
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1401/01/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 ســال 
تعیین گردیدند: آقای سعید رادگوهر 0052154114 به سمت مدیرعامل )خارج از 
اعضا(- آقای حجت غالمی فخبی 0068737998 به سمت رئیس هیئت مدیره- 
خانم سمیه ابراهیمی 0069680299 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره- خانم 
اعظم حیدر پور قدم 0067952755 به سمت عضو هیئت مدیره- امضا کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، عقوداسالمی و قراردادها و 
اوراق عادی و اداری همانند قبل با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد.- خانم صبا احمدی کدملی 0795292295 به عنوان 
بازرس اصلــی و آقای هژیر یادگاری کدملــی 3250420433 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند.- ترازنامه و حساب های سود 

و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 1400 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1322916(

آگهی تغییرات شرکت ابزار دقیق پارسیان کاال سهامی خاص 
به شماره ثبت 471285 و شناسه ملی 14004862685

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند. -آقای جهانشــاه ناظمیان به کدملی 0039582434 
 بســمت رئیس  هیئت  مدیره و خانم نینــا ناظمیان به کدملی 0070760561 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم پریناز پناهی به کدملی 0039166368 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غالمرضا 
سلیمان زاده فرد به کدملی 0320228223)خارج از شرکاء و سهامداران( به سمت مدیرعامل برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و عقود اسالمی و اوراق 
عادی کال با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. -آقای وحید امیری 
طلب به کدملی 0323447015 بســمت بازرس اصلی و آقای بهروز افرهی به کدملی 0039008551 
بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 
مالی مربوط به سال 1400 تصویب گردید. -روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1322921(

آگهی تغییرات شرکت تهران ماگان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 167657 و شناسه ملی 10102101836

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1401/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اعظم یوسفی ها به 
شــماره ملی 0032274599 به سمت بازرس اصلی و خانم مریم 
سحرکی به شماره ملی0320365646 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به پایان سال 1400 به تصویب رسید

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1324408(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع هوای فشرده ایمن سهامی خاص
 به شماره ثبت 122023 و شناسه ملی 10101655273

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/02/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای جهانشــاه ناظمیان به کدملی 0039582434 به سمت رئیس و عضو 
هیئت مدیره ، و خانم نینا ناظمیان به کدملی 0070760561 بسمت نایب رئیس و عضو 
هیئت مدیره و خانم پریناز پناهی به کدملی 0039166368 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک 
و ســفته و برات و عقود اسالمی کال با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. آقای غالمرضا سلیمانزاده فرد به کدملی 0320228223 بسمت بازرس 
اصلی و آقای وحید امیری طلب به کدملی 0323447015 بســمت بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

1400تصویب گردید. روزنامه کیهان جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1322922(

آگهی تغییرات شرکت ورنکو سهامی خاص
به شماره ثبت 20380 و شناسه ملی 10100659286

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1401/02/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیــره به قرار ذیل تعییــن گردیدند: -آقای جهانشــاه ناظمیان به 
کدملی 0039582434 بســمت رئیــس  و عضو هیئت مدیره و خانم نینــا ناظمیان به کدملی 
0070760561 به ســمت نایب  رئیس  و عضو هیئت مدیــره و مدیرعامل و خانم پریناز پناهی 
به کدملی 0039166368 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. -کلیه 
اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل چک ، ســفته ، برات و عقود اسالمی و اوراق عادی کال با امضاء 
رئیس  هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. ترازنامه و حساب سود و 
زیان دوره عملکرد سال مالی 1400 تصویب گردید.- آقای غالمرضا سلیمانزاده فرد به کدملی 
0320228223 بسمت بازرس اصلی و آقای وحید امیری طلب به کدملی 0323447015 بسمت 
بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یک ســال انتخاب شــدند. -روزنامه کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1322923(

آگهی تغییرات شرکت طوفان ماشین شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 99451 و شناسه ملی 10101434403

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1401/01/14 ومجــوز شــماره 401/312736مــورخ 
1401/2/10 جامعه حســابداران رسمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: نام موسسه از حسابرسی نیروهای مسلح 
به موسسه حسابرسی نیک اندیشــان افضل )حسابداران 

رسمی( تغییر یافت در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1322918(

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی نیروهای مسلح حسابداران رسمی
 به شماره ثبت 53109 و شناسه ملی 14010776547

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/02/14 و اجازه 
مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1400/11/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ســرمایه شرکت از مبلغ 75000000000 ریال به مبلغ 
675000000000 ریال منقسم به675000 سهم 1000000 ریالی 
با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح وذیل 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 )1324391(

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان سهامی خاص 
به شماره ثبت 45255 و شناسه ملی 10100905859

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتی تهران 
به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، محله ایرانشهر، خیابان ایرانشهر، بلوار کریم خان زند، 
پالک 144 ، طبقه همکف، کدپستی 1584783939 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 )1322934(

آگهی تغییرات موسسه غیر انتفاعی دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 به شماره ثبت 2336 و شناسه ملی 10100187010

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/02/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض 
نمود: برای طرح و دفاع از هر گونه شــکایت و دعوی، نزد هر مرجع قضایی، 
داوری، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیر قضایی و قانونی در جمهوری اسالمی 
ایران در دادســراها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشــور و دیوان 
عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی رسیدگی، در هر مرحله ای 
اعــم از بــدوی و تجدیدنظر و فرجامی و واخواهی و اعاده دادرســی و ورود 
ثالــث و جلب ثالث و اعتــراض ثالث با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکالی 
دادگســتری و عزل آنان و انعقاد قــرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا 
وکالی معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اســالمی ایران 
تمام اختیارات راجع به امر دادرســی و رســیدگی را از جمله در موارد زیر 
 دارا خواهنــد بود موافقت نمود: وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، 
فرجام خواهی و اعاده دادرســی / وکالت در مصالحه و ســازش / وکالت در 
ادعای جعل یا انکار و تردید نســبت به ســند طرف و استرداد سند / وکالت 
در تعیین جاعل / وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور / وکالت در 
توکیل / وکالت در تعیین مصدق و کارشــناس / وکالت در دعوی خسارت / 
وکالت در اســترداد دادخواست یا دعوا / وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع 
از دعوای ثالث / وکالت در ورود شــخص ثالــث و دفاع از دعوی ورود ثالث 
/ وکالــت در دعــوی متقابل و دفاع در قبال آن / وکالت در ادعای اعســار / 
وکالت در قبول یا رد سوگند / وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی 

و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی.

آگهی تغییرات شرکت پیچکوک سهامی خاص
 به شماره ثبت 33399 و شناسه ملی 10100788344

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1322904(

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
 1399/05/27 و مجوز شماره 333 = 24339 / 1302 / 53 / 14

مــورخ 6 / 7 / 1399 پلیــس اطالعات و امنیــت عمومی ناجا 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - تعداد اعضای هیئــت امنا از 5 
 بــه 7 عضو افزایش و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید 
 - باتوجــه بــه خــروج و ورود برخــی از اعضــا ی هیئت امنا

گرفــت:  قــرار  ذیــل  شــرح  بــه  جدیــد   ترکیــب 
خانم ســاجده امجد به شــماره ملــی 4722347301 و آقای 
مهــدی امجد به شــماره ملــی 0079894968 و خانم هدی 
امجــد به شــماره ملــی 4723735291 و خانــم مهی امجد 
 بــه شــماره ملــی 4710627843 و آقای اســماعیل جنتی

 به شــماره ملی 4723517510 و آقای ســید  علیرضا جبرئیل 
 به شــماره ملــی 0073222992 و آقای حجت الــه بدرخانی 

به شماره ملی 0452029317

آگهی تغییرات موسسه خیریه
 آوای مهر ولی اهلل به شماره ثبت 33275 

و شناسه ملی 14003867952

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1322924(

آگهي  مزایده عمومي شماره 1401/2 
مربوط به فروش 6 باب مغازه و 1 قطعه زمین 
با کاربری تجاری واقع در شهرستان بروجرد  

 اداره كل راه و شهرســازی استان لرســتان در نظر دارد تعداد شــش)6( باب مغازه و یک)1( قطعه زمین 
با کاربری تجاری در شهر بروجرد تحت مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی بصورت نقدی بفروش برساند.

متقاضیان می بایست جهت دریافت فهرست مشخصات و سایر اطالعات قطعات مذکور، فرم شرایط شرکت در مزایده 
 www.setadiran.ir و برگه پیشــنهاد قیمت به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی 
مراجعه نمایند. کلیه متقاضیانی که قصد شرکت در مزایده را دارند الزم است نسبت به تهیه توکن از طریق مقتضی 
اقدام و ســپس اسناد مزایده را از طریق ســامانه مذکور دریافت نمایند. بدیهی است ارسال هرگونه درخواست یا 

پیشنهادی خارج از سامانه مذکور پذیرفته نخواهد بود.
 * تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1401/03/04- مهلت بازدید 1401/03/04لغایت 1401/04/04 )از ساعت 9 الی 22(

مهلت ارسال پیشنهاد 1401/03/04 لغایت 1401/04/04 تا ساعت 19 و روز بازگشایی 1401/04/05 و زمان اعالم 
برنده 1401/04/06.

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان لرستان

جمهوری اسالمی ایران
اداره كل راه و شهر سازی 

استان لرستان

مجله کیهان ورزشی امروز )7 خرداد 1401( در سراسر کشور منتشر شد. آخرین اخبار ورزش ایران و جهان 
در مجله کیهان ورزشــی انتشار می یابد و خوانندگان گرامی می توانند در مجله کیهان ورزشی اخبار لیگ های 
فوتبال ایران و لیگ های معتبر اروپا را بخوانند. در شــماره تازه مجله کیهان ورزشــی، گزارشی در راستای 
اتفاقات و حواشی بحث برانگیز این روزهای فدراسیون فوتبال با نظرات کارشناسان و مطالبی درباره مسابقات 
کشتی آسیا، اتفاقات بســکتبال ایران، هفته های پایانی لیگ برتر فوتبال، قهرمانی تیم والیبال پیکان در جام 

باشگاه های آسیا و... را می خوانید. در شماره 3372 مجله کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- احترام و بلوغ ورزش )چشم انداز(

- وقتی مالک مدیر شدن در ورزش، »پول آوردن« باشد! )تکاپو(
- شاگرد ممتاز)نگاه چند بعدی(

- ... از متروپل تا فدراسیون فوتبال)زیر ذره بین(
- ادامه روزهای طالیی آنفیلد)پرونده خارجی(

... و رشته هایی چون کشتی، والیبال، بســکتبال، دوومیدانی، هندبال، وزنه برداری، تیراندازی، هاکی، اسکی، 
سوارکاری، شنا و شیرجه، شمشیربازی و... بخوانید.

»آگهی تجدید فراخوان کیهان ورزشی امروز منتشر شد
مناقصه عمومی یک مرحله ای 

همراه با ارزیابی کیفی«
خرید و تحویل 8000 )هشت هزار( تن نمک بادامی«

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 زلنسکی خطاب به غرب: بروید به جهنم!
 تحریــم انتخابــات پارلمانی بحرین از ســوی 

شیخ عیسی  قاسم، رهبر شیعیان این کشور.
 ادعای ترکیه درباره دســتگیری سرکرده داعش 

در اسالمبول.

 گزارش روزنامه نگار صهیونیست از جامعه امروز»اسرائیل«؛ 
اسرائیلی ها به دنبال پاسپورت دوم.

 دفــاع تمام  قد روســیه و چین از کره شــمالی 
در شورای امنیت سازمان ملل.

همزمان با اوج گیری تبعات اقتصادی جنگ اتفاق افتاد

افزایش درخواست از سوی غرب 
برای تسلیم شدن اوکراین در برابر روسیه

 رئیــس  قوه قضائیه: همه کســانی که در حادثه 
 متروپــل بــه مســئولیت خــود عمــل نکرده اند 

تحت  تعقیب قرار می گیرند.
 60 هزار مددجوی کمیته امداد ســال گذشته به 

خودکفایی رسیدند.

 افزایــش عدالــت مالیاتــی با تصویــب مالیات 
بر مجموع درآمد.

 ضرورت  خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی.
 26 خانــواده دارای 4 قلــوی تازه متولد شــده 

صاحب  خانه می شوند.

روایت وزیر نفت از جزئیات توافقات تجاری تهران - مسکو:

 ایران ۵ میلیون تن غله
 از روسیه وارد می کند

 ]صفحه ۱۱[

در واكنش به دزدی دریایی آمریکا

ایران دو نفتکش یونانی را 
در آب های خلیج فارس توقیف کرد

دهه نودی ها سنگ تمام گذاشتند

سیلی 100 هزار نفری به آمریکا و پادوهای دشمن
در اجتماع باشکوه »سالم فرمانده« استادیوم آزادی

معاون اول رئیس جمهور پس از حضور در محل حادثه متروپل:

فساد گسترده ای بین پیمانکار، سازنده 
و دستگاه هایی که مجوز داشتند وجود دارد 

 معاون اول رئیس جمهور در پنجمین روز حادثه ریزش بخشــی از ســاختمان متروپل در آبادان روز 
 جمعه با ســفر به این شــهر و حضور در محل حادثه، آخرین اقدامات برای آواربرداری و امدادرســانی را 

به صورت میدانی مورد بررسی قرار داد.
 شمار جانباختگان این حادثه به 26 نفر رسیده است.

 روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی از توقیف 2 فروند نفتکش یونانی به دلیل ارتکاب تخلف 
در روز جمعه در آب های نیلگون خلیج همیشه فارس خبر داد.

 این دو نفتکش یونانی توقیف شده در خلیج فارس Prudent Warrior و Delta Poseidon نام دارند.
 ایــن دو کشــتی در خلیج فارس، یکی در نزدیکی عســلویه و دیگری در نزدیکی بنــدر لنگه در نزدیکی 

جزیره هندورابی توقیف شده اند.
 یونان ماه گذشته یک کشتی با پرچم ایران را توقیف کرد. رویترز مدعی شده بود یونان نفت این کشتی 

را تحویل آمریکا داده است.

 ]صفحه ۱۰[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

مقام صهیونیست:
خروج آمریکا از برجام

اشتباه بود و اوضاع را بدتر کرد

با صدور پیامی مطرح كردند

تسلیت رهبر انقالب به مصیبت دیدگان متروپل
و تأکید بر مجازات عبرت آموز مقصران

]صفحه ۳[

]صفحه ۳[

 

خودکفایی کشاورزی
فتح خرمشهری دیگر

یادداشت روز

] صفحه۲ [

صفحه  ۱۱

دولت به دنبال توزیع عادالنه یارانه ها 
و کاهش شکاف طبقات اجتماعی است

خطیب جمعه تهران:

صفحه  ۳

شهادت و مجروح شدن 2 نفر 
در سانحه واحد تحقیقاتی وزارت دفاع

صفحه ۱۱

فاجعه متروپل و شعبده بازی 
مدعیان اصالحات برای تبرئه خود

كیهان بررسی می كند

صفحه ۲

... حاال نوبت
کره جنوبی است!

نکته

صفحه آخر

پارلمان عراق با تصویب یک طرح 
عادی سازی روابط با اسرائیل را 

جرم دانست


