
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/06/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ترازنامه وحساب سود و زیان سال 
مالی 98 به تصویب رســید. موسســه حسابرســی و خدمات 
مدیریــت دایا رهیافت به شناســه ملــی 10380076460 به 
سمت بازرس اصلی و موسســه حسابرسی شراکت به شناسه 
ملی 10100174240 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )998124(

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مــورخ 1399/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 تصویب 
شــد آقای مختار درویش با کد ملی 6269884731 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای امیر اسکندرزاده با کد ملی 
1534009825 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )994526(

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک و مالمین ایران شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 48160 و شناسه ملی 10100933582

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آقای ولی مشک علیزاده به شماره ملی 1729617311 و خانم معصومه 
رجب زاده نوجه دهی به شماره ملی 0046602968 و آقای امید مشگعلی زاده به شماره ملی 
0068208561 و آقای نوید مشگعلی زاده به شماره ملی 0068495811 به عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین 
باســتان محاسب به شماره شناســه ملی 14004012983 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
مهدی زهرائی به شــماره ملی 0052656020 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 به تصویب رسید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )998085(

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک سهامی خاص
به شماره ثبت 88464 و شناسه ملی 10101328708

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/01/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : -- حق امضای مجاز کلیــه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل 
چکها ،سفته ها ،بروات و قراردادها با امضا مشترک سپیده استاد زمانی به 
شــماره ملی 0060029560 ) مدیرعامل( باتفاق امید نیک فر به شماره 
ملی 0065751507 ) حسابدار ارشد( و یا فرشید صالح زاده به شماره ملی 
0061444537 )مدیر فروش ( همراه با مهر شــرکت و حق کلیه اوراق 

عادی و اداری با امضا مدیر عامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند )1000297(

آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی دماوند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 635 و شناسه ملی 10100630031 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : آقای ولی مشک علیزاده به شــماره ملی 1729617311 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره و خانم معصومه رجب زاده نوجه دهی به شــماره ملی 
0046602968 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید مشگعلی زاده به شماره 
ملی 0068495811 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امید مشگعلی زاده 
به شماره ملی 0068208561 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک – سفته – قراردادها – و عقود اسالمی 
با امضای مدیر عامــل به اتفاق احدی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشــد . کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا احدی از 

اعضای هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )998083(

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک سهامی خاص
 به شماره ثبت 88464 و شناسه ملی 10101328708 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/04/22 و مجوز شــماره 74682/100/02 مورخ 
1399/06/18 وزارت راه و شهرســازی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : عضویت آقای عبدالهاشم حسن نیاکالگر به شماره ملی 
2063666271 به عنوان مدیرعامل)رئیس سازمان( و رئیس 
هیات عامل از تاریخ انقضای قبلی برای مدت 2 سال تمدید 

گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1000300(

آگهی تغییرات شرکت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 78956 و شناسه ملی 10101237758 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/04/02 و مجوز شــماره 50806/71/5 مورخ 
1399/04/28 ســازمان راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : عضویت آقای مهران قربانی به 
شــماره ملی 0055297641 به عنوان عضو هیات عامل از 

تاریخ انقضای قبلی برای مدت 2 سال تمدیدگردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1000301(

 آگهی تغییرات شرکت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
 سهامی خاص به شماره ثبت 78956 و شناسه ملی 10101237758 

مدیــره  هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
شــماره مجــوز  و   1397/03/29  مــورخ 
1714/02/03/02/1/516/5677/97685573 

مــورخ 97/6/25 پلیــس اطالعــات و امنیت 
عمومــی فاتب - معاونت اطالعــات تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : سیداحمد روحانی به کد ملی 
0039452417 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و مهدی موذن بــه کد ملی 3875043596 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و داود رنجبران 
به کد ملی 0049356321 به ســمت منشی و 
محمدباقر بنی اسد به کد ملی 0042125375 
به ســمت خزانه دار و سعید نقدیانی به کد ملی 
0045396388 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
ســیدمحمد روحانی 0062646605 به سمت 

مدیرعامل تعیین گردیدند. 

آگهی تغییرات موسسه خیریه بنی هاشم تهران 
به شماره ثبت 6279 

و شناسه ملی 10100299479 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1000294(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1399/06/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - اعضاء هیئت مدیــره به قرار ذیل 
 بــرای مدت 2 ســال انتخاب گردیدنــد - آقای

عــالء میر محمــد صادقــی بــه شــماره ملی 
موسســه  از  نمایندگــی  بــه   1280767391
جامعــه االمام الصــادق)ع( بــه شناســه ملــی 
10100185873 -آقای یحیی ال اسحق بشماره 
ملی 4282297425 - آقــای علیرضا ظهره وند 
بشــماره ملی 0054596327 - آقای محمدرضا 
مصلحی بشــماره ملــی 0420971610 - آقای 
سیدمصطفی قاسمی بشماره ملی 0420943404 

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات 
ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه 

شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 178499 

و شناسه ملی 10102185247 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1000296(

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
1399/06/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -ســمت 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای 
به شماره ملی1280767391  عالءمیرمحمد صادقی 
بــه نمایندگی ازموسســه جامعه االمــام الصادق)ع( 
به شناســه ملــی 10100185873 ســمت رئیس 
هیئت مدیره -آقای یحیی آل اســحاق بشــماره ملی 
4282297425 بســمت نایب رئیــس هیئت مدیره 
آقای علیرضا ظهره وند بشماره ملی 0054596327 
بسمت عضو هیئت مدیره - آقای محمدرضا مصلحی 
بشــماره ملی 0420971610 بســمت عضو هیئت 
مدیره و مدیر عامل - آقای ســید مصطفی قاســمی 
بشــماره ملــی 0420943404بســمت عضو هیئت 
مدیره. - کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات و عقود اسالمی و غیره 
با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی 
و بافندگی و پوشاک جامعه 

شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 
و شناسه ملی 10102185247 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1000295(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1395/07/17 و مجوز شــماره 20/2661 
مــورخ 1395/08/19 اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرســتان بهارســتان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
هیأت مدیره شــامل 5 نفر عضو اصلــی بوده که از 
میان خود یــک نفر را به عنوان رئیــس، دو نفر را 
به عنــوان نایب رئیــس )اول و دوم(، یک نفر را به 
عنــوان دبیر و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب 
می نمایــد بدین ترتیب ماده مربوطه در اساســنامه 

اصالح گردید. 

آگهی تغییرات 
مؤسسه  اتحادیه صنف قنادان

 شهرستان بهارستان
 به شماره ثبت  362

و  شناسه ملی 10183003645 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم )1000299(

آگهی فروش حراج حضوری 

 

موسســه ای اقتصادی در نظر دارد کاالهای خود را که  شامل اقالم: هفت دستگاه برف روب دورانی، یک دستگاه لودر کوماتسو 
w180، دو دســتگاه کامیون کفی بغلدار مجهز به جرثقیل به مارک ولوو و بنز، یک دســتگاه ماشــین بتن )شاتکریت( فورکاوا، یک 
دستگاه پمپ وکیوم کوماتسو، یک دستگاه میکسر سیمان دستی، یک دستگاه موتور برق فرسوده، پنج سکشن بوم جرثقیل خشک، 
یک دستگاه گیربکس خودرو، سه عدد کابین کامیون ولوو فاقد تجهیزات، یک دستگاه کانتینر 20 فوت خالی، 40 شاخه تیرآهن 12 
متری، 15 عدد لوله فلزی و ســایر اقالم متفرقه همگی مستعمل* 24 دستگاه خودرو اوراقی و یک دستگاه قابل شماره گذاری، یک 
فروند لنج چوبی با موتور فرســوده، سه دستگاه موتور قایق مســتعمل، 2660 عدد قطعات لوازم خانگی، 82000 عدد مسواک، 860 

دستگاه پنکه سقفی و 100 عدد میخ آهنی چادر مسافرتی از طریق حراج حضوری به فروش برساند.
قابل توجه اینکه متقاضیان باید 20٪ مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج همراه داشــته باشــند و در 

صورت برنده شدن پرداخت و تا تاریخ 99/8/1 نسبت به تسویه حساب و ترخیص اموال اقدام نمایند. 
)ضمنا دستگاه کارتخوان نیز موجود است.(

زمان و مکان و آدرس محل بازدید: روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 19 و 1399/7/20 از ساعت 9 الی 14
اهواز: اهواز- کمپلو خیابان انقالب بین ســروش و میدان ســه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا/ 82000 عدد مسواک، 860 دستگاه 

پنکه، 100 عدد میخ آهنی چادر مسافرتی
خرمشهر: اداره بندر و دریانوردی خرمشهر: کلیه ماشین آالت و تجهیزات.

آبادان: جمشیدآباد پارکینگ قائم، 14 دستگاه خودرو اوراقی و یک دستگاه قابل شماره گذاری.
آبادان: ابتدای جاده اهواز، پارکینگ اتوبوسرانی آبادان، 10 دستگاه خودرو اوراقی.

آبادان: خیابان شهرداری روبه روی بانک ملی، 2660 عدد قطعات لوازم خانگی، 3 دستگاه موتور قایق.
آبادان: پایگاه دریابانی، یک فروند لنج چوبی دارای موتور به صورت اوراقی.

ماهشهر: منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر، 1 دستگاه خاور اوراقی.

زمان و مکان برگزاری حراج
 دوشنبه 99/7/21 ساعت 9 صبح/ اهواز- کمپلو خیابان انقالب بین سروش و میدان سه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا

تلفن اهواز 33369851-061 تلفن آبادان 53228737- 53226486- 061

آگهی مزایده
موسسه ای مقــدار قابل توجهی از زینک های 
خریــداری شــده در ســال های قبل بــه ابعاد 
72/5*106/5 و  72/5*55/7 سانتیمتر را که به 
علــت تغییر وضعیت تولید مورد مصرف ندارد به 

باالترین قیمت پیشنهادی به فروش می رساند.
بیشــتر  متقاضیان جهت کســب اطالعات 
می توانند با شماره تلفن های 33110217 

و 33116850 تماس حاصل نمایند.

سال هفتادو نهم   شماره 22576   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  چهارشنبه 9 مهر 1399   12 صفر 1442    30 سپتامبر 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴، ۱۰و ۱۱[

 پاســخ محکــم جریان هــای سیاســی لبنان
به گستاخی تازه امانوئل ماکرون.

  آل سعود، عربستان را اشغال کرده؛ چیزی به نام 
روز ملی عربستان نداریم.

 کره  شمالی بی اعتنا به آمریکا مشغول دور زدن تحریم هاست.

 وکیل سابق رئیس جمهور آمریکا: رسوایی مالیاتی 
ترامپ می تواند به عمر سیاسی او پایان دهد.

 ائتالف سعودی طی یک شــبانه روز 263 نوبت 
الحدیده را بمباران کرد.

۱26 کشته و 23۰ زخمی
حاصل ۴ روز جنگ ارمنستان و آذربایجان

 فرمانــده نیــروی انتظامــی: مرزهــای عــراق 
بسته است، زائران مراجعه نکنند.

 کاهش نسبی قیمت تخم مرغ در بازار.
 یک کارشناس کشاورزی:  نهاده های دامی بعضاً 

سر از بازار آزاد درمی آورد! 

 نگرانی پورابراهیمــی از تحرکات معاون حقوقی 
رئیس جمهور در مناطق آزاد.

 خودکشــی پــدر یک متهــم بر اثــر تماس ها 
و فشار خارجی!

دزدی دریایی با همت نیروی دریایی ارتش و سپاه
 صفر شد

 ]صفحه آخر[

فتنه انگلیسی علیه حشدالشعبی
فتنه گران در سفارت روباه پیر جمع شدند

با حضور آیت اهلل سعیدی برگزار شد

پویش ملی مشق احسان در مسجد مقدس جمکران
 33 سفیر کشورهای حامی تروریسم منطقه ای 
بــا اجتماع در ســفارت انگلیس در بغــداد، فتنه 
جدیدی را علیه »حشدالشعبی« عراق کلید زده اند.

 انگلیس که به روباه پیر معروف اســت، مدعی 
حملــه نیروهــای مقاومــت و حشدالشــعبی به 
 همه ســفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک در عراق 

شده است.
 »اکــرم الکعبی« دبیــرکل جنبش نجباء عراق 
گفت که هرگز حشدالشــعبی به ســفارتخانه ها و 

مراکز دیپلماتیک واقعی حمله نمی کند. 
 آمریکا در استفاده از سفارتخانه های خود برای 
جاسوســی، انجام کودتا و مداخله در امور داخلی 

کشورهای دیگر، سابقه ننگینی دارد.
 تعطیلــی فله ای ســفارت، حربه ای اســت که 
اروپایی هــا علیه ایران هم از آن اســتفاده کرده و 

البته، شکست خورده اند.

 در پــی حملــه راکتی بــه یک خانــه در محله 
»البوشعبان« شهر بغداد، رسانه های همسو  با آمریکا 
این حمله را به نیروهای حشدالشعبی نسبت دادند. 

 گروه های مقاومت از ایــن جنایت اعالم برائت 
و آن را  بــه شــدت محکــوم کردنــد و از دولت 
خواستند برای شناســایی عامالن آن، تحقیقات 

جدی انجام دهد.
 یک فرمانده مقاومت مردمی عراق، به خبرنگار 
فارس گفــت: »طبــق ارتباطاتی که بــا تمامی 
گروه هــای زیرمجموعه حشد الشــعبی و مقاومت 
مردمی عراق داشــته ایم، هیچ یک از این گروه ها 
هیچ گونه عملیاتــی در آن منطقه نداشــته اند و 
موضوع این حمله، از نظر ما بسیار مشکوک است.«

 یک فرمانده ارشــد آمریکایی دیــروز با هدف 
 احیاء مجــدد داعش، وارد پایگاه »عین االســد« 

در غرب عراق شد. 

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

آقای روحانی خود شما گفتید
ریشه مشکالت

در مدیریت دولت است

رزم حسینی از مجلس رأی اعتماد گرفت

امید بازگشت آرامش به بازار 
صمت بعد از 5 ماه صاحب وزیر شد

]صفحه ۱۱[

]صفحه 3[

 مجلس پس از سخنان نمایندگان موافق و 
مخالف گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت 

صمت، به رزم حسینی رای اعتماد داد.
 در میانه جنگ اقتصادی دشــمن 5ماه 
وزارتخانه مهم صمــت بدون وزیر بود، آیا 
این همه تعلل در معرفــی یک فرد برای 
وزارتخانه صمت نیز به دشمنی کاخ سفید 

و تحریم های آمریکا بازمی گردد؟
 حال پس از قریب به 5ماه وزارت صمت 
صاحب وزیر شده اســت این امید در دل 
 جامعه تقویت شــده که بــا کار جهادی 

رزم حسینی آرامش به بازار برگردد. 
 رزم حسینی باید بداند که در موقعیتی 
حساس، تصدی وزارتخانه ای مهم در جنگ 
اقتصادی را به عهده اش گذاشــته اند و او 
می تواند این موقعیت را برای خود به سند 
افتخاری ماندگار در پیش خلق تبدیل کند 

که قطعاً نزد خالق نیز مأجور خواهد بود. 
 قالیباف: کابینه دولت تکمیل شــد و در 
این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
وزارتخانه ای  مردم  مشــکالت  حل  برای 

بسیار مهم و تأثیرگذار است.
 امیدواریم وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بتواند در حد توان مشــکالت را با کمک 
مجلس حل کنــد و وضعیت این بخش را 

ساماندهی کند.

 

نبرد نقشه ها
و مهره های انتحاری غرب

یادداشت روز

] صفحه۲ [

واکنش ایران 
به اتهام زنی های اخیر سعودی ها 

عربستان سناریوهای 
بی ارزش و سفارشی 

علیه ایران را کنار بگذارد

۲

والیتی: پازل خیانت 
به آرمان فلسطین 

به سقوط حکام 
دست نشانده منجر می شود

۲

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

آخرین وضعیت پرونده 
رؤسای سابق هالل احمر 

و خصوصی سازی 
۳

۱۲

امیر کویت
  در سن 9۱ سالگی درگذشت

اعالم 40 روز
 عزای عمومی در اردن


