بزرگترین اعتصاب ریلی انگلیس در  30سال گذشته ،ادامه دارد

آیتاهلل رئیسی در جلسه هیئت دولت:

اعتصاب بزرگ در انگلیس
میلیونها نفر را سرگردان کرده است

قدردان تالش پزشکان و پرستاران
در مقابله با کرونا هستیم

پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعالم کرد :کشــف
بیش از  ۱۹۱تن کاالی اساسی احتکاری و بازداشت
 ۱۸۹متهم مرتبط طی  2روز.
رئیــسکمیتــه امداد خبــر داد :جمــعآوری
 750میلیارد تومان زکات در سه ماهه سال جاری.
پنجشنبه  2تیر ۱۴۰۱

وزارت جهــاد کشــاورزی اعالم کــرد :افزایش
 30درصدی خرید تضمینی گندم در کشور.
رئیــساتاق اصناف تهران :بعضــی کارخانجات
کاالها را قطره چکانی عرضه میکنند.
[ صفحات  ۴ ،۳و ]۱۰

 ۲۳ذیالقعده ۱۴۴۳

صفحه ۱۱

با رأی نمایندگان مجلس انجام شد

تصویب کلیات طرح کنترل
و ساماندهی اجارهبهای مسکن
همزمان با نخستین روز
از هفته قوه قضائیه

سال هشتادو یکم

کیهان بررسی میکند

مدیریت و آرامش بازار ارز
بدون ارزپاشی

قدردانی سردار اشتری
از عنایت رهبر انقالب
نسبت به عملکرد پلیس

صفحه ۱۱

آمادهبــاش آلمــان به کشــورهای عضــو ناتو
برای مقابله با حمله اتمی روسیه.
نهادهــای حقــوق بشــری :عربســتان فقــط
در یــک مــاه  81نفــر را گــردن زد ،ایــن رژیم
چرا مجازات نمیشود؟
 ۱۲صفحه

 ۲۳ژوئن 2022

غرب چگونه در تحریم روســیه شکست خورد؟
نیویورک تایمز پاسخ میدهد.
رســوایی اخالقی در ســازمان ملل؛ افشــاگران
پیش از افشاگری اخراج شدند!
[ صفحه آخر]
شماره ۲۳۰۵۵

تکشماره  50۰00ریال

با حضور هزاران نفر از عاشقان امام زمان

(عج)

اجتماع عظیم «سالم فرمانده»
در مسجد مقدس جمکران برگزار شد

تجارت فصل بهار به  ۲۵/۵میلیارد دالر رسید

 2هواپیما حامل کمکهای اولیه از ایران به مناطق زلزلهزده ارسال شد

زمین لرزه  ۶/۱ریشتری در افغانستان با  1000کشته و  1500زخمی

[صفحه ]۱۰

رئیسو مسئوالن عالی دستگاه قضا
(ره)
با آرمانهای امام راحل
تجدید میثاق کردند
صفحه ۱۱

نخستین محموله صادراتی
واکسن«برکت»
به نیکاراگوئه رسید
صفحه ۱۰

نمایندگان مجلس
در گفتوگو با کیهان:

بررسی عملکرد دولت باید
با در نظر گرفتن میراث دولت قبل باشد
صفحه ۱۱

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر
سهامی خاص به شماره ثبت 41466
و شناسه ملی 10100868415

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 01/04/1400تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه وحساب
ســود وزیان ســال  99مورد تصویب قرار گرفت .موسســه
حسابرســی و خدمات مدیریت معتمد ارکان دارنده شناسه
ملی  10104073682به سمت بازرس اصلی و آقای حجت
عــدل پرور ک.م  0603309437بهعنوان بازرس علیالبدل
برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند .آقای عباس امینی
ک.م  0051388081مدیرعامــل وعضو هیئت مدیره ،آقای
رحیم امینی ک.م 1189164116رئیس هیئتمدیره ،آقای
بابک امینی ک.م  0057047790نائب رئیس هیئت مدیره
و خانم ملک مشــاعی ک.م  0040468305عضو علیالبدل
تعییــن گردیدند .روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج
آگهیهــا انتخاب گردیــد .حق امضاء کلیه اوراق و اســناد
تعهدآور بانکی ازقبیل چک ،سفته ،برات و قراردادها و عقود
اســامی و نامههای اداری و مراسالت با امضاء آقای رحیم
امینی (رئیس هیئت مدیره) و آقای عباس امینی(مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره) و آقای بابک امینی (نایبرئیس هیئت
مدیره) هریک به تنهایی همراه با ُمهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
آگهی تغییرات شرکت تارماک
شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  38633و شناسه ملی 10100840495

بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 29/04/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد :علی سراج
به شــماره ملی  0043315518به سمت مدیرعامل
و عضو هیئتمدیره ســیامک صبوری به شماره ملی
 0036049379به ســمت رئیس هیئتمدیره الهام
تقیزاده متقی به شــماره ملــی  0040862720به
ســمت نائب رئیــس هیئتمدیره بــرای بقیه مدت
تصدی هیئتمدیره تعیین شدند .کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقود اسالمی و اداری با امضاء مدیرعامل
و یکــی از اعضــاء هیئتمدیره متفقا همــراه با مهر
شرکت معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات وارتباطات میعادشرق سهامی خاص
به شماره ثبت  206517و شناسه ملی 10102481335

به استناد صورتجلســه هیئتمدیره مورخ  1400/09/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی با کدملی 0043216031به ســمت عضو
هیئتمدیره -آقای احمد بیدآبادی با کدملی  0041638158به سمت عضو و رئیس
هیئتمدیره -آقای عبدالحسین بیدآبادی با کدملی  0043821121به سمت عضو و
نایبرئیس هیئتمدیره -آقای سیدمهدی داودی محتشم با کدملی 0072962811
به ســمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئتمدیره) انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضای  2نفر از 3نفر
ازاعضای هیئتمدیره بهمراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت به امضای یکی
از اعضای هیئتمدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

بانک مرکزی به پشتوانه مجوزهای شورای
اقتصادی سران قوا ،توانســت با استفاده از
منابع ارزی موجود در بازار و بدون ارزپاشــی
از ذخایر ارزشمند کشور ،التهابات هفتههای
گذشته را با آرامش جایگزین کند.
در هفتههای اخیر مــوج تقاضای گذرایی
در بازار شــکل گرفت و نــرخ دالر آزاد هم
تحتتأثیر همین فضا ،با شکست سقف تاریخی
 ۳۲هــزار تومان به طور موقــت وارد کانال
 ۳۳هزار تومان شد.
با اقدامات بانک مرکزی نرخ دالر خیلی زود
عقب نشست و در کانال 30تا  31هزار تومان
آرام گرفت .البته نرخ توافقی خرید دالر بین
صادرکنندگان و صرافان در کانال  29هزار تومان
قرار دارد.
فعاالن اقتصادی معتقدند هنر سیاستگذار
پولی در این دوره از نوسانات ارزی آن بود که
بدون زدن چوب حراج به ذخایر ارزی کشور،
توانست با تحریک منابع موجود در بازار ،نرخ
را مدیریت کند.
ســلطانیزاده ،رئیسکانــون صرافان :ارز
در بازار متشــکل ارزی و رسمی بدون هیچ
ارزپاشــی بانک مرکزی و فقط با نرخ توافقی
بین صرافــان و صادرکنندگان خریداری و به
نرخ توافقی به مشتریان عرضه میشود.
اهمیت عملکــرد اخیر بانک مرکزی وقتی
نمایان میشــود که تجربه ســالهای  96و
 97درباره مصــرف  18میلیارد دالر از ذخایر
گرانبهای کشــور برای تنظیم بازار را بهیاد
بیاوریم.
[صفحه ]۴

و فروش انواع کاالی مجاز ،آبشــده درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت :از تاریخ ثبت

به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان تهران ،شهرستان تهران،

بخش مرکزی ،شــهر تهران ،محله میدان ارگ ،خیابان پانزده

سهمالشرکه هر یک از شرکا آقای حمیدرضا گودرزی به شماره

ملی  0491364520دارنده  1000000ریال ســهم الشــرکه
آقای محمد کشتیآرای به شماره ملی  1287594956دارنده

 19000000ریال سهمالشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمید
آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص
به شماره ثبت  14579و شناسه ملی 10100544582

به استناد صورتجلســه هیئتمدیره مورخ  1400/02/01تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد :هرمان جوزف کنرادی به کد فراگیــر ( 72756471خارج از
اعضای هیئتمدیره ) به ســمت مدیرعامل برنداســتفان اشمیتز به کد
فراگیــر  91709071به ســمت رئیسهیئتمدیره ارســان باالخانی
هشتپر به شماره ملی  2630791912به سمت نائب رئیسهیئتمدیره
بریگیت مارگرت جینه وندیپوت به کد فراگیر  91709204به سمت عضو
هیئتمدیره انتخاب گردیدند کلیه چکها ،ســفتهها ،بروات ،قراردادها و
بطور کلی اسنادی که برای شــرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق
مینماید توســط مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر امضاء و به مهر
شرکت ممهور خواهد شد.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

اتخاذ شــد :روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان سهامی خاص

به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند :آقای
محمد واحدی بــا کدملی 3308982781به عنوان
رئیــس هیئتمدیره آقای ســعید معینی ســده با
کدملی  1160254451به عنوان عضو هیئتمدیره
آقای علیرضا زاهــدی با کدملی  6199918983به
عنوان مدیرعامل و نائب رئیــس هیئتمدیره کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک
ســفته بروات قراردادها و عقوداســامی با امضای
مدیرعامــل (آقــای علیرضا زاهدی) همــراه با مهر
شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

به شماره ثبت  477024و شناسه ملی 14005140383

بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ 1400/04/27
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :شــرکت پــرورش دادهها به شناســه ملی
 10101147298با نمایندگی آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی
با کد ملی  0043216031بهعنوان رئیسهیئتمدیره شرکت مهندسی
پرسؤالکترونیک رادمهر به شناســه ملی  10102025262با نمایندگی
خانم شــراره پزشــگی وحدتی با کــد ملــی  0042844691بهعنوان
ت مدیره شــرکت صنعتی وبازرگانی صنام به شناســه
نائب رئیسهیئ 
ملــی  10102191894بــا نمایندگــی آقای اکبر شــفیعی با کد ملی
 4410912518بهعنوان عضو هیئتمدیره شرکت کارخانجات مخابراتی
ایران به شناسه ملی  10530004647با نمایندگی آقای پیمان برازنده
با کــد ملی  2593322888بهعنوان عضو هیئتمدیره آقای ســید بابا
رضا قریشیزاده با کد ملی  5219548931خارج از اعضاء هیئتمدیره
بهعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل :چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و
بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضا
ســه نفر از پنج نفر اعضا ء هیئتمدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت
معتبر اســت و اوراق عادی و اداری با امضــاء مدیرعامل و یا رئیسو یا
نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

يادداشت روز

افشاگری همتی
از تصمیمات بیضابطه
و تورمساز در دولت روحانی

شــماره ملی  1287594956و به ســمت مدیرعامل به مدت

زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید

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

آگهیهای شــرکت تعیین شد .اعضای هیئتمدیره

خبر ویژه

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح

حقوقی عبارت است از مبلغ  20,000,000ریال نقدی میزان

فوقالعــاده مــورخ  22/02/1400تصمیمات ذیل

نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) به طرح اولیه الیحه انحالل کنست رای مثبت دادند.
دو مرحلــه دیگر برای انحالل رســمی این پارلمــان و کابینه باقی مانده امــا از هماکنون میتوان گفت
چهارمین پارلمان رژیم صهیونیستی در  4سال گذشته از هم فرو پاشید.
بــا این حســاب نفتالــی بنتی که گفته بود ،قصــد دارد با  1000ضربــه چاقو ایران را از پــای درآورد؛
خود خیلی زود و بدون حتی یک ضربه چاقو از پای درآمد!
رسانههای صهیونیستی میگویند ،میزان خودکشی در میان نظامیان این رژیم در سال جاری میالدی ()۲۰۲۲
به شکل بیسابقهای افزایش یافته است.
[صفحه آخر]

رضا گودرزی به شماره ملی  0491364520و به سمت رئیس

طبقه اول ،واحد  37کدپستی  1114948711سرمایه شخصیت

آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان حامی علم و صنعت
سهامی خاص به شماره ثبت 477116
و شناسه ملی 14005143105

چهارمین پارلمان رژیم صهیونیستی هم منحل شد
مرگ بدون ضربه چاقو

درتاریخ  1400/06/06به شماره ثبت  582278به شناسه ملی 14010227320

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

در فاصله  4سال

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارامیس طالیی زرین

خرداد ،بن بست سرای سینا ،پالک  ،8ساختمان سرای سینا،

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/02/01
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :برنداستفان اشمیتز به کد فراگیر 91709071
 ارســان باالخانی هشت پر به شماره ملی  - 2630791912بریگیتمارگرت جینه وندیپــوت به کد فراگیر  91709204به ســمت اعضای
هیئتمدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند .هوبرت گرستر به کد
فراگیر  91738138به ســمت بازرس اصلی و سیگفرید اریچ اسکولر به
کد فراگیر  91738310به ســمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال
مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای
شرکت تعیین شد .ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1399/10/11
به تصویب رسید.

اجتماع باشــکوه «ســام فرمانده» بــا حضور پرشــور ،چشــمگیر و متراکم اقشــار مختلف مردم
به ویژه نوجوانان و دهه نودیها در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
حضــور پرتعداد و پرشــور عاشــقان مهــدی موعود(عــج) از ملیتهای مختلف با در دســت داشــتن
پرچم کشورهای متبوع خود از جلوههای ویژه این مراسم معنوی بود.
[صفحه ]۳

هیئت مدیــره به مدت نامحدود آقای محمد کشــتیآرای به

نامحدود و به سمت نایبرئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود

دارنــدگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور

شرکت از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی
و همچنین کلیه نامههای عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .اختیارات مدیرعامل :طبق
اساســنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای

شــرکت تعیین گردید .ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
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آگهی تغییرات شرکت کندر شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  82884و شناسه ملی 10101275087

به اســتناد صورتجلســه هیئتمدیره مورخ  1400/04/29تصمیمات ذیل
اتخاذ شد -:آقای سیدرضا مقدسی دارنده کدملی به شماره 0558915779
به نمایندگی از شــرکت توســعه تجــارت پایدار تیمچه به شناســه ملی
 14005665210بــه ســمت رئیــسهیئتمدیره -آقای علــی صادقی
ضمیر دارنده کدملی به شــماره  0056182971به نمایندگی از شــرکت
تدبیرپردازان پاسارگاد شرق به شناسه ملی  14004686193به سمت نائب
س هیئتمدیره و مدیرعامل -آقای هومــن منتظری علیآبادی دارنده
رئیــ 
کدملی به شــماره  0063071916به نمایندگی از شرکت ساختمانی افق
روشن باربد به شناســه ملی  10320555318به سمت عضو هیئتمدیره
تعیین شــدند کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،
سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک دو نفر از اعضای
هیئتمدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و در نبود ایشان با امضای مشترک
یــک نفر از اعضــای هیئتمدیره همراه بــا امضای یک نفــر از بین آقای
علیاصغر فرهادی دارنده شــماره ملی  4591178846با سمت مدیرمالی
و یا خانم مرضیه قدیری قهی دارنده شــماره ملی  0074419080با سمت
مدیر امور اداری همراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد .همچنین مکاتبات
عــادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئتمدیره و یا مدیر امور اداری
به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد .اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض
گردید :بجز بندهای  17 ،16 ،11 ،9 ،5 ،3 ،2و  20ماده « »39اساســنامه
کلیه اختیارات مشروحه در ماده مذکور به مدیرعامل تفویض گردید.
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دنیای
فراموششده

[ صفحه] ۲

[ صفحه] ۲

آگهی تغییرات شرکت آوای تندرستی لیان نوتریکا
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 488298
و شناسه ملی 14005665296

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  1400/03/19تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :مدت تصفیه

از تاریخ این مجمع به مدت یک ســال شمسی تمدید گردید.

آقای حمزه میقانی با شــماره ملی  0068714017به ســمت

مدیر تصفیه ابقاء گردید.
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آگهیتغییرات
شرکت تولید و تکثیر و پرورش میگوی ممتاز شهاب
سهامی خاص به شماره ثبت 116673
و شناسه ملی 10101602789

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه مورخ  25/12/1399تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد :ترازنامه و حســاب سود و زیان
ســال مالی منتهی بــه  30/09/1399مورد
تصویب قرار گرفت .موسســه حسابرســی و
خدمات مدیریت نواندیش به شناســه ملی
 10100644122بــه عنوان بازرس اصلی و
آقای ســهراب تقیپور آهنگر به شماره ملی
 2060701163به سمت بازرس علیالبدل
به مدت یکســال برای سال مالی منتهی به
 30/09/1400انتخــاب گردیدنــد .روزنامه
کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت
انتخاب گردید.
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آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان سهامی خاص
به شماره ثبت  477024و شناسه ملی 14005140383

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1400/04/27تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :صورتهای مالی ســال منتهی به  1399/12/30مورد تصویب قرار
گرفت .موسســه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی  10100439645به سمت
بازرس اصلی و آقای ســید محمد علی شریفی الحسینی با کد ملی 0055839983
به ســمت بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند شرکت
پرورش دا دهها به شناســه ملی  10101147298شرکت مهندسی پرسؤالکترونیک
رادمهر به شناســه ملــی  10102025262شــرکت صنعتی وبازرگانــی صنام به
شناسه ملی  10102191894شــرکت کارخانجات مخابراتی ایران به شناسه ملی
 10530004647برای مدت  2سال به سمت اعضای هیئتمدیره انتخاب گردیدند.
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