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آگهی فراخوان سرمایه گذاری 
نوبت سومبخش خصوصی

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

صورتجلسه  اســتناد  به 
مجمع عمومی فوق العاده 
 1399/06/25 مــورخ 
شــماره  مجــوز  و 
خ  ر 1مــو 1 / 3 6 3 0 8
کل  اداره   1399/7/7
راهــداری و حمل و نقل 
تهران  اســتان  جاده ای 
اتخاذ  ذیــل  تصمیمات 
شــد: محل شــرکت در 
واحــد ثبتی تهــران به 
 - تهران  اســتان  آدرس 
شهرســتان   ،16 منطقه 
مرکزی،  بخــش  تهران، 
شهر تهران، محله زندان 
شــهید  خیابان  قصــر، 
امجدی منــش،  احمــد 
خیابان معلم، پالک 39، 
طبقه سوم، واحد شمالی 
کدپستی1639685163 
تغییــر یافــت و مــاده 
مربوطــه در اساســنامه 
به شــرح فــوق اصــالح 

گردید. 

آگهی تغییرات شرکت 
حمل و نقل بین المللی 

خوشنام راه سهامی خاص
 به شماره ثبت 115299 و 
شناسه ملی 10101589202 

سازمان ثبت اسناد 
و امالک 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 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 

و شناسه ملی 10101073916 

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 

مدیرعامل فوالدمبارکه خبر داد

تولید تختال با عرض 2 متر 
در راستای شعار سال و مانع زدایی  از تولید

اصفهان - خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه از تولید عریض ترین تختال در فوالدمبارکه خبرداد و افزود: در روزهای ابتدایی سال 1400 و در راستای 
اجرای منویات مقام معظم رهبری که با عنوان تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، توانستیم یکی از موانع سد راه برخی 

صنایع را برداشته و به تولید اسلب با عرض 2000 میلیمتر و ضخامت 250میلیمتر دست پیدا کنیم.
تالش شرکت فوالد مبارکه برای پمپاژ امید در جامعه

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، حمیدرضا عظیمیان ضمن تبریک حلول ماه رمضان از تولید عریض ترین تختال توسط این شرکت فوالدی 
خبر داد و اظهار کرد: همه ما در شــرکت فوالد مبارکه با یکدیگر هم قســم شدیم تا در افزایش تولید، رکوردزنی ها و مهم تر از همه تولید محصوالت جدید 

قدم برداشته و اخبار خوبی برای مردم، صنعتگران و سهامداران خود داشته باشیم. 
وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: شــرکت فوالدمبارکه در پایان ســال 1399 موفق شــد برای اولین بار از طریق ماشین شماره 5 ریخته گری اسلب با 
ضخامت 300میلیمتر را تولید کند؛ امروز نیز در روزهای ابتدایی سال 1400 و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که با عنوان تولید، پشتیبانی ها 

و مانع زدایی ها نامگذاری شده، توانستیم یکی از موانع سد راه برخی صنایع را برداشته و به روند تولید این صنایع کمک کنیم. 
با تولید محصول جدیداز خروج ارز جلوگیری خواهیم کرد 

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: این اقدام با تولید اســلب از عرض 2000 تا 2025 میلیمتر و ضخامت 250میلیمتر صورت پذیرفته اســت، چراکه این 
اســلب برای نخســتین بار در شرکت فوالد مبارکه تولید شده که برای صنایع نفت و گاز، کشتی  سازی کاربرد داشته، همچنین یک محصول صادراتی است. در واقع 
این محصول می تواند برای کشورمان ارزآوری داشته باشد و از خروج ارز برای این صنایع که مجبور به تامین این نوع از اسلب از دیگر کشورها بودند، جلوگیری کند. 
به گفته وی، تولید این اسلب نشان می دهد که صنعتگران، مدیران، مهندسان و کارشناسان شرکت فوالد مبارکه در تالشند که همواره سرآمد صنعت کشور 

باشند و هم اینکه در جهت تامین نیازهای صنعتگران گام بردارند و برای سهامداران این شرکت فوالدی نیز سودآوری بیشتری ایجاد کنند. 

عظیمیان ادامه داد: شــرکت فوالد مبارکه در تالش اســت تا بتواند در جامعه پمپاژ امید انجام دهد؛ در واقع این شرکت فوالدی با تولید محصول های جدید 
و کاربردی، این پیام را برای صنعت کشور ارسال می کند که فوالدمبارکه همواره به فکر صنعتگران بوده و در تالش است تا نیازهای آنها را به بهترین شکل 
ممکن و کمترین قیمت تمام شده در داخل کشور به تولید و تامین رسانده تا دیگر نیازی به دیگر کشورها نداشته باشند و منابع ارزی به مصارف بهتری برسد.
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 ] صفحه آخر[ ] صفحه2[

 هجمه گســترده اروپا به روسیه؛ جمهوری چک 
18 دیپلمات روس را اخراج کرد.

 اذعان ژنرال صهیونیســت به ناتوانی گنبدآهنین 
در برابر موشک های ایران و مقاومت.

 کودتا در بالروس پیش از وقوع خنثی شد.

 التماس نتانیاهو به احزاب راســتگرا برای کمک 
به تشکیل کابینه.

 حمله گســترده به زندانیان سیاســی در بحرین 
از سوی ماموران آل خلیفه.

ادامه ناآرامی ها در اعتراض به خشونت پلیس آمریکا
100 معترض در بروکلین دستگیر شدند

 ]صفحه 10[

405 قربانی در یک روز
سوء تدبیر، کرونای مهار شده را شعله ور کرد

رژه پهپادها، موشک ها و تجهیزات ارتش با شعار »مدافعان وطن، یاوران سالمت«

زمین لرزه  5/۹ ریشتری در مرز استان های بوشهر و فارس
بدون تلفات جانی

 مرکز لرزه نگاری کشــوری موسســه ژئو فیزیک دانشــگاه تهران، کانون این زمین لــرزه را در حوالی 
بندر گناوه و در عمق 10 کیلومتری زمین اعالم کرد.

  مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر: براساس گزارش های اولیه زمین لرزه گناوه تاکنون تلفات 
جانی نداشته است و تنها پنج نفر مصدوم شدند که به بیمارستان انتقال یافته اند. 

 رســیدن آمار روزانه فوتی های کرونا به 405 نفر نشــان از ادامه زبانه کشــیدن شــعله هایی اســت که 
با  اندکی تدبیر قابل کنترل بود. 

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: هنوز به قله موج چهارم کرونا نرسیده ایم. حتی اگر نمودار صعودی کرونا در 
پیک چهارم، ثابت شود و از حالت صعودی خارج یا حتی نزولی شود، حاال حاالها از وضعیت قرمز خارج نمی شویم.

 رونــد نگران کننــده بیماری کرونا در کشــور در حالی اســت که تا پیش از تعطیالت ســال نو و پس از 
پشت سر گذاشتن پیک سوم در پائیز سال قبل، روند بیماری در مسیر کنترل و مهار قرار داشت.

 در شــرایطی که تأثیر بی تدبیری و اشــتباه ســتاد ملی کرونا با محوریت دولت در موضوع آزاد گذاشتن 
ســفرهای نوروزی و بی توجهی به هشدارهای کارشناسی بر کســی پوشیده نیست، مدتی است که روندی 

اشتباه برای سرپوش گذاشتن به این بی تدبیری به چشم می خورد.

 ]صفحه ۹[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

گروگان گرفتن معیشت 
یعنی تحمیل تورم 800 درصدی 

به مردم

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آمریکا تحریم های اصلی را لغو نمی کند
تیم ایرانی در وین معطل چیست؟

]صفحه 2[

]صفحه ۳[

 

آنچه نباید 
فراموش شود!

یادداشت میهمان

] صفحه۲ [

 

صفحه ۳

روحانی از روز ارتش هم 
برای القای دوقطبی های 

انتخاباتی نگذشت!

صفحه ۲

مقام پیشین ام آی 6:  

ایران 
به مرحله نوینی 

از بازدارندگی رسیده است

صفحه ۹

پایان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا

قهرمانی ایران 
با کسب 3 طال، 3 نقره

 و 2 برنز

صفحه ۱۱

قالیباف در نطق پیش از دستور:   

هدف غربی ها 
 از فرسایشی کردن مذاکرات

دست نیافتن ایران 
به اقتصاد بدون تحریم است

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

شما که می  دانید 
از این نمد کالهی نداریم 

 چشم امیدتان چرا به برجام است؟!

سردار حجازی 
جانشین فرمانده 

سپاه قدس
 به لقاءاهلل پیوست


