
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1399/02/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و صورت حســاب ســود و زیان دوره عملکرد سال مالی 
1398 تصویــب گردید. آقای جهانشــاه ناظمیان به کد 
ملــی 0039582434 به ســمت رئیــس هیئت مدیره 
و خانــم نینا ناظمیــان به کد ملــی 0070760561 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانــم پریناز پناهی 
به کد ملی 0039166368 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. آقای 
غالمرضا ســلیمانزاده فرد به کد ملــی 0320228223 
به ســمت بازرس اصلــی و خانم ورنیــکا ملک داودی به 
کدملی 1815328576 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبیل چک ســفته بروات و عقوداسالمی و کال 
با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد.- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ورنکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 20380 

و شناسه ملی 10100659286

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

دانشــگاه یزد در نظر دارد راهبری واگذاری کلیه امورخدماتی )نظافت ، 
ارسال و مراسالت نامه های اداری ، انجام خدمات فنی ساده و... در پردیس 
مهریز - پردیس آزادی و دانشــکده هنر و معماری دانشگاه را با مشخصات 
مندرج در اســناد مناقصه را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

setadiran.ir  از تأمین کنندگان دارای صالحیت اقدام نماید.
۱- زمــان و نحوه دریافت اســناد مناقصــه از تاریــخ 99/12/4 

لغایت99/12/13 می باشد. 
۲- زمان تحویل پاکت الف )تضمین شــرکت در مناقصه(: از ساعت 
8 صبح روز دوشــنبه مورخ 99/12/18 تا ســاعت 9 روز دوشــنبه مورخ 
99/12/25 دبیرخانه محرمانه حراســت دانشــگاه واقع در پردیس اصلی 

)ساختمان آمفی تئاتر( می باشد.
۳- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 

99/12/25 با حضور اعضای کمیسیون معامالت انجام خواهد شد. 
۴- متقاضیان الزم اســت کلیه اسناد مربوط به مناقصه را در سامانه ستاد 
بارگذاری نمایند و منحصراً پاکت الف )تضمین شــرکت در مناقصه( را به 
آدرس یزد- چهارراه پژوهش - پردیس اصلی - دبیرخانه محرمانه دانشگاه 
 تحویل و رســید دریافت نمایند و از ارسال سایر اسناد مناقصه )پاکت های

ب و ج ( به دانشگاه یزد خودداری نمایند.
۵- میزان سپرده شرکت مناقصه مبلغ 1.000.000.000 ریال می باشد.
۶- تمامی اطالعات مربوط به موضوع مناقصه و شــرایط آن در برد اعالم 

عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
۷- متقاضیان عالقه مند به شــرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و 
دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند. 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 0۲۱-۴۱9۳۴
 setadiran اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دراســتان ها در ســایت سامانه

موجود است.
8- درصــورت اطالعات بیشــتر از موضوع مناقصه با شــماره تلفن های 
۳۱۲۳۴۱۱۴-0۳۵ و ۳۱۲۳۴۱۱۳-0۳۵ اداره امور حقوقی و قراردادهای 

دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید. 
اداره امورحقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

به اســتناد نامه مدیر تصفیه مورخ 1399/10/06 و در رعایت 

ماده 225 الیحه اصالحی قانون تجارت بدینوسیله ختم تصفیه 

شرکت فوق اعالم می گردد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی ختم تصفیه
شرکت منحله سفال سقف 

شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 16883 

و شناسه ملی 10100600437 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/08 و مجوز 
 شــماره 11/52086 مــورخ 1399/9/29 اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســتان تهران تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: هوشنگ افســردیر به شــماره کد ملی 1930387555 
 به نمایندگی از طرف اتحادیه مرکزی تعاونی های روســتایی
و کشــاورزی ایران به شناسه ملی 10100738113 به سمت 
رئیس  هیئت مدیره )جایگزین آقای یداله کشــاورز( برای بقیه 

مدت تصدی هیئت مدیره گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

 آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل نوید بار کشاورز سهامی خاص
به شماره ثبت 133430 و شناسه ملی 10101766845

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم و آقای سعیدشــریفی به شماره ملی 
3251721021 به ســمت مدیر تصفیه انتخاب شــد. نشانی 
محل تصفیه به آدرس تهران - شهرجدید پرند فاز یک خیابان 
البرز شــمالی کوچه آراد مجتمع پرنیان دو بلوک 27 طبقه 2 

واحد 7 کدپستی 3761377880 می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی انحالل شرکت اطلس بارگین تجارت ایرانیان
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 450778 و شناسه ملی 14003924238

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای  هادی 
آقابابایــی کدملی 0383777186 و آقــای علی نصر کدملی 
1283360918 به  عنــوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده 

مهلت قانونی هیئت مدیره تعیین شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات موسسه بنیاد تعاون بسیج 
به شماره ثبت 6043 

و شناسه ملی 10101365114 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/09/15 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: اعضاء 
هیئت مدیره از 5 نفر به 7 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات 
موسسه بنیاد تعاون بسیج 

به شماره ثبت 6043 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و شناسه ملی 10101365114 

مــورخ 1399/08/15 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
محمدحسین رجبی به شــماره ملی 0042934435 به عنوان 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و الناز قلی زاده پایین انزاب به 
شماره ملی 0018327311 به سمت رئیس  هیئت مدیره برای 

مدت نامحدود تعیین گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پیک تیز رخش دریایی 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 486348 

و شناسه ملی 14005575655 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/08/24و مجــوز شــماره 99/811765 
امــور  مدیریــت   1399/10/11 مورخــه 
نمایندگی های بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:شعبه شــرکت به آدرس استان قزوین-شهر 
صنعتــی البرز-فلکه دوم-ســاختمان مهرگان-
جنــب بانــک تجارت-واحــد2 به کد پســتی 
3431957781 به مدیریت مسعود کریمی کد 

ملی 4324129071 تاسیس گردید. 

آگهی تاسیس
 شعبه شرکت باران سروش آرامش 

شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3056 

و شناسه ملی 14004372806 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری شهرستان های 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 

مورخ  هیئت مدیــره  اســتناد صورتجلســه  به 
 1399/08/11 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد:
الــف: 1( آقای جعفر رحمان نیا به شــماره ملی 
2121819053 به ســمت مدیرعامل و رئیس 
 هیئت مدیــره 2( آقای محمدمهــدی قره خانی 
الوســتانی به شــماره ملی 2260016510 به 
ســمت نایب رئیس  هیئت مدیره 3( خانم هدی 
رحمان نیا به شــماره ملــی 2122641274 به 
ســمت عضو هیئت مدیره ب: کلیه اسنادو اوراق 
بهادارو تعهدآور شرکت با امضا دونفر از سه نفر 
اعضــای هیئت مدیره به طور متفقاً همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت نصب نیروی ایران 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 85710 

و شناسه ملی 10101301605 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرســی ترازنما همکاران به 
شناسه ملی 10100522558 به سمت بازرس اصلی و خانم نیرالسادات 
سلیما ن ریزی به شماره ملی 0045546118 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و شناسه ملی 10102944443 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1399/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان ســال مالی 98 به 
تصویب رســید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه 
ملی 10861836531 به عنوان بازرس اصلی برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی مرکزی صبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 429793 و شناسه ملی 10320823592 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مــورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای داور ریاحی به شماره ملی 1380778107 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا طهماسبی 
حمیــد به شــماره ملــی 0491130287 به ســمت 
مدیرعامل و نائــب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا 
علی خانی به شماره ملی 0491085044 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل- چک- 
ســفته- برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری بــا امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاوش پسند نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 177920 

و شناسه ملی 10102202337 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت حساب سود و زیان ســال مالی 1398 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی به 
عنوان بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی 1399 انتخاب 
گردید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشرآگهی شرکت 

انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت پایندان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 20990 و شناسه ملی 10100665370 

اصــالحیــه
در آگهی شناسایی متقاضی سرمایه گذار - احداث تاسیسات فاضالب گرمسار - شرکت 
آب و فاضالب استان سمنان )نوبت دوم( که در تاریخ 99/12/2 صفحه اول روزنامه 
کیهان به چاپ رسیده، در قسمت تامین منابع مالی و اجرا شبکه شهر گرمسار صحیح 

می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان سمنان

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب

استان سمنان )سهامی خاص(

سال هفتادو نهم   شماره 22693   تکشماره 20000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  سه شنبه 5 اسفند 1399   11 رجب 1442    23 فوریه 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱0[

 مقام ارشــد بهداشــتی آمریکا: کرونا شــرایط 
وحشتناکی را بر آمریکا حاکم کرده است.

 جان دختر حاکم دوبی در خطر است؛ تالش پدر 
برای خودکشی دختر!

 افزایش 37 درصدی مــرگ و میر بی خانمان ها 
در انگلیس طی سال 2020.

 پس از 56 سال فاش شد؛ نقش پلیس نیویورک 
در ترور مالکوم ایکس.

نشریه هیل پیش بینی کرد

حزب جمهوریخواه آمریکا
دوپاره می شود

 دبیرکل جمعیت هالل احمــر از پایان عملیات 
نجات و اســکان اضطــراری در منطقــه زلزله زده 

»سی سخت« خبر داد.
 آغــاز فــاز دوم واکسیناســیون کادر درمــان 

علیه کووید 19 از امروز.

 دادستان تهران خبر داد؛ تعیین شعبه ویژه در دادسرای تهران
برای رسیدگی به جرایم احتمالی انتخاباتی.

 توافق ایران و کره جنوبی برای دارایی های بلوکه شده.
 اظهارات ضد و نقیض درباره تخصیص ارز دولتی 

به واردات آجیل.

معاون وزیر صمت خبر داد

بازگشت ۴0 میلیارد یورو
 ارز حاصل از صادرات غیرنفتی

 ]صفحه ۲[

مقاومت بار دیگر نتیجه داد

اجرای پروتکل الحاقی متوقف شد
گام دوم ایران برای لغو تحریم ها

جیمز جفری فرستاده وقت واشنگتن در امور سوریه:

می خواستیم مردم ایران را له کنیم
فشار حداکثری علیه ایران شکست خورد

 جیمز جفری: آمریکا قصد داشــت هم »بشار اسد« رئیس جمهور ســوریه را به خاطر همراهی با ایران و حزب اهلل 
 تنبیه کند و هم ســوریه را به باتالقی برای روسیه و ایران تبدیل کند. عالوه بر آن، هدف آمریکا ایجاد جنگ داخلی 

در ایران بود. ولی در همه این موارد شکست خورده است.

 ســازمان انــرژی اتمی در توضیح توافــق ایران و 
آژانس تصریــح کرد که ایران به مدت 3 ماه اطالعات 
برخی فعالیت ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست 
مشــخص شــده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد 
 داشــت، چنانچه ظرف 3 ماه تحریم ها به طور کامل

پــاک  همیشــه  بــرای  اطالعــات  نشــود   لغــو 
خواهد شد.

 این شــروع راه اســت. ایران دیگر نــه خریدار 
وعده های بی تضمین است و نه مشتاق مشوق های 
کم خاصیــت! فقط لغــو قابل راســتی آزمایی همه 
تحریم هــای بانکی و نفتــی. ایران فقــط در این 
 صورت اســت کــه به اجــرای تعهــدات برجامی 

برمی گردد.

 ]صفحه آخر[

 

] صفحه۲ [

رهبر انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:

اختالف نظرها میان مجلس و دولت قابل حل است و نباید نشان دهنده دوصدایی باشد
وقتی آمریکا از برجام خارج شد دولت باید تعهدات را رها می کرد ولی نکرد

 قانون مجلس به دقت عمل شود
 ممکن است غنی سازی به ۶۰ درصد هم برسد

]صفحه ۳[

 

] صفحه۲ [

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن اســتقبال کرد 
 و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می شــد، انجام دادند و ان شاء اهلل روز سه شنبه)امروز( 

نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.

 ما برای کســب توانایی های هسته ای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت، حد 
غنی  سازی ایران ۲0 درصد نخواهد بود و تا هرجا که الزم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مثاًل برای 

پیشران هسته ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی  سازی را به ۶0 درصد هم برسانیم.

 

صفحه ۳

در هشتمین اجالس رسمی  

آیت اهلل جنتی 
رئیس مجلس خبرگان ماند

صفحه ۳

رئیس جمهور تأکید کرد:  

بازسازی کلیه مناطق زلزله زده
تا پایان تیرماه  14۰۰ 

به اتمام برسد

صفحه 11

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

اذعان روزنامه اصالح طلب:
غربی ها برجام را برای لغو برنامه 
موشکی و منطقه ای ما می خواهند 

نه لغو تحریم ها

صفحه آخر

انیس نقاش، مبارز سرشناس لبنانی
در سن 7۰ سالگی درگذشت

 مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از امروز به طور کامل متوقف و هر نوع دسترسی به تاسیسات 
 هســته ای کشــورمان فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع خواهد شد. این دومین گام ایران پس از آغاز غنی سازی

20 درصد در فردو برای لغو تحریم ها است.
 ســخنگوی شــورای عالی امنیت ملی: درخصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور 
اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آنکه تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت های 

فراپادمانی را نیز فراهم کرده است.
خبر ویژه

جوالن
 سوداگران

 در بازار مسکن

بُرد قطعی ما
و باخت حتمی حریف

یادداشت روز

صفحه 11

 نمایندگان ملت:   

 مجلس از قانون رفع تحریم ها 
صیانت خواهد کرد


