
اجــاره 9 باب مغازه و یک باب زیرزمین ملکی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان قزوین از طریق مزایده برابر نظریه کارشناسی رســمی دادگستری در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت تجدید می گردد.
* دریافت و بارگذاری اســناد مزایده: مورخ 98/10/24 لغایت پایان وقت اداری مورخ 
98/11/13 از طریق )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir( و سایت 

پایگاه ملی مناقصات کشور
* تاریخ بازگشایی: ساعت 10 صبح مورخ 98/11/14

* »متقاضیان قبل از ارائه پیشــنهاد الزاما از مــورد مزایده بازدید و از کم و کیف موارد مزایده 
آگاهی کامل داشته باشند.«

*  متقاضیان باید دارای مجوز پروانه تولید و تمدید کارگاهی یا پروانه تولید و تمدید انفرادی را دارا باشند.
* براســاس ارزیابی کاربری مغازه ها و زیرزمین توســط هیئت کارشناسی رسمی دادگستری صرفا 
جهت واگذاری به صنعتگران صنایع دستی برای امور خدماتی و کارگاهی، آموزشی لحاظ شده است.

نوبت اول 98/10/24           نوبت دوم 98/10/25

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین

آگهی تجدید مزایده اجاره  
نوبت دوم

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مورخ 1398/10/07 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: محمدرضا قمی به شــماره ملی 1285600614 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مسیح آقاجانی فشارکی به 
شماره ملی 0068443218 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیــره و مدیرعامل و حمید نظری نژاد به شــماره ملی 
4231985340 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک،ســفته، بروات، قراردادها 
و عقود اســامی به امضاء مشــترک مدیرعامل و یکی از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار 
می باشد. مریم نقی زاده با شــماره ملی 1581262051 
بــه عنوان بازرس اصلی و عطیه اســدی با شــماره ملی 
4900173126 به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکســال مالی انتخــاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت دنیا سوران الکترونیک 
سهامی خاص به شماره ثبت 483354 

و شناسه ملی 14005445144

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)729639(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/02/18 و مجوز 
شماره 151=14/53/1302/6022 مورخ 1396/05/28 پلیس 
اطاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسداله 
نورصالحی به شــماره ملی 0519621603 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره محســن پرهیزکار ابیانه به شــماره ملی 
0045941351 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره محمود 
شــهرابی فراهانی به شــماره ملی 0589846655 به ســمت 
خزانه دار و عضو هیئت مدیره حســین پرهیزکار ابیانه به شماره 
ملی 1239118163 به سمت عضو هیئت مدیره حیدر نجاری 
به شماره ملی 0533599180 به سمت عضو هیئت مدیره علی 
میرزازاده به شــماره ملی 6239651532 به سمت عضو هیئت 
مدیره و منشــی فیروز شاطرپور به شماره ملی 1379676789 
به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای 
ثابت آقای اســداله نورصالحی با کد ملی 0519621603رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و  آقای محمود شهرابی فراهانی با کد 

ملی 0589846655 در سمت خزانه دار معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خیریه دارالشفاء امام مجتبی)ع( 
موسسه غیرتجاری به شماره ثبت 17312 

و شناسه ملی 10100608911

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )729641(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران- 
منطقه 14، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک 
قدس )غرب(- درختی، خیابان گلبرگ ســوم، خیابان شــهید عباس ثقفی 
)گلستان یکم(، پالک 8، طبقه همکف، واحد 3 کدپستی 14687664315 

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 )729642(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی فرنام تجارت 
امید فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 550262 

و شناسه ملی 14008770436 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1397/11/1 و با اجازه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/30 ســرمایه شــرکت از مبلغ 
1000000000 ریــال به مبلغ 10800000000 ریال منقســم به 1080 
سهم 10000000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته 
و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح یادشده 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 )729640(

آگهی تغییرات شرکت طلوع تجارت خاور 
سهامی خاص به شماره ثبت 455381 

و شناسه ملی 14004114597 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/10/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضاء 
هیئت مدیره از 2 به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )729638(

آگهی تغییرات
 شرکت دنیا سوران الکترونیک

 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 483354 
و شناسه ملی 14005445144 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس استان تهران - منطقه 17، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شــهر تهران، محله پیروزی، کوچه شهید فریدون مشایخی، خیابان 
پیــروزی، پالک 599، طبقه اول، واحد 2 کدپســتی 1735745450 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )729637(

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه ابزارهای پویا 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 490320 

و شناسه ملی 14005769890 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتحساب سود 
و زیان مالی ســال 97 شرکت به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز 
شناســه ملی 10100439645 به عنوان بــازرس اصلی و آقای جعفر 
قارونی با کد ملی 0043433324 بــه عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب شــدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 

رسمی شرکت در سال 1398 تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 69792 

و شناسه ملی 10101147298 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســاخت شهرک 
گردشــگری، صنعتی، روستایی و سالمت در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم به موضوع شرکت اضافه گردید 

و ماده مربوطه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/7/17 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع شــرکت: ســرمایه گذاری در 

انرژی هــای پاک و تجدیدپذیــر در صورت ضــرورت قانونی انجام 

موضوعــات فعالیت پس از اخذ مجوزهــای الزم الحاق گردید و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیماهنگ صنعت باالبر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 206891 

و شناسه ملی 10102485022

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: عزیزاله دباغی به شماره 
ملی 3960369247 به سمت رئیس هیئت مدیره و مرضیه کاوکپور 
به شــماره ملی 2619249740 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و هانیه دباغی به شــماره ملی 0065952642 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئــت مدیره به عنوان اعضاء هیئــت مدیره برای مدت دو 
ســال انتخاب شدند. -کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیــل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســامی و اوراق و 
اسناد عادی و مکاتبات با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل 
منفرداً به همراه مهر شــرکت معتبر می باشد. - موسسه حسابرسی و 
خدمات آفاق کاوشــگران با شناسه ملی 10380152313 به عنوان 
حســابرس و بازرس اصلی و ســید محسن حســینی به شماره ملی 
0421966386 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 
انتخاب شدند.- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شد.- صورت های مالی منتهی به سال 1397 تصویب 

گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی
 پیشگام خاور تهران سهامی خاص به شماره ثبت 1198 

و شناسه ملی 10101908726

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت )729636(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: الف- آقای محمدرضا سلیم به شماره 
ملی 0493073396 با پرداخــت مبلغ 3800000000 ریال به 
صندوق شــرکت، سهم الشــرکه خود را از مبلــغ 200000000 
ریــال به مبلــغ 4000000000 ریــال افزایــش داد. ب- آقای 
محمدحسین سلیم به شــماره ملی 0047098791 با پرداخت 
مبلغ 2375000000 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود 
را از مبلــغ 125000000 ریال به مبلــغ 2500000000 ریال 
افزایش داد. ج- آقای علیرضا سلیم به شماره ملی 0068353464 
با پرداخت مبلغ 2375000000 ریال به صندوق شــرکت، سهم 
 الشرکه خود را از مبلغ 125000000 ریال به مبلغ 2500000000 
ریــال افزایــش داد.د- آقــای امیررضا ســلیم به شــماره ملی 
0079471651 با پرداخت مبلغ 2375000000 ریال به صندوق 
شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 125000000 ریال به مبلغ 
2500000000 ریال افزایش داد.   ه - آقای سینا سلیم به شماره 
ملی 0014484072 با پرداخــت مبلغ 2375000000 ریال به 
صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 125000000 ریال 
به مبلغ 2500000000 ریال افزایش داد. و- آقای وحید ســلیم 
به شــماره ملی 0068174527 با مبلغ 1900000000 ریال به 
صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 100000000 ریال 

به مبلغ 2000000000 ریال افزایش داد.
ز- آقــای حمیدرضا ســلیم به شــماره ملــی 0064370291 
بــا پرداخــت مبلــغ 950000000 ریال به صندوق شــرکت، 
سهم الشــرکه خــود را از مبلــغ 50000000 ریــال بــه مبلغ 
1000000000 ریال افزایش داد. ط- خانم فرســیما ســلیم به 
شماره ملی 0010812407 با پرداخت مبلغ 950000000 ریال 
به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود از مبلغ 50000000 ریال 
به مبلغ 1000000000 ریال افزایش داد. ک- خانم فرزانه سلیم 
به شــماره ملی 0079356982 با پرداخت مبلغ 950000000 
ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 50000000 
ریال به مبلغ 1000000000 ریال افزایش داد. ل- خانم منصوره 
مفیدنــژاد به شــماره ملــی 0045412261 بــا پرداخت مبلغ 
950000000 ریال به صندوق شــرکت، سهم الشرکه خود را از 
مبلغ 50000000 ریال بــه مبلغ 1000000000 ریال افزایش 
داد. م- در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 1000000000 ریال 
بــه مبلــغ 20000000000 ریال  افزایش یافت لــذا ماده )4( 
اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. لیست جدید شرکا و میزان 

سهم الشرکه هر یک از آنها به قرار فوق می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )733657(

آگهی تغییرات شرکت سلیم اپتیک آریا بین با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 532324 و شناسه ملی 14007876618 

انالله و اناالیه راجعون

حسین مهدیان 
موسس دفتر نشر فرهنگ اسالمی

رحلت عالم جلیل القدر خادم القرآن
مرحوم آیت اهلل سید هاشم رسولی محالتی

 که عمر با برکت خود را در ترویج و تبلیغ شــرع مطهر اســالم و 
مسلمین گذراند را تســلیت عرض نموده، نامبرده مسئول وجوهات 
شرعیه و امور مالی حضرت امام در جماران و بعد در همان مسئولیت 
در بیت شــریف رهبر انقالب در کمال اخالص و تواضع اداء وظیفه 
می نمود. حضرت امام در مواقع تعطیلی درس های حوزوی در فصل 

تابستان مهمان پدر بزرگوارش در امامزاده قاسم بود.
روح و روانش شاد و راهش پر رهرو باد.

سال هفتادو هشتم   شماره 22382   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (چهار شنبه 25 دی 1398   19 جمادی االول 1441    15 ژانویه 2020

هشدار وزیر خارجه ایران
 به انگلیس و اتحادیه اروپا 

ظریف: 
انگلیس کورکورانه 
با ماجراجویی
 تروریستی آمریکا 
همدستی می کند

۲

چه کسانی عصا زیربغل ترامپ می گذارند؟

سپاه حریف آمریکاست
و ملت پشت سپاه

سردار سالمی: تمام امکانات سپاه
 به مناطق سیل زده می آید

* بازی اســتعفا پس از سقوط هواپیما به جای حل 
مشــکات شــهر؛ اگر مدعی صداقت هستید نحوه 

ورود به لیست شورای  شهر را شفاف کنید.
* وزیر صمت خبــر داد: صرفه  جویی یک میلیارد 

دالری با داخلی سازی تجهیزات صنعتی.

* وزیر کار: عیدی و پاداش بازنشســتگان به موقع 
پرداخت می شود.

* یک مسئول اعام کرد: ایران در میان چهار کشور 
سازنده توربین های گازی جهان. 

 صفحات۴و۱۱

کارشناس اقتصادی:

معافیت مالیاتی مناطق آزاد
بسترساز قاچاق و پولشویی است

سخنگوی قوه قضائیه: 

بر اساس
 قواعد بین المللی
 سفیر انگلیس در ایران 
عنصر نامطلوب است

۳

 پیکر
 100 تن از قربانیان

 سقوط هواپیما 
تعیین هویت شد
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هفت ماه عملیات فریب
برای کشیدن و چکاندن ماشه
صفحه2

خبر ویژه

مدیریِت
 »حاج قاسمی«!

یادداشت روز

صفحه2

* دمشــق: ترکیه فورا از خاک  ما عقب نشینی 
کند.

* ژاپــن 4/6 میلیــون دالر بــرای حضور در 
خلیج فارس اختصاص داد.

* دستگیری خاخام صهیونیست با ده ها برده جنسی!
* چین، مالک دومین ناوشکن بزرگ جهان.

* تحلیلگر صهیونیســت : در جنگ بعدی فرودگاه 
بن گورین هدف قرار می گیرد.                 صفحه آخر

دیروز اعالم شد

حشدالشعبی حجت را بر آمریکایی ها تمام کرد؛
از عراق خارج نشوید، به زور متوسل می شویم

* انگلیس، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه ای 
در بروکسل، مکانیسم حل اختاف در برجام 

را فعال کردند. 
* دیپلمات هــای اروپایی مدعی هســتند که 
هــدف این تصمیم حفظ توافق هســته ای از 
طریق بحث و رایزنی با ایران برای بازگشــت 
اعمال  به تعهداتش ذیل برجام اســت، نه باز

تحریم های سازمان ملل.
* بوریس جانسون نخســت وزیر انگلیس در 
پیشنهادی گستاخانه خواستار جایگزین شدن 

»توافق مدنظر ترامپ« با برجام شد.
* اعضای اروپایی برجام در پی آن هستند که 
با نگه داشتن تهدید مکانیسم ماشه باالی سر 
ایران، در اقدامی باجگیرانه، برجام های بعدی 

را به مردم ایران تحمیل کنند.

بزک کنندگان برجام پاسخگو باشند

تحقق آخرین پیش بینی منتقدان برجام
اروپا مکانیزم ماشه را فعال کرد

* در برجام، قطعنامه های قبلی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران لغو نشده بلکه تحت قطعنامه 2231 تجمیع 
شده و در صورت تخلف ایران از برجام قابل بازگشت خواهد بود! سؤال این است که کدامیک از قطعنامه های قبلی 

در حال اجرا نیست که باید از بازگشت آنها نگران باشیم و از ترس بازگشت باج بدهیم؟!
* موضوع تمامی قطعنامه هایی که ادعا می شــود با برجام لغو شده اســت، تحریم کشورمان است! آیا هم اکنون 
انواع تحریم ها علیه ایران اجرا نمی شود؟! و آیا هیچ تحریم دیگری را می توان آدرس داد که علیه کشورمان به  کار 

نگرفته و در حال اجرای آن نباشند؟! بنابراین ماشه مورد اشاره در مکانیسم ماشه را مدت هاست که چکانده اند!
* روسیه، آغاز فرایند مکانیسم حل اختاف در برجام توسط کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه را محکوم کرد.

صفحه۳

صفحه۱۰

گاردین: 
چرا سازمان بین المللی 
 هوانوردی
 پرواز را لغو کرد؟
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نکته 

پوزه آمریکا را 
پاک نکنید!

۲

* پادوهای داخلی دشــمنان قســم خورده نظام با جنجال آفرینی در ماجرای ســانحه سقوط 
 هواپیما، ســعی کردند عصــا زیر بغل ترامپ بگذارند تا نظام ســلطه بتواند انتقام اســتکبار 
زخم خورده را از ســپاه بگیرد اما ملت آگاه ایران با حضور 25 میلیونی خود در مراســم های 
تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور، پیشاپیش سیلی محکمی بر دهان 
 دشمنان نواخته و یکصدا حمایت خود را از سربازان وطن و سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم

 کردند.

* فرصت طلبی و خوش خدمتی این جماعت به آمریکا در حالی است که نظام اسالمی در ماجرای 
ســقوط هواپیما به وضوح صداقت مثال زدنی داشت و رهبر انقالب، ستاد کل نیروهای مسلح و 
مقامات سپاه پاسداران انقالب اسالمی بدون تکلف و بی لکنت واقعیت ماجرا را برای مردم اعالم 

کرده  و تمهیدات و دستورات الزم جهت پیشگیری از وقوع چنین حوادثی را صادر کرده اند.
* کندوکاو برای یافتن دستاویز و کاربست آن علیه شجره طیبه انقالب و این نظام مقدس، روال 
همیشگی و فقره ای ثابت در مأموریت  معارضان داخلی و خارجی انقالب اسالمی است.   صفحه۱۱


