
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1395/06/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل 
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. آقای موســی وفائیان به کدملی 5309683569- 
آقای ســعید وفائیان به کد ملــی 0043801811- آقای 
ســیف اله گنجی بــه کد ملی 4282737018 به ســمت 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای 
حســین  ایزدی گرمرودی به کد ملــی 2093841691 و 
آقای رضا طاحانــی به کد ملی 5309983538 به ترتیب 
بــه عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک ســال 
مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی مازرون
سهامی خاص به شماره ثبت 488890

و شناسه ملی 10760120740 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مسیح هاشمی 
خوراســگانی)0031109901( به ســمت بازرس اصلی و خانم 
شــهرزاد جلی)0071076931( به سمت بازرس علی البدل برای 
یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت های مالی شرکت 

منتهی به سال 1397 بتصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پارس دیدگان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 223886 

و شناسه ملی 10102651051

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/14 
و به موجب مصوبه شــماره 80/1644 مورخ 1397/5/30 هیئت مقررات زدایی و 
تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های 
مالی ســال 1397 به تصویب رســید. آقای هوشــنگ اله دادی به شــماره ملی 
3781874141 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمد موسوی نائینی به شماره 
ملی 0045698260 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. آقای اسماعیل یوسفی مبرهن به شماره ملی 2691172805 به عنوان 

عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
سامانه گستر به شماره ثبت 82881

 و شناسه ملی 10101275053 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/03 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  آقای مسعود امیری به کد ملی 

0670185681 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و آقای 

سید مجید فاطمی به کد ملی 0682342521 به سمت 

نایــب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا رضائی به کد ملی 

5209950281 به ســمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 

کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل 

چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء  آقای رضا رضائی 

)عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شــرکت 

معتبر اســت. اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء آقای 

رضا رضائی )عضو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی شرکت کیان صنعت اترک
 سهامی خاص به شماره ثبت 502288 

و شناسه ملی 14006406518 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1398/10/8 تصمیمات ذیــل اتخاذ 
شــد: - اعضــاء هیئت مدیره بــه قرار ذیل بــه مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند: آقــای کاویان جوانشــیر گیو به 
 شــماره ملــی 0013923609 و آقای مهیــار علیقلی به
شــماره ملی 4723686479 و خانم ماژان جوانشــیرگیو 
به شــماره ملی 0067391818 انتخاب شــدند مؤسسه 
حسابرســی پیوند ارقام راهبــر ایرانیان شناســنامه ملی 
14006196976 به عنوان بازرس اصلی و آقای حســین 
زمانــی دارنده کد ملــی 2141511038 به عنوان بازرس 
علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شدند. - ترازنامه 
و حســاب ســود و زیان ســال مالــی 1397 منتهی به 

1397/12/29 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 

آگهی تغییرات شرکت طلوع تجارت خاور 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 455381 و شناسه ملی 14004114597

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

مجله کیهان ورزشی، امروز شنبه 11 مرداد 1399 در سراسر کشور منتشر شد.
کیهان ورزشی، حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان و آخرین اخبار فوتبال 
ایران و لیگ  های اروپا اســت و در تازه ترین شماره کیهان ورزشی مطالب زیر 

را می خوانید.
- فراکسیون ورزش را منحرف نکنند!)چشم انداز(

- استقالل و پرسپولیس درست شوند کل ورزش درست می شود )تکاپو(
- معلمان قالبی فوتبال ایران! )زیر ذره بین(

- روستازاده ای که تعویض طالیی قهرمان شد )نگاه چند بعدی(
- تبریک به فوتبال آلمان )پرونده خارجی(

-... و آخرین اخبار ورزش شهرستان ها و رشــته هایی چون کشتی، بسکتبال، 
والیبال، رزمی، دو و میدانی و ...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت 
از تهران به اســتان مازندران- ســاری- میــدان امام- 
خیابان جام جم- کوچه صالحین- پالک 11 کد پســتی 
4814833677 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پیشخوان خدمات نوین نگین مازندران 
سهامی خاص به شماره ثبت 370409 

و شناسه ملی 10320204300

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای صابر بابائی باتی به شــماره ملی 5279452191 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت 
سهم الشــرکه خود را به مبلغ 4080000000 ریال افزایش داد. آقای محمود بابائی باتی به 
شماره ملی 0013560794 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 
3960000000 ریال افزایش داد.  آقای مهرداد بابائی باتی به شماره ملی 0019348827 با 
پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 3960000000 ریال افزایش 
داد. سرمایه شرکت از مبلغ 5000000000 ریال به مبلغ 12000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه: آقای صابر بابائی 
باتی به شــماره ملی 5279452191 دارنده 4080000000 ریال آقای محمود بابائی باتی به 
شــماره ملی 0013560794 دارنده 3960000000 ریال آقای مهرداد بابائی باتی به شماره 

ملی 0019348827 دارنده 3960000000 ریال.

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

آگهی تغییرات شرکت آرین نیرو مبتکر شمال با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 497831 و شناسه ملی 14004511868 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از 
مبلغ 20000000000 ریال به مبلغ 90000000000 ریال 
منقسم به 450 ســهم 200000000 ریالی با نام از محل 
تجدید ارزیابی افزایش یافت. ماده مربوطه در اساســنامه 
اصــالح و ذیل ثبــت از لحاظ افزایش ســرمایه 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 ساختمانی پاز سهامی خاص 
به شماره ثبت 21577 و شناسه ملی 10100671309 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر تیموری به شماره ملی 0080598439 
با پرداخت 19000000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 
میزان 19999000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
1000000000 )یک میلیارد( به 20000000000 )بیســت میلیارد( ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح می گردد. اسامی 
شرکاء پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد: آقای نادر تیموری با کد 
ملی 0080598439 دارای 19999000000 ریال سهم الشرکه آقای احمد 

ساری با کد ملی 0020492359  دارای 1000000 ریال سهم الشرکه.
 سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت توسن بار فرابران تهران شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 509726 و شناسه ملی 14006781464

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/2/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نشانی شرکت به: استان البرز، 
شهرســتان ســاوجبالغ، بخش چندار، دهســتان چندار، 
روســتا کردان، محله ندارد، بلوار برکــت، خیابان کردان، 
 پالک 0، طبقه همکف کد پســتی 3365119937 منتقل 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی کردان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62372 

و شناسه ملی 10101073916 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1396/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقــای هادی جوادی 
کوچکسرائي به شماره ملی 2161915509 به سمت بازرس اصلی 
و رضا بهجتی به شــماره ملی 30067308120 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و 
حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 1395 مورد تصویب 

قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پیشخوان خدمات نوین نگین مازندران 
سهامی خاص به شماره ثبت 

370409 و شناسه ملی 10320204300 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: بهرام داودی 
عیسی لو به شماره ملی 1671112563 به سمت بازرس اصلی 
و سیدمحمد حســین رضوی به شماره ملی 0067597025 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز 
سهامی خاص به شماره ثبت 21577 

و شناسه ملی 10100671309

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1399/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و 
زیان ســال مالی 98 به تصویب رسید. آقای پیمان باقری پور با کد 
ملی 5179659949 به ســمت بازرس اصلی و آقای علی بردایی با 
کد ملی 0040249735 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص
به شماره ثبت 99371 

و شناسه ملی 1 1010143361 

سال هفتادو نهم   شماره 22527   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  شنبه 11 مرداد 1399   11 ذی الحجه 1441    اول آگوست 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و 10[

 چرخش ژاپن و آلمان به سمت کاهش وابستگی نظامی
به آمریکا.

 اعتراضــات علیه نتانیاهو و اوضــاع بد اقتصادی 
دوماهه شد.

 شکست سنگین غربگرایان در حذف اسالمگرایان 
از فضای سیاسی تونس.

 مشارکت 27 هزار فلسطینی در نماز عید قربان 
به رغم سنگ اندازی های رژیم صهیونیستی.

 تاکید اردوغان بر گســترش نفوذ در عراق، لیبی، 
سوریه و دریای مدیترانه!

 تاسیسات گاز طبیعی تگزاس هم منفجر شد!

مرگ خاموش بیماران در یمن به  دلیل اتمام سوخت
در سکوت جامعه جهانی

 همتی با اشاره به موج تورمی اخیر: بانک مرکزی 
نسبت به تبعات برداشت از صندوق توسعه هشدار 

داده بود.
 رئیس کمیسیون عمران مجلس: بانک ها یکی از 

عوامل گرانی مسکن هستند.

 »هواوی« چین، سامســونگ و اپل را پشــت  سر 
گذاشت.

 تعلیق یک هفته ای اجرای طرح ترافیک در تهران. 
 25 مرداد آخرین مهلت واریز وجه برای متقاضیان 

مسکن ملی. 

قطع سهمیه و ابطال مجوز
 در انتظار گران فروشان سیمان

 ]صفحه ۴[

با کاهش 33 درصدی تولید ناخالص داخلی 

آمریکا وارد بزرگ ترین رکود اقتصادی خود 
در 90 سال گذشته شد

اولین فروشگاه بزرگ ایرانی
در ونزوئال افتتاح شد

  تسنیم به نقل از بلومبرگ: یک فروشگاه بزرگ 
ایرانی در روز پنج شنبه در کاراکاس افتتاح شد.

 ایران از معدود کشورهایی است که به ونزوئالی 
تحت تحریم های آمریکا کمک می کند.

 انواع محصوالت شامل لباس، الستیک ماشین، 
پوشــک  بچه، غذاهــای کنســروی و محصوالت 
بهداشتی در این فروشگاه بزرگ به فروش می رسد.

 ایران در ماه مه پنــج نفتکش حامل بنزین به 
ونزوئال فرستاد تا به حل مشکل کمبود بنزین در 

این کشور کمک کند.
 در ماه ژوئن هم یک کشتی مواد غذایی به این 
کشور ارســال کرد که بیشتر آن در این فروشگاه 

دیده می شود.
 

 راشــاتودی: تحلیل های اقتصادی نشان می دهد همه گیری ویروس کرونا باعث شدیدترین رکود اقتصادی 
آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری میالدی شده است.

 طبق اطالعات دفتر پژوهش های اقتصادی آمریکا، تولید ناخالص داخلی که شاخص فعالیت اقتصادی در 
این کشور است، 32/9 درصد کاهش یافته است. 

 این رقم از 1974 تا حاال یعنی از زمان آغاز فعالیت دفتر پژوهش های اقتصادی بی سابقه است. 
 شــوک اقتصادی به وجود آمده در سه ماهه   دوم سال جاری میالدی چهار برابر شدیدتر از بدترین رکود 

فصلی طی رکود بزرگ سال های 2007 تا 2009 بود. 

 ]صفحه ۴[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

ما اصالح طلبان یادمان رفته
که باید پاسخگو باشیم

نه پرسشگر
]صفحه[

 

دیپلمات تر از 
دیپلمات ها

یادداشت روز

] صفحه۲ [

نقشه راه مقابله با تحریم ها
رهبر انقالب ترسیم کردند

    عالج تحریم ها، عقب نشــینی و مذاکره با دشــمن نیست بلکه 

 عالج واقعی آن، تکیه بر توانایی های ملــی، وارد کردن  جوانان 
به میدان و احیای ظرفیت های فراوان کشور است.

   هدف اصلــی آمریکایی ها از ادعای مذاکره، گرفتن توانایی های 

حیاتی ملت ایران است.
   به موازات جریان تحریم، یک جریان »تحریف حقایق« و واژگون 

نشان دادن واقعیات هم وجود دارد.
   می گویند اگــر می خواهید تحریم ها برطرف 

شود، کوتاه بیایید و متأسفانه برخی در داخل هم 
این آدرس غلط را تکرار می کنند.

   اگر جریان تحریف شکست بخورد، قطعًا جریان 

عرصه  زیرا  خورد،  خواهد  شکست  هم  تحریم 
کنونی، میدان جنگ اراده ها است.

که  است  معیار آن چیزی  عزاداری ها  در     

ستاد ملی کرونا اعالم می کند.
 ] صفحه 3 [


