
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/2/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به استان 
تهران - منطقه 19، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر 
تجریش، محله ولنجک، خیابان ولنجک، خیابان هفتم، پالک 
22، طبقه ششم، واحد شمالی و کد پستی 1985834708 تغییر 

یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )854200(

آگهی تغییرات شرکت پارس قیر دیجیتال 
سهامی خاص به شماره ثبت 556530 

و شناسه ملی 14009070188

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل 
انتخاب شدند: مصطفی صادقی با شــماره ملی 0380752263 رضا ناظری با 
شماره ملی 0380844958 فرح منطقی با شماره ملی 2753406340 افراد ذیل 
به ســمت بازرسین برای مدت 1 سال مالی انتخاب  شدند: نسرین توانایان فرد 
به شــماره ملی 0044294077 به سمت بازرس اصلی و محمدعلی خمسیه به 
شماره ملی 0058234942 به سمت بازرس علی البدل ترازنامه و حساب سود و 

زیان منتهی به سال 1397/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)854186(

آگهی تغییرات شرکت پارس مرمر سهامی خاص 
به شماره ثبت 70404 و شناسه ملی 10101153358

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: مصطفی صادقی با شماره ملی 0380752263 به سمت مدیرعامل و 
نایــب رئیس هیئت مدیره، رضا ناظری با شــماره ملی 0380844958 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و فرح منطقی با شــماره ملی 2753406340 
به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت و 
اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )854188(

آگهی تغییرات شرکت پارس مرمر سهامی خاص 
به شماره ثبت 70404 و شناسه ملی 10101153358 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد 
اعضای هیئت مدیره مرکب از 3 نفر می باشد و ماده 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )854189(

آگهی تغییرات شرکت پارس مرمر 
سهامی خاص به شماره ثبت 70404 

و شناسه ملی 10101153358 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: مصطفی صادقی با شماره ملی 0380752263 به سمت مدیرعامل و 
نایــب رئیس هیئت مدیره، رضا ناظری با شــماره ملی 0380844958 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و فرح منطقی با شــماره ملی 2753406340 
به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت و 
اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )854187(

آگهی تغییرات شرکت پارس مرمر سهامی خاص 
به شماره ثبت 70404 و شناسه ملی 10101153358 

مجله کیهان ورزشی، امروز )شنبه 3 خرداد 1399( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه کیهان ورزشی، 
حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان است و با جلدی کارتونی با محتوای از سرگیری فوتبال باشگاهی 
روی کیوسک رفت. در شماره 3280 کیهان ورزشی، گزارشی درباره از سرگیری بازی های باقی مانده لیگ 
برتر، شــکایت مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی از فدراسیون فوتبال و گفت وگو با سعید داورپناه 

ملی پوش بسکتبال را می خوانید. در تازه ترین مجله کیهان ورزشی مطالب زیر را مطالعه می کنید:
- فوتبال مستعد، قربانی بی تدبیری! )چشم انداز(

- ورزش مثل اقتصاد گرفتار داللیسم بی مهار )تکاپو(
- رویای نیمه تمام )نگاه چند بعدی(
- وفادار و با اراده )پرونده خارجی(

- ویژه نامه فوتبال پایه )رده نوجوانان(
-... و آخرین اخبار فوتبال ایران، جهان و رشته هایی چون کشتی، بسکتبال، والیبال، دوومیدانی، پینگ پنگ، 

دوچرخه  سواری و اخبار شهرستان ها را می خوانید.

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

صنایع شــیمیایی اصفهــان در نظــر دارد 60/000 عدد گالن
5 لیتــری پلی اتیلن و 60/000 عدد ســوپاپ مورد نیاز خود را از طریق 
مناقصه عمومی خریداری نماید. تأمین کنندگان واجد شرایط می توانند 
حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهی، جهت دریافت اســناد 
مناقصــه، تکمیل و عودت آن به همــراه رزومه کاری و معرفی نامه به 
آدرس: اصفهان- زرین شــهر- صنایع شیمیایی اصفهان مراجعه نمایند 
)صندوق پســتی 159(. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

تلفن دریافت اسناد: 03152322600 داخلی 83812
روابط عمومی صنایع شیمیایی شهدای اصفهان

شناسه آگهی: 854512

مناقصه عمومی دومرحله ای 
)آگهی شماره 99-100/10(

صنایع شــیمیایی اصفهان  در نظــر دارد 150 تن آب 
اکســیژنه 50٪ خــود را از طریق مناقصه عمومــی خریداری 
 نماید. تامین کنندگان واجد شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت

10 روز از تاریخ چاپ آگهی، جهت دریافت اسناد مناقصه، تکمیل 
و عــودت آن به همراه رزومــه  کاری و معرفی نامه به آدرس- 
اصفهان- زرین شــهر- صنایع شیمیایی اصفهان مراجعه نماید. 
)صندوق پستی 159( هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
تلفــن دریافت اســناد 03152322600 داخلی 83819
روابط عمومی صنایع شیمیایی شهدای اصفهان

شناسه آگهی 855160

مناقصه عمومی دومرحله ای 
)آگهی شماره 99-100/09(

صنایع شــیمیایی اصفهان در نظــر دارد پمپ وکیوم خود را 
از طریــق مناقصه عمومــی خریداری نمایــد. تامین کنندگان 
واجد شــرایط می تواننــد حداکثر ظرف مــدت 10روز از تاریخ 
چاپ آگهی، جهت دریافت اســناد مناقصــه، تکمیل و عودت 
آن بــه همراه رزومه کاری و معرفی نامــه به آدرس؛ اصفهان- 
زرین شهر- صنایع شــیمیایی اصفهان مراجعه نمایند. )صندوق 
پســتی 159( هزینه آگهــی به عهده برنده مناقصه می باشــد. 

تلفن دریافت اسناد 03152322600 داخلی 83818
روابط عمومی صنایع شیمیایی شهدای اصفهان

شناسه آگهی: 855156

مناقصه عمومی دومرحله ای
)آگهی شماره 99-100/12(

صنایع شیمیایی اصفهان در نظر دارد پکیج آب دمین خود را از 
طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. تامین کنندگان واجد شرایط 
می توانند حداکثر ظرف مــدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهی، جهت 
دریافت اســناد مناقصه، تکمیل و عودت آن به همراه رزومه کاری 
و معرفی نامه به آدرس؛ اصفهان- زرین شــهر- صنایع شــیمیایی 
اصفهان مراجعه نمایند. )صندوق پستی 159( هزینه آگهی به عهده 
 برنده مناقصه می باشــد. تلفن دریافت اسناد 03152322600 

داخلی 83818
اصفهان روابط عمومی صنایع شیمیایی شهدای 

شناسه آگهی 855159

مناقصه عمومی دو مرحله ای
)آگهی شماره 99-100/11(

سال هفتادو هشتم   شماره 22473   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (شنبه 3 خرداد 1399   29 رمضان 1441    23 مه 2020

 ] صفحه ۲و آخر[

 تاکیــد یکپارچــه مقاومت بر نابودی اســرائیل،
از فلسطین و یمن تا عراق و سوریه.

جانشــینی گزینــه  و  عراقــی   900 قاتــل   
ابوبکر بغدادی زنده به دام افتاد.

 تشــکیالت خودگردان فلسطین توقف همکاری 
امنیتی با اسرائیل و آمریکا را رسما ابالغ کرد.

 جهش ترسناک کرونا در آمریکا؛ 28 هزار مبتال
و 1400 فوتی در یک روز!

»سپر بولیواری« در برابر لفاظی آمریکا

ونزوئال با آزمایش موشکی
به حمایت از نفتکش های ایران برخاست

]صفحه[

زیرساخت های الزم 
برای حذف فیزیکی بیمه نامه 

وجود ندارد
۴

 با اعالم معاون سازمان مالیاتی

فرآیند اخذ مالیات
از خانه های خالی لوکس 

سرعت می گیرد
۴

شهادت مأمور کالنتری 
شهرک قدس 

در درگیری 
با سارقان مسلح

۱۰

یادداشت روز

اعدام »سالطین فساد«
ضروری اما ناکافی

۲

خبر ویژه

خرازی: مدعیان شعار نه غزه نه لبنان
یک قطره خون برای ایران نداده اند

۲

تیر تفرقه افکنان زنجیره ای 
 به سنگ خورد

انصراف نیکزاد و حسینی
از نامزدی برای ریاست مجلس

۱۱

رهبر انقالب تأکید کردند

پیروزی بر ویروس صهیونیسم
تضمین شده است

فطر 
مبار   
باد


