه مردم یمن اعمال کرده است 8 هزار زن باردار فوت می کنند.

 این زنان و کودکان نه به خاطر بمباران که به دلیل قحطی، گرســنگی، بیماری و نبود دارو که حاصل
7 سال محاصره است جان خود را از دست می دهند.

 بیــش از 70 درصــد داروهــای زنان و زایمان در دســترس نیســت و ائتالف ســعودی- آمریکایی 
مانع ورود آنها می شود.

 در حالــی کــه تالش نظام ســلطه برای فشــار 
حداکثری علیه ایران به درِ بســته خورده و خود آنها 
اعتــراف کرده اند که اعمال تحریم های جدید فراتر از 
1500 تحریم ترامــپ، موفقیتی را برای آنها حاصل 
نمی کند اما عده ای در داخل که کاســبان سیاســی 
تحریم هســتند در تالش اند که مبادا گشــایش های 
اقتصادی به حیات نیمه نصفه سیاسی آنها پایان دهد! 
 غرب نگران است و غربگرایان نگران تر! مدعیان اصالحات 
این روزها از یک سو شرطی کردن اقتصاد را در دستور کار خود 
 قرار  داده اند و مانند 8 سال گذشته زلف همه مشکالت کشور را

به برجام گره می زنند و از ســوی دیگر ضمن حاشیه  سازی 
 القــا می کنند که اصولگرایان در حالــی به مذاکره رفته اند

که پیش  از این مخالف مذاکره بوده اند!

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

راز اصرار دو روزنامه غربگرا
برای کوچک نمایی 

قرارداد گازی

کیهان بررسی می کند

سامانه هوشمند توزیع کاال
گام اول برای حذف دالل بازی

]صفحه ۴[

]صفحه ۳[

 
طرحی برای

 آبادی دنیا و آخرت مسئولین!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 عالوه  بر مرغ و تخم مرغ عرضه ســه قلم کاالی تنظیم بازاری شــامل برنج، روغن و شکر از 
 دیروز به صورت سامانه ای آغاز شد تا گام مهمی در مسیر حذف داللی در بازار کاالهای اساسی 

برداشته شود.
 مدیرعامل ســازمان تعاون روســتایی: »از ۱۸ آبان مرغ منجمد و تخم مرغ تنظیم بازاری را 

در تهران با تناژ ۳۰۰ تن در روز به صورت دیجیتال عرضه کرده ایم«.
 »تا هفته آینــده لبنیات هم به این اقالم اضافه می شــود. همچنین برنــج ایرانی در زمان 

برداشت محصول به سامانه ها اضافه خواهد شد«.

 یکی از مشکالت قدیمی در ساختار اقتصاد کشور که سال هاست گریبان معیشت عمومی را گرفته، 
دست به دست شدن های مکرر کاال از تولید تا مصرف بوده است که با عنوان داللی شناخته می شود.
 همین دیروز رئیس  اتحادیه بارفروشــان از کشف انبارهای احتکار دومیلیون تن سیب زمینی 
دالالن خبر داد و گفت: »با کشــف انبار های دپوی ســیب زمینی، توانستیم زمینه عرضه آن را 
افزایش دهیم که اگر این انبار ها کشف نمی شد در تأمین سیب زمینی با مشکل مواجه می شدیم«.
 یکی از روش هایی که با توســعه اینترنت و اســتارت آپ ها در جهان شــکل گرفته و در کشورها از آن

به عنوان راهکار مقابله با واسطه گری و داللی استفاده می شود، سیستم توزیع هوشمند است.

صفحه ۱۱

صفحه آخر

صفحه ۳

دولت در مدیریت کرونا
کاری کارستان

 انجام داد

صفحه ۲

صفحه ۱۱

مجلس نمایندگان آمریکا
 طرحی برای مقابله با توانمندی 

پهپادی ایران ارائه کرد

حشدالشعبی طرح وحشیانه داعش
برای حمله به مرقد

 امامین عسکریین)ع( را خنثی کرد

توزیع ۲۰۰ هزار بسته لوازم التحریر 
در مناطق محروم

اصالح  طلبان: 
 پافشاری ایران روی لغو تحریم  ها 
مذاکرات را  به شکست می  کشاند!

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

جدیدترین سند شکست
 سیاست های تحریمی علیه ایران

در قالب رزمایش نسل سلیمانی 
انجام شد

قالیباف:

 تیــم دیپلماســی در دولــت ســیزدهم با دســت پُر و برتــری که در اختیــار دارد دســتخوش تغییر 
و تحول شده و قرار است مذاکرات به ریل اصلی خود بازگردد؛ مسئله ای که غرب را نگران کرده و غربگرایان 

را به پریشان گویی کشانده است!
 خــود غربی ها هم به این تحلیل رســیده اند که دوران بگو و بخند مقامــات وزارت خارجه ایران و آمریکا 
 گذشــته و در این دوره از حیات نظام اســالمی، آســتانه تحمل ملت و دولت به ســر رســیده و آنها دیگر 

در برابر زیاده خواهی های آمریکا و فریب و نیرنگ اروپایی ها کوتاه نخواهند آمد.


