
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
سیدعلیرضا شریفی اصل به شماره ملی 0065829492به 
ســمت مدیرعامل و رئیس  هیئت مدیره ، آقای سید باقر 
شــریفی اصل به شــماره ملی 1729515150به سمت 
نایب  رئیس  هیئت مدیره و خانم ســعیده شریفی اصل به 
شــماره ملی 0057972400به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق 
عادی و اداری و قرارداد ها و عقود اســامی با امضاء آقای 
ســیدعلیرضا شریفی اصل به ســمت مدیرعامل و رئیس  
هیئت مدیره و آقای ســید باقر شــریفی اصل به ســمت 
نایــب  رئیس  هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشد. خانم آسیه اکبری حلم به شماره 
ملــی 1360642803 به ســمت بــازرس اصلی و آقای 
حسن کردی به شــماره ملی 4132345289 به سمت 
بــازرس علی البدل بــرای مدت یک ســال مالی انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهی به 

1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت شریف گستر نفیس شهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 498182 

و شناسه ملی 14006164060 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســمت اعضــاء هیئت مدیره 
به قــرار ذیل تعییــن گردیدند: آقای عباســعلی رحیمی 
اصفهانی به کد ملی 1286552249 به نمایندگی شرکت 
ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه ملی 10320823609 
به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.- آقای محمدرضا 
محمودی به کدملی 0051486997 به نمایندگی شرکت 
پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی 14005291651 
به عنــوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئــت مدیره انتخاب 
شــد. آقای مجید نوعی به کد ملــی 0380986310 به 
نمایندگی از بنیاد مســتضعفان انقاب اسامی به شناسه 
ملی 10100171920 به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب 
شد.- کلیه اوراق و اســناد مالی و تعهدآور از جمله چک، 
ســفته، برات، قــرارداد و غیره با امضــاء متفق مدیرعامل 
و یکــی از اعضــاء هیئت مدیره و در غیــاب مدیرعامل با 
امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. همچنین اوراق عادی و مراسات با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی شهر سازی علوی 
شرکت سهامی خاص  به شماره ثبت 122395 

و  شناسه ملی 10101658981 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:- حمید 
مســعودی فر کد ملی 0032270763و شهال صفارزاده با کد 
ملی 0452082145 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند- روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو سهامی خاص
به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/05 
و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/05 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال
به مبلغ 10000000000 ریال منقســم به 10000000 سهم 
1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شــده از طریق مطالبات 
حال شــده تامین گردیده افزایش یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 

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

آگهی تغییرات شرکت شریف گستر نفیس شهر سهامی خاص 
به شماره ثبت 498182 و شناسه ملی 14006164060 

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 استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقــای هرمز خواجوی با 
شــماره ملی 1840261315 نمایندگــی فرآورده های 
طعم طبیعت حامی 14004570125 به ســمت رئیس  
هیئت  مدیــره و آقای قاســم دهقانی ورنامخواســتی 
به شــماره ملی ملــی 1170926843بــه نمایندگی 
گروه کشــاورزی حامی ســرمایه ســروش پارســیان 
10103961479 به ســمت مدیرعامــل و نایب  رئیس  
هیئت  مدیــره و آقای ابوالفضل علــی دایی احمدی با 
شماره ملی 0421994479به نمایندگی مجتمع کشت 
و صنعــت فــردوس 10101265667 به ســمت عضو 
هیئت  مدیره انتخاب شــدند- کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از 
اعضای هیئت  مدیره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار 
می باشد. امضای کلیه اوراق اداری و مکاتبات بدون تعهد 

به عهده مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد.

آگهی تغییرات شرکت تولید و تکثیر و پرورش
 میگوی ممتاز شهاب شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 116673 و شناسه ملی 10101602789

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی مؤسســه 
شــامل ترازنامه در تاریخ 1398/12/29 وحســاب سود و زیان و جریان 
وجوه نقد برای ســال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت 7355 و شناسه 
ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای ســال مالی 1399 
انتخاب گردید روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی مؤسسه انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
 به شماره ثبت 24533 و شناسه ملی 10104022009

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صــورت وضعیت مالی و 
حســاب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی 
به 1399/06/31 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار 
ممیز به شناســه ملی 10100439645 به ســمت بــازرس اصلی و 
سیدمصطفی الوانکار با شــماره ملی 0049600885 به سمت بازرس 
علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان 

روزنامه کثیراالنتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت صنایع روغن سپهر گستر اراک سهامی خاص 
به شماره ثبت 557127 و شناسه ملی 14009099624 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1399/01/31 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال 
1398/9/30 مــورد تصویــب قرار گرفت. آقای شــهرام 
گل افشــان بــه شــماره کارت ملــی 3873231239 
بعنــوان بازرس اصلــی و آقای محمــود امیراحمدی به 
شــماره کارت ملــی 0053205677 بســمت بــازرس 
علی البدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند شرکت 
جهاد تعاون به شــماره شناســه ملی 10101382904 
بــه نمایندگــی آقای حســین فهمیده به شــماره ملی 
0041974451 آقای مجتبی نعمتی جم به شماره ملی 
 0036203270 شــرکت سرمایه گذاری میاد سازندگان
بــه   10101424086 ملــی  شناســه  شــماره  بــه   
نمایندگی آقای محمدحســن مشــکوری به شماره ملی 
0451915501 برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 87906

و شناسه ملی 10101323148 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح 
ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقای محمدحســین 
 0043216031 کدملــی  طهرانــی   ذوالفقــاری 
 آقــای احمد بیدآبــادی کدملــی 0041638158 
 آقــای محمــد بیدآبادی کدملــی 0032280661 
آقای عبدالحسین بیدآبادی کدملی 0043821121 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال 1398 به 
تصویب رسید آقای ســیدمهدی داودی محتشم با 
کد ملی 0072962811 به عنــوان بازرس اصلی و 
آقای ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی 
برای  علی البدل  بــازرس  به عنوان   0055839983
مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان 
جهت درج آگهی های رســمی شــرکت در سال99 

تعیین نمودند.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279

و شناسه ملی 10102517680 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۲، ۴ و ۱۰[

 بی بــی ســی: 20 درصــد مــردم انگلیــس غذای
تاریخ مصرف گذشته می خورند.

 پلیــس آمریــکا این بار یــک سیاه پوســت معلول را
با 8 گلوله ُکشت.

 نطق ضد چینی دبیرکل ناتو در ژاپن.

 نشریه انگلیسی هشدار داد: ترکیه در حال خشک کردن 
شمال سوریه / جان میلیون ها انسان در خطر است

 درخواســت ســازمان همــکاری اســامی از غرب
برای محاکمه هتاکان به قرآن.

گزارش خبری کیهان

رکورد اعدام در دوران بن سلمان شکسته شد
147 اعدام در یک سال!

 تداوم رشــد مثبت اقتصادی در نیمه نخســت امسال
با وجود تحریم ها.

 گازرسانی به مردم بعد از انقاب 482 برابر شده است.
 خبــر »اولین زن محکوم به اعــدام« هم جعلی از آب 

درآمد.

 رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری: 11 فروند هواپیما
به ناوگان باری کشور افزوده شد.

 بــه همت بنیــاد برکت انجام شــد؛ ایجــاد 65 هزار
طرح اشتغال در مناطق محروم از ابتدای امسال.

مخبر خبر داد

آغاز کاهش قیمت ۳۳ قلم کاال
در فروشگاه های زنجیره ای

 ]صفحه ۳[

خجسته  میالد حضرت امیرا لمؤمنین  علی)ع( و روز  پدر مبارک باد

آیت اهلل رئیسی در گفت وگوی تلویزیونی با مردم:

برنامه دولت
اصالح وابستگی قیمت کاالهای اساسی به دالر است

 رئیس جمهور: برنامه داریم شــرایط را به نحوی 
مدیریت کنیم که با تغییر قیمت دالر، قیمت اقام 

مورد نیاز سفره مردم دچار نوسان یا تغییر نشود.
 وعده دولت برای ساخت سالی یک میلیون مسکن 
با کمک تعاونی ها، انبوه ســازان و خــوِد مردم محقق 
خواهد شــد. در شــهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت، 
امکان واگذاری زمین برای ساخت مسکن وجود دارد 
و در برخی از مراکز استان ها که امکان واگذاری زمین 
وجود ندارد، عملیات ســاخت مجتمع های مسکونی، 

آغاز شده است.

 قبل از این دولت رشــد اقتصادی نزدیک به صفر 
 بود، اما در شش ماه، رشد اقتصادی کشور قریب به

5 درصد شــد و پاییز ســال 1401 رشد اقتصادی 
بیش از 3 درصد است.

 همچنان که اغتشاشات کسب و کار مردم را دچار 
مشــکل کرد، یک عامت بد و نا اطمینانی به بازار 
داد که حتماً در قیمت دالر تأثیر داشــته اســت و 
 این یکــی از جهات مؤثر در افزایــش قیمت دالر

 است.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

اعتراف به شکست
تحریم غرب علیه روسیه 

با چاشنی تحریف

در گزارش مستند کیهان بخوانید

آشوب و اعتصاب به اروپا برگشت
فرانسه و انگلیس فلج شدند

]صفحه آخر[

 

باد آهسته
قدم بر می داشت!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 معترضان به وضعیت بد اقتصادی طی دو روز گذشته با اعتصاب سراسری در فرانسه و انگلیس این دو کشور را رسماً فلج کردند و 
بدین ترتیب آشوبی که پاریس و لندن منتظر وقوع آن در ایران بودند برای چندمین بار دامن خودشان را گرفت.

 کنفدراسیون عمومی کار )CGT( تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات سراسری فرانسه را بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعالم کرد.
برخی رسانه های فرانسوی گزارش داده اند تظاهرات روز سه شنبه در چند دهه گذشته سابقه نداشته است.

 به نوشته »دیلی میل«، تظاهرات ابتدا آرام برگزار شد، اما خیلی زود شهرهای مختلف فرانسه دستخوش آشوب، ناآرامی و درگیری  
معترضان با نیروهای باتوم به دست شد.

صفحه ۱۱

صفحه ۲

فعال سازی 2 هزار واحد
تولیدی نیمه تعطیل یا تعطیل 

توسط دولت فقط در بخش صنعت

صفحه ۱۰

۱۵۰۰ مسجد
میزبان ۱۵۰ هزار دانش آموز معتکف

مشارکت ضدانقالب ُکردی 
در حمله به مجتمع کارگاهی 

وزارت دفاع در اصفهان

صفحه ۱۰

خدمت رسانی بسیجیان و طالب جهادی
در مناطق زلزله زده »خوی«

در کنار نیروهای سپاه، ارتش و هالل احمر انجام می شود

سخنگوی دولت در پاسخ به کیهان مطرح کرد 

صفحه ۴

کاالهای اساسی شب عید
و ماه مبارک رمضان تأمین است

وزیر جهاد کشاورزی:

ماکرون در  اقدام  فرانسوی   شهروندان 
افزایش سن بازنشســتگی و عدم توجه 
»دیکتاتوری«  را  کنونــی  اعتراضات  به 

نامیده اند.
 اتحادیه های کارگری انگلیس نیز ضربه 
سنگینی به دولت ضعیف »ریشی سوناک« 
زده و یکــی از بزرگ ترین اعتصاب های 
بر این دولت تحمیل  تاریخ این کشور را 

کرده اند.
 در اعتصاب سراســری انگلیس بیش 
از ۱۲۰ هزار معلم، کارکنان دانشــگاه ها، 
راننــدگان قطــار، کارمنــدان دولت و 
از کار از مشــاغل دست   بسیاری دیگر 

کشیده اند.
 طبق برآوردهای صورت گرفته اعتصاب 
در  عمومی  مشــاغل  نفری  میلیون  نیم 
انگلیس 6۸میلیــون پوند به اقتصاد این 

کشور خسارت زده است. 
 نرخ تورم در انگلیس طی یک ســال 
برابر شــده و معترضان  نیم تقریبا 5  و 
خواهان افزایش حقوق خود متناســب با 

نرخ تورم هستند.
 سازمان های بین المللی دورنمای تاریکی 
را نسبت به شاخص های اقتصادی انگلیس 
ترســیم کرده و درباره کوچک تر شدن 

اقتصاد این کشور هشدار داده اند.

فقط در فرانسه نزدیک به ۳ میلیون نفر به اعتراض ها پیوستند

تحریمی هایی که 
شانس آوردند!

چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر - ۱

صفحه ۱۱


