
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 

  به اســتناد صورتجلســه هیئــت تصفیه / مدیــر تصفیه 
مورخ 1399/03/24 و مجوز شماره 119326 / 15 / 992 
مورخ 99/7/5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آقای دکتر محمد صیادی نژاد به شماره 
ملی 4839390290 به سمت رئیس اجرایی هیات تصفیه 
آقای دکتر مسعود توسلیان به شماره ملی 0680164286 
به ســمت عضو هیات تصفیه آقای داریــوش نیکورزم به 
شــماره ملی 5849662197 به سمت عضو هیات تصفیه 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور 
بانکی از قبیل ســفته ، بــرات و اوراق بهادار با امضا رئیس 
اجرایی هیات تصفیه آقای محمد صیادی نژاد ، آقای مسعود 
توسلیان و آقای داریوش نیکورزم عضو هیات تصفیه همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. ضمنا کلیه اوراق عادی با 
امضــای رئیس اجرایی هیات تصفیه و در غیاب ایشــان با 
امضای هریک از اعضای هیات تصفیه همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
آشیانه هزاره سوم ایرانیان در حال تصفیه 

به شماره ثبت 46768 و شناسه ملی 10100919876

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/8/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا جعفرزاده به شماره ملی 
0078914043 بــا دریافت مبلــغ 300/000/000 ریال معادل 
کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. آقای امیر جمالی 
به شــماره ملی 1370924119 با دریافت مبلغ 200/000/000 
ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. سرمایه 
از 1/000/000/000 ریال به 500/000/000 ریال کاهش یافت 
و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره 
مرکب از 2 مدیر باشــد در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به 
شــرح فوق اصالح گردید. لیســت صاحبان سهم الشرکه پس از 
کاهش به شــرح ذیل می باشــد: طاهره اعرابی 0058346309 
دارنــده 250/000/000 ریال نصرالــه دادروئی 0046718990 

دارنده 250/000/000 ریال.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت دژ سازه راه کیهان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465636 

و شناسه ملی 14004644953

اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی  بــه 
فوق العــاده مــورخ 1399/06/25 و مجــوز 
شماره 11/36308مورخ 1399/7/7 اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد 
ثبتی تهران به آدرس اســتان تهران - منطقه 
16، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر 
تهران، محله زندان قصر، خیابان شهید احمد 
امجدی منش، خیابان معلم، پالک 39، طبقه 
سوم، واحد شــمالی کدپستی1639685163 
تغییــر یافت و مــاده مربوطه در اساســنامه 

به شرح فوق اصالح گردید. 

آگهی تغییرات 
شرکت حمل و نقل بین المللی خوشنام راه 

سهامی خاص به شماره ثبت 115299 
و شناسه ملی 10101589202 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرتضــی پازوکی با کد ملی 
2161522401 به نمایندگی از بنیاد علوی به شناسه ملی 
10100056933 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره 
و مجید ســلیمانی با کد ملی0558365957 به نمایندگی 
از بنیــاد مســتضعفان انقالب اســالمی به شناســه ملی 
10100171920 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و امین اله 
جمالو بــا کد ملی5719794166 به نمایندگی از ســتاد 
اجرایی فرمان امام )ره( به شناســه ملی 14002127610 
بعنــوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اســناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و اوراق 
تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات 
مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و 
اداری بــا امضاء مدیرعامل و درغیــاب مدیرعامل با امضاء 

نایب رئیس هیات مدیره معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت سرشار
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25598 

و شناسه ملی 10100710609 

سازمان ثبت اسنادوامالک 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 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 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 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ و شناسه ملی 10101073916 
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 استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه حسابرسی مفید 
راهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان بازرس اصلی برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان 
 اعضای هیات مدیره شــرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
بنیاد مستضعفان انقالب اســالمی به شناسه ملی 10100171920 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به شناسه ملی 14003127610 

-موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی 10100056933 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سرشار شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 25598 و شناسه ملی 10100710609 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده 
مــورخ 1398/12/14 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب سود و زیان ســال مالی 1397 مورد تصویب واقع گردید 
رحمت الــه ذوالقدری قره بالغ به شــماره ملی 1533799008 به 
سمت بازرس اصلی توکل نظری به شماره ملی 5889592300 به 
سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 به مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. علیرضا روحانی با شــماره ملی 0937471879 
بــه نمایندگی از شــرکت پرســیت همــکاران به شناســه ملی 
10760241142 بــه ســمت عضو هیئت مدیــره محمد کبیری 
به شــماره ملی 0058475885 به نمایندگی از شــرکت کشت 
و صنعت ورده و ســیبان دره به شناســه ملی 10103381961 
به ســمت عضو هیئت مدیره محبعلی حســنی برسری به شماره 
ملی 5949862929 به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا به 
شناســه ملی 10100949715 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت مورد تصویب واقع گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی
 موتورسیکلت برقی لیتیوم پدیده پارس 

سهامی خاص به شماره ثبت 376105 
و شناسه ملی 10320247451 

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

 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 
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 ] صفحه آخر[

 انتشــار اولین گزارش انصــاراهلل درباره جنایات 
عربستان با عنوان »هیروشیمای یمن«.

 عقب نشینی بخشی از نیروها  و تجهیزات آمریکا 
از منطقه با فرمان بایدن.

 ناکامــی حمله به جــان ماکرون و همســرش
با کوکتل مولوتوف.

کــرد؛  رو  را  پاریــس  دروغ  ملــل  ســازمان   
 کشــته شــدگان حمــالت فرانســه بــه مالــی

غیرنظامی بودند.
 دفاع صریح وزیر خارجه ســعودی از عادی سازی 

روابط با رژیم صهیونیستی.

اندیشکده آمریکایی جیمز تاون:
شکست حوثی ها غیر ممکن است

 ]صفحه ۲[

با اشاره به فضاسازی ها علیه همکاری راهبردی ایران و چین

مدیر مسئول کیهان: آمریکا سیلی خورده
شما چرا گریه می کنید؟!

در پاسخ به بیانیه دوپهلوی اتحادیه اروپا

عراقچی: هیئت ایرانی در هیچ سطحی
با هیئت آمریکایی در وین مذاکره نخواهد داشت

 حســین شــریعتمداری در گفت وگو با فارس: کســانی که با اصل و اســاس سند همکاری 25 ســاله ایران و چین
مخالفت می کنند، اگر احمق و یا دیوانه نباشند، بی تردید در پی خیانت به کشورشان هستند.

 آمریــکا و اروپــا از توافقنامه ایران و چین به شــدت عصبانی هســتند چراکــه روال غلط و خســارت بار کنونی را
به نفع کشورمان که البته منافع چین را هم در خود دارد، برهم می زند.

 همکاری جامع ایران و چین مقدمه تشــکیل یک قطب قدرتمند اقتصادی در مقابل غرب اســت و کمترین نتیجه 
 آن خنثــی کردن تحریم هاســت که آمریکا و اروپا از آن به عنوان ســالح جنگی علیه کشــورمان اســتفاده می کنند؛

این معاهده آمریکا را در این زمینه خلع سالح می کند.
 نبایــد فرامــوش کــرد اصلی ترین جریان مخالــف این معاهده همان جریانی اســت کــه از آمریکا خواســته بود

علیه ایران دست به تحریم های فلج کننده بزند!
 منظور مبارک حضرت امام)ره( از سیاست نه شرقی و نه غربی عدم وابستگی به شرق و غرب است نه انزوای سیاسی. 
دوم اینکه منظور حضرت امام)ره( شرق و غرب عقیدتی است نه جغرافیایی و این بلوک بندی با فروپاشی شوروی سابق 

که اردوگاه شرق بود از بین رفته است.

 نشســت مجازی کمیسیون مشترک 
برجــام در ســطح معاونــان و مدیران 
سیاســی وزارت خارجه هــای ایــران و 
 گروه 1+4 روز جمعــه- 13 فروردین- 

برگزار شد.
 وزارت خارجه آمریکا خبر داد که این 
کشور در نشســت روز سه شنبه آتی در 
وین اتریش برای بحث درباره بازگشــت 

 ]صفحه ۲[

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی اول فروردین 1400:

ایران به شرط مدیریت قوی
می تواند یکی از شکوفاترین اقتصادها باشد

 

 ] صفحات10و4[

   اعــالم نحوه حضــور کارمنــدان در شــهرهای
نارنجی و قرمز.

 شــرایط ورود به محدوده طرح ترافیک در ســال 
1400 اعالم شد.

 صف های نوروزی مرغ با وجود افزایش قیمت دولتی.

 چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در سال 1400.
 جهــش 3 درصــدی قیمت نفت پــس از تصمیم

اوپک پالس.
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از 30 میلیون تومان گذشت.

اوج گیری دوباره »کووید-19« در ایام نوروز
در پی بی توجهی ستاد مبارزه با کرونا به هشدارهای کارشناسی

صفحه ۱۱

رئیس قوه قضائیه:  

150 میلیارد تومان اعتبار 
در اختیار استان لرستان 

قرار می گیرد

صفحه ۱۱

کوتاه از انتخابات  

تالش اصولگرایان
 برای وحدت جبهه ای

در انتخابات 1400

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

نیوزویک: 
توافق ایران و چین

آمریکا را پریشان کرده است

 

نشانه های امید
در سال جدید

یادداشت روز

] صفحه۲ [

صفحه آخر

سیدحسن نصراهلل: 
وارد قدس می شویم

و در آنجا نماز می خوانیم

صفحه آخر

همزمان با سفر مصطفی کاظمی به ریاض اعالم شد  

5 هزار انتحاری سعودی
از سال 2003 تاکنون 

خود را در عراق منفجر کرده اند

دوجانبه به برنامه جامع اقدام مشترک حضور خواهد یافت.
 معاون دبیرکل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای دوپهلو، در لفافه از حضور آمریکا در 

نشست برجام خبر داد.
 سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه: آمریکا در هیچ نشستی که ایران در آن حضور داشته 

باشد از جمله نشست کمیسیون مشترک برجام حضور نخواهد داشت و این قطعی است. صفحه ۱۱

از آمریکا گرفته تا اسرائیل و غرب گدایان  

امضای سند نقشه راه
 25 ساله ایران و چین

حامیان تحریم را 
 مسئوالن اقتصاد را به رفع تحریم گره نزنند.عصبانی کرد

 لغو تمام تحریم ها و راستی آزمایی آن، سیاست قطعی درباره برجام است.

 رئیس جمهوری پُرمسئولیت ترین مدیریت کشور است.

 اگر سنگینی مسئولیت ریاست جمهوری را نمی شناسید، وارد نشوید.

 انتخابات باعث نوسازی دستگاه اجرایی و نشانه اقتدار ملی است.
] صفحه۳ [

سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«


