
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدنــد: آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی 
 کدملــی 00432160318 - آقای عبدالحســین بیدآبادی
کــد ملــی 0043821121 - احمــد بیدآبــادی کــد ملی 

004163815
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات و ارتباطات میعاد شرق
 سهامی خاص به شماره ثبت 206517 و شناسه ملی 10102481335

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/04/31 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیــل تعیین گردیدند: - آقای 
احمد بیدآبادی با کد ملی 0041638158 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای عبدالحســین بیدآبادی با 
کد ملی 0043821121 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره- آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی با کد 
ملی 0043216031 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از 
جمله:  چک و ســفته و برات و غیره به امضای 2 نفر 
از 3 نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت 
و اوراق عادی و مراســات به امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت 
فناوران اطالعات و ارتباطات میعاد شرق سهامی خاص 

به شماره ثبت 206517  و شناسه ملی 10102481335

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

به اســتناد صورتجلســه  مجمع عمومــی عادی بطور 
فوق العاده مــورخ 1399/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: حسن اثباتی به شــماره ملی 0452946085 به 
ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آرش اثباتی به 
شــماره ملی 0453542859 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره اناهیتا اثباتی به شماره ملی 0932260276 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
از قبیــل چک ســفته و بــرات و اوراق اداری با امضا 
مدیرعامل به همراه مهر شــرکت معتبر است. ابراهیم 
فریدون صمدی به شــماره ملــی 2219608662 به 
عنوان بازرس اصلی و مهدی صادقی پویا به شماره ملی 
0043250599 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود 
و زیان منتهی به پایان سال 1398 به تصویب رسید. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی چتر بام عایق
 سهامی خاص به شماره ثبت 370452 

و شناسه ملی 10861214849

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای علیرضا زاهدی با کدملی 6199918983 
بــه عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای ســعید معینی 
سده با کد ملی 1160254451 به عنوان مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره و  آقای امین دررودی با کدملی 
0921376448 بــه عنوان نائب رئیس هیئت مدیره 
به مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضا رئیس هیئت 
مدیره )آقای علیرضا زاهدی( همراه با مهر شرکت و 
اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل)آقای سعید 

معینی سده( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت داده کاوان تمدن پیشرو 
سهامی خاص به شماره ثبت 513399 

و شناسه ملی 14006967668

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/03/21 و مجوز 
شــماره 623 مورخ 1399/05/07 ســازمان اقتصاد اسامی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: الف- تراز و بیان منتهی به سال مالی 1398 مورد تصویب قرار 
گرفــت. ب - عباس کبریت چی کد ملی 0038855933 به ســمت بازرس 
اصلی و سیدخلیل طباطبائی یگانه کد ملی 0039016171 به سمت بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. ج- روزنامه کیهان به عنوان 
روزنامه کثیراالنتشار صندوق تعیین گردید. د- افراد نامبرده زیر برای مدت 
2 ســال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای محمود 
قیومــی لوالچیان شــماره کارت ملی 0032209525- آقای ســیدمحمد 
شــیرازی شــماره ملی 0047007559- آقای ناصر مدرســی شماره ملی 
4321874904- آقای فضل اله کریمی یزدی شماره ملی 5659680380- 
آقای محســن ولیئی شــماره ملی 0532240421- آقای حسین لوالچیان 
شــماره ملی 0060053836- آقای حمیدرضا عبدالحســینی شماره ملی 
0054201268 ه- اشــخاص نامبرده زیر به مدت 2 سال به عنوان اعضای 
علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی نظری شماره ملی 
0035581670- آقای حسن نطاق نیا طهرانی شماره ملی 0041505786- 

آقای سعید حسین گرکانی شماره ملی 0043298885 

آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه 
طریق القدس جنوب به شماره ثبت 2805 

و شناسه ملی 10100199546

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/03/22 و مجوز 
شــماره 623 مورخ 1399/05/07 سازمان اقتصاد اسامی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: الف- آقای محمود قیومی لوالچیان به شــماره ملی 
0032209525 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای ســید محمد 
شــیرازی به شماره ملی 0047007559 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای ناصر مدرسی به شماره ملی 4321874904 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عبدالحســینی به 
شــماره ملی 0054201268 به ســمت قائم مقام مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و آقای محســن ولیئی به شماره ملی 0532240421 
به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای فضل اله کریمی یزدی به شماره 
ملی 5659680380 به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای حســین 
لوالچیان به شماره ملی 0060053836 به سمت عضو هیئت مدیره 
تعیین گردیدند. ب- کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور با امضاء 
آقای ناصر مدرســی مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل آقای حمیدرضا 
عبدالحسینی قائم مقام و دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره به همراه 
با مهر صندوق معتبر می باشد- مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و 

مهر صندوق معتبر می باشد.

آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه 
طریق القدس جنوب به شماره ثبت 2805 

و شناسه ملی 10100199546 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/3/3 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: محمد 
احمــدی پیغمبری به شــماره ملــی 0074140035 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جواد داودی نســب 
به شــماره ملی 1281664251 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره عبدالرضا مجردی به شماره ملی 0040057704 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، 
سفته بروات و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی معتمد پارســیان )حسابداران رسمی( 
به شناســه ملی 14005658942 به عنوان بازرس اصلی 
حسین فرج نژاد به شــماره ملی 0054089891 به عنوان 

بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت نساجی زرین پود صدیق 
سهامی خاص به شماره ثبت 213249 

و شناسه ملی 10102546678 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/3/17 و 
به موجب مجوز شــماره 992/15/86591 مورخ 99/5/19 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
محمدحســن گل محمدی به کدملــی 0048929190 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل شمس الدینی 
به کدملی 0052168263 به ســمت نائــب رئیس هیئت 
مدیره و آقــای نصراله امینی به کدملــی 5499511497 
به ســمت منشــی هیئت مدیره و آقای مجیــد غفوری به 
کدملــی 0048330752 به ســمت مدیرعامل شــرکت 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اســناد تعهدآور و اوراق 
بهادار شــرکت با دو امضا 1- آقای مجید غفوری مدیرعامل 
بــه عنوان دارنــده امضای ثابــت 2- آقای محمدحســن 
گل محمــدی رئیس هیئــت مدیره همراه با مهر شــرکت 
تعاونی دارای اعتبار خواهنــد بود و در غیاب رئیس هیئت 
مدیره امضای ابوالفضل شــمس الدینی نایب رئیس هیئت 
مدیره معتبر اســت. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با 

امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی همیاری 
یادگاران جامع به شماره ثبت 461467

و شناسه ملی 14004447609 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عموی عادی به  طــور فوق العاده 
مورخ 1399/03/17 و به موجب مجوز شــماره 992/15/86591 
مــورخ 99/5/19 وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهــران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: تعداد اعضا تعاونی از 10 نفر به 20 نفر و مبلغ ســرمایه از 
100000000 ریال به مبلــغ  200000000 ریال افزایش یافت. 
آقای علی عابدینی سلوشــی به کد ملی 2709752956 به سمت 
بازرس اصلی و آقای یونسعلی طاهری به کد ملی 0036361879 
به ســمت بازرس علی البــدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. اعضــای هیئت مدیره برای مدت 3 ســال به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقایان مجید غفوری به کد ملی 0048330752 
و محمدحسن گل محمدی به کد ملی 0048929190 و ابوالفضل 
شــمس الدینی به کد ملی 0052168263 و نصراله امینی به کد 
ملی 5499511497 و علی طاهــری به کدملی 0050849018 
به ســمت اعضا اصلی هیئت مدیره و مختار خراتی رازلیقی به کد 
ملی 1652051120 و هادی فرهنگی به کد ملی 0046419772 
و آقای ابوالقاســم عابدی کوشالشاه به کد ملی 2708630342 به 

سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی همیاری 
یادگاران جامع به شماره ثبت 461467 

و شناسه ملی 14004447609 

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

شرکت آب و فاضالب اســتان سمنان در نظر دارد بر اســاس ماده 37 قانون 
 برنامه ششــم توســعه و  ماده 2  قانون تشــکیل شــرکت های آب و فاضالب مصوب 
سال 1369 تکمیل بخشی از  تأسیسات جمع آوري فاضالب شهر دامغان و بهره برداری 
از کل تاسیســات مربوطه را در ازاي واگذاری امتیاز استفاده از  پساب تصفیه خانه دامغان  
به منظور کاربري معین و با حجم مشــخص براي دوره زمانی محدود و معین به روش 

متقابل با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. بیع 
این پروژه بهره مند از مشــوق های مندرج در تبصره 19 قانون بودجه 

سال 1399 کل کشور می باشد.
الف- شرح مختصري از پروژه :

- موضوع پروژه:  تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری فاضالب شهر دامغان شامل:
1- احــداث خطــوط جمــع آوری اصلــی و فرعــی بــه میــزان 155 کیلومتــر از 
 ســایزهای 200-600 میلی متــر پلی اتیلن دوجــداره کاروگیت،  بارینگ اســتیفنس 

31/5 کیلو نیوتن باقیمانده است.
2- نصب 24900 فقره سیفون  فاضالب

 3- بهره بــرداری، راهبری، تعمیر و نگهداری کل  تاسیســات) احداث شــده و موجود( 
در دوره واگذاري امتیاز استفاده از پساب

)بازسازی و نوسازی تصفیه خانه فاضالب در طی بهره برداری به عهده سرمایه گذار است( 
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب سمنان

- مشاور: شرکت مهندسین مشاور پایدار پویش مبین
- دوره احداث: 3 سال

- دوره بهره برداري تجاري:  با ارائه مدل مالی

- راندمان تصفیه: 90 درصد
- جمعیت تحت پوشش: 119000 نفر در انتهای طرح

- محل اجرا: استان سمنان - شهر دامغان
ب- شرایط کلی براي سرمایه گذاري :

- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، 
تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

تاریخ، مهلت و محل دریافت اســناد ارزیابی:  ســرمایه گذاران واجد شرایط 
می توانند از تاریــخ 99/09/08 لغایت پایان وقت اداری 19 /09 /99، با ارایه نامه اعالم 

آمادگی جهت سرمایه گذاری در پروژه ، اسناد ارزیابی را دریافت نمایند.
- محل و زمان تحویل مدارك درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل 
شده، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 99/10/10 و محل تحویل: سمنان بلوار 

بسیج مقابل استانداری شرکت آب و فاضالب استان سمنان می باشد.
- بدیهی اســت پس از بررســی مدارك ارزیابی که توسط شــرکت کنندگان تکمیل و 
تحویل می شــود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادي دعوت بعمل 

خواهد آمد.
- ســرمایه پذیر در رد یا قبول پیشــنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل 

اختیار تام دارد.
- دفتر تجهیز منابع مالی و توســعه مشارکت شــرکت آب و فاضالب استان سمنان به 
شــماره 02331226284 و 02331226279 پاســخگو سواالت متقاضیان 

محترم می باشد.

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر دامغان به روش بیع متقابل

وزارت نیرو)مزایده(
شرکت آب و فاضالب

 استان سمنان )سهامی خاص(

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان سمنان

نوبت دوم
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 ] صفحه آخر[

 دســت مریزاد اکــرم الکعبی به انصــار اهلل یمن؛ 
ان شاءاهلل در بیت اهلل الحرام نماز می خوانیم.

 کرونا کارتن خوابی در اتحادیه اروپا را 70 درصد 
افزایش داد.

 قتل عام ده ها نفر در افغانستان طی 24 ساعت گذشته!

 بن ســلمان با رفتنی شدن ترامپ دست به دامان 
صهیونیست ها شده است.

 تظاهــرات در پاریس علیه ســرکوب مهاجران 
توسط پلیس.

حزب اهلل عراق:

آمریکا در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
 التماس می کرد به آنها حمله نکنیم!

 ]صفحه ۳[

رهبر انقالب:
بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است

گفت وگوی اختصاصی کیهان با امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش 

بی اثرکردن تحریم ها 
با ایجاد تمدن دریایی اقتصاد و امنیت محور 

 قطعاً نیروهای مســلح که به خودکفایی رســیده اند نه تنها تحریم ها روی آنها کارگر نیست بلکه 
آمادگی آن را دارند که منطقه و جهان را متأثر کنند.

 با تعریف حرکت نیروی دریایی از ســنتی به مدرن به انباشــتی از دانش و توانایی ها زیرساختی 
رسیده ایم که اگر روزی یک ناوشکنی را در 12   -13 سال می ساختیم امروز طی 2 سال می سازیم.

 نیروی دریایی در حال آماده سازی زیرساخت های ایجاد »تمدن  دریایی« جمهوری اسامی با محور 
اقتصاد و امنیت است.

 پیام رهبر انقاب در سالروز تشکیل بسیج: بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل، و مظهر اقتدار ملی، 
و نمایشگاه صفا و اخاص و بصیرت و مجاهدت است.

 در دفاع از کشــور و اســتقال و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گستره  کشوری، در فعالیت های 
پیشــرو علمی و فناوری های نوین، در رویکردهای ارزشــی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بســیج برده 

می شود و حضور بسیج جلوه می کند.
 دشمنان این ملت، اکنون و همیشه در این اندیشه بوده اند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند.

 مسئوالن سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخاص 
و برنامه ریزی به پیش روند.

 ]صفحه ۸[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

دست و هورا!
کالهبرداران برجام 

برگشتند

در لبیک به بیانات رهبر انقالب مطرح شد

»ساخت ۲/۵ میلیون خودرو در سال«
قطعه سازان اعالم آمادگی کردند

]صفحه ۴[

]صفحه آخر[

 »مسیر دور زدن تحریم های خارجی را یاد 
گرفته ایم اما مهم ســنگ اندازی ها در داخل 
کشور برای تولیدکنندگان است. ما هر روز با 

یک قانون جدید روبه رو هستیم«.
 رضا رضایی، تولیدکننده صنعت قطعه سازی: 
»در خانواده پژو حدود 90 درصد، در خانواده 
سمند و پراید بیش از 95 درصد داخلی سازی 

صورت گرفته است«.
 »در حال حاضر 75 درصد »ای ســی یو« 
ساخت داخل شده که یک دستاورد مهم برای 

صنعت قطعه سازی کشور به شمار می آید«.
 »متأســفانه بعد از برجام بخش زیادی از 
شرکای ما اروپایی بودند که تنظیم قراردادهای 
همکاری و نقض قراردادها، صنعت قطعه سازی 

را با چالش های زیادی رو به رو ساخت«.
 »مســئوالن به جای شعار دادن در حمایت 
از تولیدکننده داخلــی باید در عمل قوانین 
دســت وپاگیر پیش روی تولیدکنندگان را از 

بین ببرند«.
 گفتنی است پس از تشــدید تحریم های 
از  اســتفاده  برای  زیادی  مطالبات  خارجی، 
نظامی در حوزه  نیروهــای  ظرفیت فناورانه 

خودروسازی شکل گرفت.
 نتیجه این همکاری خیلی زود به بار نشست و 
بخشی از نیازمندی های این حوزه مرتفع گردید 
تا بار دیگر بر همگان روشــن شود که امکان و 

زمینه غلبه بر تحریم های خارجی فراهم است.
 چیرگی بر تحریم ها نیازمند همت جهادگونه 
مسئوالن است که به جای امید بستن به شرق 

و غرب، آستین همت را باال بزنند.

 

سالِح
 همیشه کارآمد

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 رهبــر انقالب در بیانات اخیر خود، »افزایش تولید خودرو با اتکاء به 
ظرفیت قطعه سازان داخلی« را از جمله راهکارهای عملیاتی کارشناسان 

برای جهش تولید عنوان کردند.
 آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی 
کشــور: »با توجه به بیانــات صریح و راهبردی مقــام معظم رهبری 
 دیگــر بهانه ای برای بی توجهی و عدم حمایت از صنعت قطعه ســازی

 باقی نمانده است.«

 »رونق صنعت قطعه و خودروســازی به افزایش تولید این رشته های 
صنعتی و تحقق واقعی جهش تولید منجر خواهد شد«.

 مهدی مطلب زاده، نایب رئیس  انجمن صنایع همگن قطعه سازان ایران: 
»ما توان تأمین قطعات برای تولید ســاالنه دو تا 2/5 میلیون دستگاه 
خودرو را داریم، به شرط آن که نقدینگی کافی در اختیار داشته باشیم«.
 »حدود 15۴ قطعه با همکاری 125 ســازنده داخلی ســازی شــده 

و ۳۴1 میلیون یورو کاهش ارزی داشته است«.

بیانیه ۶۶0 استاد دانشگاه:

کوبیدن بر طبِل تهِی مذاکره
 اقتصاد مّلِی ما را هرچه بیشتر 

»شرطی« و »وابسته« می کند
۱۱

روحانی: ایران و آمریکا هر دو می توانند 
به شرایط 20 ژانویه 2017 بر گردند

دعوت از آمریکا 
برای بازگشت به دوران 

پیش از  ترامپ؛
فراموشی

 واقعیت های دیروز
و ندیدن شرایط امروز

۲

آنتونی بلینکن کیست؟
هدیه ویژه بایدن به اسرائیل ۱۱

نکته

فتنه الزم نیست 
حتمًا در خیابان 

بوده باشد!
۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

صندوق توسعه ملی
کیف پول دم دستی دولت

نیست
۱۱

رحلت 
حضرت فاطمه 
معصومه)س( را 

تسلیت می گوییم

اشپیگل اعالم کرد

زمین سوخته
میراث ترامپ برای آمریکا

عکس: محمد علی شیخ زاده


