
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
ســالیانه مــورخ 1399/04/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: علی سراج به کد ملی 0043315518 
و سیامک صبوری به کد ملی 0036049379 و 
الهام تقی زاده متقی به کد ملی 0040862720 
به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. حسین محمدیان مردانقم به 
شــماره ملی 0048682764 به عنوان بازرس 
اصلی و حمیــد موالزاده کلور به شــماره ملی 
1466764546 بــه عنوان بــازرس علی البدل 
برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهــان جهت نشــر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت تارماک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38633 

و شناسه ملی 10100840495 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/12/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهران ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شهر تهران، محله والفجر ، خیابان 20 متری 
زرتشتیان ، خیابان شیراز جنوبی ، پالک 2- ، طبقه چهارم ، واحد 
1 کد پســتی 1436917660 تغییر یافــت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد سهامی خاص
به شماره ثبت 473907 و شناسه ملی 14005009733 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/05 و 
مجوز مجمع عمومی فوق العاده 1399/08/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از مبلغ 1.000.000 ریال به مبلغ 
85.800.340.000 ریال منقسم به 8.580.034 سهم 10.000 
ریالی با نام محل مطالبات ســهامداران افزایش یافت. و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. و در تاریخ فوق الذکر بابت 

افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پوشاتکس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 30966 و شناسه ملی 10100764113

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/12/14 نقل و انتقال سهام مطابق مواد 39 و 40 قانون 
تجارت از امور داخلی شرکت های سهامی بوده و از موارد ثبت 

و آگهی نمی باشد. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات غیر تجاری 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 پردیس 

شرکت کوره های القایی دماوند سهامی خاص 
به شماره ثبت 199 و شناسه ملی 10101495849 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شــد. ترازنامه و حساب سود و 
زیان ســال مالی 98 به تصویب رسید. آقای محمد کبیری به شماره 
ملی 0058475885 به عنــوان بازرس اصلی ، آقای توکل نظری به 
شــماره ملی 5889592300 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان مولوی سازه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 143170 

و شناسه ملی 10101861448 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/10/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی خوشدل 
ســاالکجانی به شــماره ملی 2690761548 به سمت مدیر 
تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به پایان سال 1398 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و فرآوری لیتیوم پارس 
)در حال تصفیه ( سهامی خاص به شماره ثبت 365574 

و شناسه ملی 10320161123 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1399/10/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ماده 13 اساسنامه به 
شرح زیر اصالح شد: 1- شرکت توسط هیات مدیره ای مرکب از 
سه نفر که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند ، اداره می شود. 
2- در اولین جلســه هیئت مدیره که بعد از این انتخاب مدیران 
تشکیل می گردد ، هیئت مدیره یک نفر را به سمت رئیس و یک 

نفر را به سمت نایب رئیس  هیئت مدیره انتخاب خواهد نمود.

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

آگهی تغییرات شرکت ایران پنل شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 26154 و شناسه ملی 10100716199

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1399/09/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: شــرکت پیوند تجارت آتیه 
ایرانیان به شــماره ملــی 14005291651 و 
شــرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شــماره 
ملی 10320823609 و شــرکت انرژی گستر 
ســینا به شــماره ملــی 10101345022 و 
شــرکت مالی و ســرمایه گذاری پیشرو ایران 
به شــماره ملی 10102275819 و شــرکت 
بنیاد مســتضعفان انقاب اســامی به شماره 
ملــی 10100171920 بــه ســمت اعضای 
هیئت مدیره برای بقیــه مدت تصدی مدیران 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت پایندان 
شرکت  سهامی خاص 
به شماره ثبت 20990 

و شناسه ملی 10100665370

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

اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ  بــه 
1399/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای 
فضل اله نیک نژاد به شــماره ملی 1287734091 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای 
مجتبی نیک نژادی به شماره ملی 1282232975 
به ســمت رئیــس  هیئت مدیره - سیدمحســن 
ملی 1282646036  به شــماره  احسن اصفهانی 
به ســمت نایب رئیس  هیئت مدیره انتخاب شدند. 
-کلیه اســناد و اوراق مالی و تعهدآور شــرکت از 
قبیل چک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا و عقود 
اسامی با امضاء مشــترک رئیس  هیئت مدیره و 
مدیرعامل و در غیاب هر کدام با امضاء نایب رئیس  
متفقاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و 
سایر نامه های اداری منفرداً با امضاء مدیرعامل و 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز ساخت
 سهامی خاص به شماره ثبت 158217 

و شناسه ملی 10102009233

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

عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
عادی بطــور فوق العــاده مــورخ 1399/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســید محسن 
احسن اصفهانی به شــماره ملی 1282646036، 
 آقــای فضل الــه نیک نــژاد بــه شــماره ملــی

1287734091، آقــای مجتبــی نیک نژادی به 
شــماره ملی 1282232975 بــه عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند. 
آقای صفــر آقائی پــور ماچیانی به شــماره ملی 
2690701431 به ســمت بــازرس اصلی، آقای 
علی دافعیان به شــماره ملی 1282688510 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 
مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 
شــرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار 
گرفت. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز ساخت
 سهامی خاص به شماره ثبت 158217 

و شناسه ملی 10102009233

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1ـ محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله  اندیشــه ، کوچه شــهید 
محمدرضــا نادربیگی ، خیابان مقصود ، پالک 8 ، طبقه اول کد 

پستی 1486781184تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی بیدک نانو ساختار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 566504 

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/05 و شناسه ملی 14009494060 
و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/05 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال
به مبلغ 10000000000 ریال منقســم به 10000000 سهم 
1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شــده از طریق مطالبات 
حال شــده تامین گردیده افزایش یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شــرح فوق 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 

آگهی تغییرات شرکت شریف گستر نفیس شهر سهامی خاص 
به شماره ثبت 498182 و شناسه ملی 14006164060 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره 
برای مدت 2 ســال به شــرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. 
 آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی کدملی 0043216031 
 0041638158 کدملــی  بیدآبــادی  احمــد   آقــای 
 0032280661 کدملــی  بیدآبــادی  محمــد   آقــای 
آقای عبدالحســین بیدآبادی کدملی 0043821121 ترازنامه 
و حســاب ســود و زیان ســال 1398 به تصویب رسید آقای 
سیدمهدی داودی محتشم با کد ملی 0072962811 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد 
ملی 0055839983 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت 
یکســال مالــی انتخاب شــدند. روزنامه کیهــان جهت درج 

آگهی های رسمی شرکت در سال99 تعیین نمودند.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279

و شناسه ملی 10102517680 

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

سال هفتادو نهم   شماره 22745   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  چهار شنبه 22 اردیبهشت 1400   29 رمضان 1442    12 مه 2021

 ] صفحه آخر[

 واکنش چین به حمات حقوق بشــری آمریکا: 
مســلمان ُکش تر از آمریکا وجود ندارد، این کشــور 

800 هزار مسلمان را کشته است.
 کشــتار دانش آموزان ایــن بار در تاتارســتان؛
 افــراد مســلح بــا ورود بــه مدرســه 11 نفــر را 

کشتند.

 آمریکا جنگنده های اف16 عراق را زمینگیر کرد!
نژادپرست   سیاهپوستان آمریکایی برای رهایی از پلیس 

دست به دامان سازمان ملل شدند.
 از سوی سازمان بهداشت جهانی، ویروس هندی 

در ردیف ویروس های خطرناک قرار گرفت.

حمله به نظامیان اشغالگر آمریکا و ترکیه
در عراق و سوریه

 ]صفحه آخر[

سیلی سخت مقاومت به اسرائیل
با شلیک ۶۰۰ موشک به مناطق صهیونیست نشین

 فرماندهی اتاق مشــترک گروه های مقاومت فلســطین به رژیم صهیونیستی هشــدار داد تا ساعت 18 
 )بــه وقت محلی( نیروها و متجاوزان به مســجداالقصی و محله »شــیخ جراح« را از محــل خارج و تمام

افراد بازداشت شده را آزاد کند.
 همزمان با اتمام ضرب االجل گروه های مقاومت فلســطین، منابع خبــری از حمله به خودروهای نظامی 

رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه و شلیک ده ها موشک به سمت قدس اشغالی خبر دادند.
 پس از حمله موشــکی گسترده به قدس اشغالی، منابع خبری از قطع جلسه پارلمان رژیم صهیونیستی 

خبر دادند و نمایندگان کنست به سرعت از ساختمان پارلمان فرار کردند
 روزنامه یدیعوت آحارونوت رژیم صهیونیســتی اعام کرد که در حمات موشــکی مقاومت فلســطین 
 به عســقان در اراضی اشــغالی، 31 صهیونیســت زخمی شــدند که حــال دو تن از آنها وخیم اســت. 

منابع صهیونیستی، عصر دیروز در نهایت خبر دادند که این دو زخمی به هاکت رسیدند.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

نتیجه بی انضباطی مالی: 
تحویل دولت

با تورم 4۰ تا ۵۰ درصدی!

رهبر انقالب با اشاره به ویژگی های دولت مطلوب:

فردی که معتقد است نمی توان در داخل کاری کرد
الیق حکمرانی بر مردم نیست

]صفحه ۳[

 

کدام 
»مردم ایران«؟!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 صهیونیست ها جز زبان زور چیزی نمی فهمند لذا فلسطینی ها باید با افزایش قدرت و مقاومت خود، جنایتکاران را به تسلیم شدن و توقف اقدامات 
وحشی گرانه مجبور کنند.

 دولتی باید تشــکیل شود که دارای کفایت و مدیریت، با ایمان، لبریز از امید و معتقد به توانمندی های داخلی باشد چرا که اگر مسئولین دولتی 
ناامید باشند کاری از پیش نمی رود.

 کسانی باید بر سر کار بیایند که معتقد به مردم و جوانان باشند، عنصر جوان را قدر بدانند، عملکرد انقالبی داشته باشند و حقیقتاً عدالتخواه و 
ضدفساد باشند.

 در دوره های گذشــته افرادی که قصد کاندیداتوری داشــتند، نظر من را می پرســیدند که می گفتم »نه موافقم نه مخالفم« یعنی نظری ندارم 
اما در این دوره گفتم همین مطلب را نیز نمی گویم.

 دیوان ساالری، کاغذبازی، مقررات غیرمفید و گاه مضر از جمله مشکالت بخش های مدیریتی کشور است.
 جوان همه الزامات یک حرکت تحولی را که عبارت است از فکر نو، ابتکار، توان باال و جرأت  اقدام، دارد.

  اســتفاده از جوانان مؤمن و انقالبی در بخش های مختلف مدیریتی امکانپذیر است به شــرط آنکه دولتی سرکار بیاید که مسئوالن باالی آن، 
اطمینان و اعتقاد به جوانان داشته باشد، همان گونه که امام به جوانان اعتقاد داشت و کار را جلو برد.

 

صفحه ۱۱

اولین روز ثبت نام
 انتخابات ریاست جمهوری

با دو قانون!

صفحه ۱۰

44 هزار میلیارد تومان 
و 844 میلیون دالر

 با اقدام سازمان بازرسی
 به بیت المال بازگشت

صفحه ۲

پرس تی وی خبر داد   

آمریکا با عدم لغو 5۰۰ تحریم برجامی
عامل گره خوردن

 مذاکرات وین است

صفحه ۱۱

دیروز در صحن علنی مجلس   

تحقیق و تفحص
از مرکز بررسی  های استراتژیک

 ریاست  جمهوری تصویب شد

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

 پس از 8 سال فرافکنی
اصالح  طلبان: مسئوالن باید 

پاسخگو باشند!

 گروه های مقاومت فلسطین سرانجام تهدید خود را 
 عملی کردند و در عملیات موسوم به »شمشیر قدس«

با شلیک 600 موشک، سرزمین های اشغالی را برای 
صهیونیست ها به جهنم تبدیل کردند. 

 رژیــم صهیونیســتی نیز در واکنــش، با حمله
به غیر نظامیان در نوار غزه، 24 فلسطینی از جمله 

9 کودک را به شهادت رساند. 
 از ابتدای ماه مبارک رمضان، صهیونیســت ها مانع از 
حضور فلسطینی ها در مسجداالقصی می شدند و همچنین 
در اقدامی بی سابقه به لحاظ گستردگی، به دنبال اخراج 
 و آواره کردن 500 فلســطینی از محله »شــیخ جراح «

در قدس بودند. این مسئله منجر به درگیری های شدیدی 
در قدس و زخمی شدن بیش از 600 فلسطینی شد.

 گروه هــای مقاومــت در نــوار غزه نیــز بارها به 
رژیــم صهیونیســتی هشــدار دادنــد در صــورت 
عقب نشــینی نکردن از مسجداالقصی پاسخی قاطع 

دریافت خواهد کرد. 

فطر 
مبار   
باد

لعنت خداوند بر جنایتکارانی که غنچه های مظلوم و نوگالن بی گناه افغانستانی را پرپر کردند


