
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1401/07/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد خانم منیــره بندرچی بصیر به 
شــماره ملی 0049286803 به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی 
موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی 
10103875490 به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1400 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص جویاب نو 
به شناسه ملی 10100893281 و به شماره ثبت 43974

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1401/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 
4700000000 ریال به مبلغ 600000000000 ریال منقسم به 
60000000 ســهم 10000 ریالی با نام عادی که تماما از محل 
ســود انباشته و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 

فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1401/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد موسســه حسابرســی 
بیــات رایان به شــماره ملی 10100168482 بــه عنوان بازرس 
اصلی و موسســه حسابرســی آگاهان و همکاران به شماره ملی 
10100190284 بــه عنوان بازرس علی البــدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی منتهی به 1400/10/10 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سومیتو موکور پوریشن ایران لیمیتد 
به شناسه ملی 10100544261 و به شماره ثبت 14566

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1401/04/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد آقای ســید مصطفی 
الوانکار به شماره ملی 0049600885 به سمت بازرس علی البدل و 
موسسه حسابرسی به بین محتوا به شناسه ملی 14006661682 
به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ترازنامه و حساب ســود و زیان برای سال مالی منتهی به 

1400/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 

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

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ساختمانی افق روشن باربد
به شناسه ملی 10320555318 و شماره ثبت 404860 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
1400/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد 
عبــدل به شــماره ملی 0043031005 به ســمت 
رئیس  هیئت مدیره، آقای علی عبدل به شماره ملی 
0057702047 به ســمت نایب رئیس  هیئت مدیره 
و آقای یداهلل عبدل به شــماره ملی 0041914805 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
سهامی خاص به شماره ثبت 2319 

و شناسه ملی 10103763936

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1400/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقایان یداهلل عبدل به شماره ملی 0041914805 
و محمد عبدل به شماره ملی 0043031005 و علی 
عبدل به شماره ملی 0057702047 به عنوان اعضای 
هیئــت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
آقای رضا اســحقی به شــماره ملی 3257045549 
به عنــوان بازرس اصلی و خانم اکرم الســادات مایلی 
به شــماره ملــی 0320151794 به عنــوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های 

شرکت تعیین گردید. 

آگهی تغییرات 
شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
سهامی خاص به شماره ثبت 2319 

و شناسه ملی 10103763936

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/02/01 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: برنداستفان اشمیتز به کد فراگیر 91709071

- ارســالن باالخانی هشت پر به شماره ملی 2630791912 - بریگیت 
مارگرت جینه وندیپــوت به کد فراگیر 91709204 به ســمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. هوبرت گرستر به کد 
فراگیر 91738138 به ســمت بازرس اصلی و سیگفرید اریچ اسکولر به 
کد فراگیر 91738310 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1399/10/11 

به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582

ایام   دهه   مبارک   فجر   سال   ۱۳۵۷
 نظر به استقبال هموطنان عزیز به ویژه نهادها و سازمان ها و مراکز فرهنگی و مؤسسات آموزشی، موسسه کیهان نسبت به 

تجدید چاپ دوره روزشمار انقالب اسالمی اقدام نموده است.
 عالقه مندان می توانند برای تهیه آن در مراکز استان ها به دفاتر سرپرستی و در شهرستان ها به نمایندگی های کیهان و در تهران 
به روابط عمومی مؤسسه کیهان واقع در خیابان فردوسی- کوچه شهید شاهچراغی )۳۳۱۱۹۰۳۰- ۳۳۱۱۰۲۱۵ ( مراجعه نمایند.

  ضمناً کســانی که مایل به دریافت آن از طریق پست می باشند، مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال )با احتساب هزینه پستی( به حساب 
بانک  ملی )سیبا( ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ به نام مؤسسه کیهان واریز و فیش آن را به همراه فرم تکمیلی با آدرس فوق ارسال نمایند.

 اینجانــب: .................................................................................................. بــا واریز مبلــغ: ........................................................................................................... ریال به موجب فیش
 شماره: ................................................................................... درخـواسـت تعـداد: ..........................................  نسخه دوره کامل روزشمار انقالب را می نمایم. 
آدرس: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

کد پستی: ................................................................................................................................. )کد پستی الزامی است(
تلفن تماس: ......................................................................................................................

وابط عمومی مؤسسه کیهان ر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شــد. ترازنامه و 
حســاب ســود و زیان ســال مالی 99 به تصویب رسید. آقای 
محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره ملی 0043216031 
و آقای احمد بیدآبادی به شماره ملی 0041638158 و آقای 
محمــد بیدآبــادی به شــماره ملــی 0032280661 و آقای 
عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای 
سیدمهدی داودی محتشم با کد ملی 0072962811 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای ســیدمحمدعلی شریفی الحسینی با کد 
ملــی 0055839983 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.

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

و شناسه ملی 10102517680

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

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
1401/02/31 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد آقای 
ابوالفضل مهاجر به شــماره ملی 0053021861 به 
سمت رئیس  هیئت مدیره و آقای ابوالحسن واحدی 
نــوری به شــماره ملی 2140233077 به ســمت 
نایب رئیس هیئت مدیــره و آقــای میر مجید مجابی 
به شماره ملی 4322524117 به سمت مدیرعامل 
و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای ســیدبابک مجابی 
به شــماره ملــی 0069575460 به ســمت عضو 
اصلــی هیئت مدیره و خانــم مهران شــاه مرادی 
به شــماره ملــی 0533089301 به ســمت عضو 
اصلی هیئت مدیره انتخــاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهدآور با امضاء دونفر از ســه نفر 
)مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت 

مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت سهامی خاص  شفابخشان خاتم 

به شناسه ملی 10103378545 و شماره ثبت 381

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1401/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت در تاریخ 
فــوق منحل گردید و آقای پرویز ســاعد پناه به شــماره ملی 
4699057292 بــه ســمت مدیــر تصفیه تعییــن گردیدند 
نشــانی محل تصفیه: کرج - هفت تیر - بلــوار دانش آموز کوی 
ولی عصر)عج( خ 20 - پ 40 واحد 2 کد پستی 3133677915 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص محاسب ارقام ویرا
 به شناسه ملی 14006300632 و شماره ثبت 500959

سال هشتاد و یکم   شماره 23240   تکشماره 50000 ریال12 صفحه   پنج شنبه 20 بهمن 1401    18 رجب 1444    9 فوریه 2023

پس از دو هفته وقفه

عرضه خودرو در بورس کاال 
از سر گرفته می شود

رئیس جمهور: فروش خودرو خارج از دستورالعمل دولت، تخلف است

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 گزارش رویترز از بحران دارو در اروپا زیر ســایه 
جنگ اوکراین.

 سرپرست پیشــین وزارت دفاع آمریکا: در عراق 
و افغانســتان باختیم و هیچ کس پاســخگوی این 

شکست نیست.

 900 عملیــات ضد  صهیونیســتی در 30 روز؛ 
رئیس  سیا: انتفاضه ای در راه است.

 افشای فســاد بزرگ در افغانســتان؛ چهره های 
سیاســی برجسته افغان، زمین های مرغوب کابل را 

باال کشیده اند!

نخست وزیر مجارستان خطاب به سران اروپا:

اقتصاد اروپا در حال نابودی است
تحریم های روسیه را لغو کنید

 وزیــر رفــاه از واریــز »عیدی« بازنشســتگان 
تا نیمه اسفند خبر داد.

 وزیر ارتباطات: پیام رســان های داخلی می توانند 
نیاز میلیون ها نفر را برطرف کنند.

 درخواســت آمــوزش و پــرورش از نومعلمــان 
و جاماندگان رتبه بندی برای بارگذاری مدارک. 

 با اقدامات دولت سیزدهم، تجربه تلخ »خاموشی 
زمستانه« امسال تکرار نشد

رئیس  سازمان هواپیمایی خبر داد

شکایت ایران علیه آمریکا 
به دلیل زمینگیری هواپیماهای برجامی

 ]صفحات ۴ و ۱۱[

 چهارشنبه شب شورای عالی بورس اعالم کرد که عرضه خودرو در بورس ادامه خواهد داشت و بالفاصله 
بعد از آن لیست خودروهایی که قرار است در هفته آینده در این بازار عرضه شود منتشر شد.

 بر این اساس در 24 و 25 بهمن ماه خودروهایی چون فیدلیتی 5 نفره و 7 نفره، ریسپکت در رنگ های 
ســفید و مشــکی، کارا تک کابین، کارا دوکابین، کامیــون کشــنده EM POWER و انواع کامیونت 

FORCE در بورس کاال عرضه می شود.
 مجید عشقی، رئیس  سازمان بورس: خودرو هایی که قبل از این در هیئت پذیرش بورس کاال، تصویب و 
 پذیرش شده و مورد موافقت اعضای این هیئت قرار گرفته است و در دو ماه گذشته عرضه هایی را در بورس کاال

 داشتند، ادامه پیدا خواهد کرد.
 این عرضه ها به تناسب تعداد خودرو هایی که وجود دارد چند روز قبل از انجام معامله اعالم خواهد شد

تا متقاضیان بتوانند برنامه ریزی الزم را برای خرید داشته باشند.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

بایدن درباره ایران
حرفی برای گفتن 

به کنگره نداشت

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:

مردم در 22 بهمن این پیام را به صراحت به دشمن برسانند 
که تالش او برای از بین بردن اتحاد ملی خنثی شده است

22 بهمن امسال
مظهر عزت و اتحاد ملی خواهد شد
]صفحه ۳[

]صفحه ۲[

 

فاجعه ای 
بزرگ تر از زلزله ترکیه

یادداشت روز

] صفحه۲ [

صفحه ۱۰

تعداد کشته های زلزله 
در ترکیه و سوریه

 از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر عبور کرد

صفحه ۱۱

تحریم جشنواره های خارجی 
و دستمزدهای کالن به صرف نیست!

چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر- 6

صفحه ۳

بازخوانی واکنش به دو زلزله

سلبریتی های ما و آنها !

صفحه ۱۱

ثبت شکایت
 علیه رسانه های مروج اغتشاشات

 در مراجع بین المللی

معاون حقوقی رئیس جمهور
در پاسخ به کیهان خبر داد

صفحه ۲

نتانیاهو:
 ایران می خواهد ما را

 به قرون وسطی بازگرداند

صفحه ۱۰

ممنوعیت ها 
و محدودیت های ترافیکی 

راهپیمایی 22 بهمن در تهران 

44 ساله ُشدیم
روز پیروزی ما ، روز شکست دشمن

طلوع فجر پیروزی مبارک باد


