
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1399/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه وصورت حساب 
سود و زیان شــرکت منتهی به 31 مرداد 1399 مورد تصویب قرار 
گرفت. خانم مریم صادقی قســامی.به شماره ملی 2295049121 
به عنوان مدیرعامــل و نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حمید برکت 
طهرانی به شماره ملی 0040478734 به عنوان رئیس هیئت مدیره 
و آقای پال احمد برکت تهرانی به شــماره ملی0031153925 به 
عنوان عضواصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
امضاء کلیه اوراق و اســناد ، چکها و ســفته و بــروات و قرارداد ها و 
هرگونه ســند ومدرکی که برای شــرکت ایجاد حــق و حقوق و یا 
تعهدی بنماید با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی 
با مهر شــرکت معتبر خواهد بود ومکاتبات عادی شــرکت با امضاء 
هریک از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شــرکت معتبر می باشد. 
آقای حمید عرب زاده قهیازی به شــماره ملی 0042299713 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای عباس رسول پور قهرود به شماره ملی 
1262544270 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شــدند روزنامه کثیر االنتشــار کیهان جهت نشر اگهی های 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت صادرات پنبه شرق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7774 

و شناسه ملی 10100343648

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1132203(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/11/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1( آقــای رضا عابدینی نظری به 
کد ملی 0038850842 به عنوان رئیس هیئت مدیره ، 2( آقای 
محمد صیاد به کدملی 0323615155 به نمایندگی شرکت 
خدمات مهندســی و شهر ســازی علوی دارای شناســه ملی 
10101658981 به عنوان مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره ، 
آقای مهیار نورعلی به کد ملی 0453419216 به نمایندگی 
از شــرکت پیونــد تجــارت آتیــه ایرانیان به شناســه ملی 
14005291651 به عنوان نایب رئیــس  و عضو هیئت مدیره 
برای دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمناً کلیه 
اوراق و اســناد مالی و تعهدآور از جمله چک، ســفته، برات، 
قــرارداد و غیره بــا امضاء متفق مدیرعامــل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامــل با امضاء دو نفر از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. همچنین 
اوراق عــادی و مراســات با امضاء مدیرعامــل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تمیشان سهامی خاص
 به شماره ثبت 15974 

و شناسه ملی 10100582370

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1133752(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخ 1399/12/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان 
ســال مالی منتهی بــه 1399/09/30 مورد 
تصویب قرار گرفت. موسســه حسابرســی و 
خدمات مدیریت نو اندیش به شناســه ملی 
10100644122 بــه عنوان بازرس اصلی و 
آقای ســهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 
بازرس علی البدل  2060701163 به سمت 
به مدت یکســال برای سال مالی منتهی به 
1400/09/30 انتخــاب گردیدنــد. روزنامه 
کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت تولید و تکثیر و پرورش میگوی ممتاز شهاب 

سهامی خاص  به شماره ثبت 116673 
و شناسه ملی 10101602789

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1133760(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 1398/05/31 
به تصویب رسید. آقای حمید عرب زاده قهیازی به شماره ملی 
0042299713 به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رسول پور 
قهرود به شماره ملی 1262544270 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1132202(

آگهی تغییرات شرکت صادرات پنبه شرق شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 7774 و شناسه ملی 10100343648

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/04 و مجوز شــماره 184232/71/5 مورخ 
99/12/20 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای داریــوش امانی تهرانــی به کدملی 
1289385750 بــه جای آقای عبدالهاشــم حســن نیا برای 
 مدت 2 ســال به عنوان عضو و رئیس هیات عامل ، مدیرعامل 

)رئیس  سازمان( انتخاب گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1132200(

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهــران- منطقه 17 ، 
شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان 
کالهدوز ، خیابان شــهید عباس دوران ، میدان شهید مهتدی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف ، کدپستی1751613711 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1132199(

آگهی تغییرات شرکت موج فناوری هوشمند شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 313145 و شناسه ملی 10103515402

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی مؤسســه 
شــامل ترازنامه در تاریخ 1398/12/29 وحســاب سود و زیان و جریان 
وجوه نقد برای ســال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت 7355 و شناسه 
ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای ســال مالی 1399 
انتخاب گردید روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی مؤسسه انتخاب شد
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1133757(

آگهی تغییرات موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
 به شماره ثبت 24533 و شناسه ملی 10104022009

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/01/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: عبارت ذیل 
به موضوع شــرکت الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه 
اصاح گردید: انجام کلیــه فعالیت های تجاری در زمینه 
تولید، تکثیر ، پرورش، فرآوری، صنایع تبدیلی و عملیات 
بازرگانی داخلــی و خارجی محصوالت دامپروری و آبزی 
پروری شــامل دام سبک و ســنگین، آبزیان و تولیدات 
جانبــی آنها، نهاده ها، خوراک، کود، ســموم، تجهیزات و 
ماشین آالت و توســعه فعالیت ها با رویکرد دانش بنیان 
و ارائه خدمات علمی ، فنی، مشــاوره ای، تحقیق و توسعه 
و نوآوری و خرید و فروش ســهام شــرکت های فعال در 
زمینه فعالیت شــرکت- صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، تولید نهاده ها و فرآورده های ژنتیکی دامی 
و آبزیــان - احداث و بهره بــرداری از واحدهای تولیدی ، 
خدماتی و کارخانجات صنعتی دامی و شیاتی. شرکت و 
برپائی نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی- عقد 
قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از 
کشور. اخذ وام و تسهیات ارزی و ریالی از موسسات مالی 
و اعتبــاری و بانک های دولتــی و خصوصی برای اهداف 

شرکت. اخذ و اعطا نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی، 
شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و انعقاد 
قرارداد و تفاهم نامه با اشــخاص حقیقــی و حقوقی در 
راســتای فعالیت های شرکت- تاسیس شعبه و نمایندگی 
در داخل کشــور- سرمایه گذاری و مشــارکت در زمینه 
پروژه هــای مرتبط بــا موضوع و فعالیت های شــرکت با 
شرکت های دانش بنیان و نوآور و سایر اشخاص حقیقی و 
حقوقی و تشکل های مردمی و تعاونی ها و هر آنچه که در 
راستای توسعه و ارتقاء شرکت در زمینه های مختلف حوزه 
دامپروری و شیات و صنایع وابسته به آن می باشد. تمامی 
مــوارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع قانونی محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، 
محله دانشگاه تهران ، میدان فلسطین ، خیابان فلسطین ، 
 پــاک 362- ، طبقــه دوم-کد پســتی 1416894534 
 تغییــر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق

 اصاح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )1133761(

آگهی تغییرات شرکت تولید و تکثیر و پرورش میگوی ممتاز شهاب سهامی خاص 
به شماره ثبت 116673 و شناسه ملی 10101602789

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 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 

شــهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به 
واگذاري عملیات امورشــهري شهرداري در 

محدوده منطقه یک را بصورت حجمي برابر شــرایط مندرج در 
اســناد به اشخاص حقوقي واجد شــرایط و داراي صاحیت از 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعي ازطریق برگزاري مناقصه در 
ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت واگذار نماید. کلیه مراحل 
برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت 
مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکي دولت )ســتاد( به آدرس 
انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صورت عدم 
عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي 
امضاي الکترونیکي را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در ســامانه تاریخ 1400/2/26 مي باشد و 
مناقصه گران مي توانند از تاریخ 1400/2/26لغایت 1400/3/1 

جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداري زنجان

آگهي مناقصه عمومي
 شماره )1400/9 (

سال هفتادو نهم   شماره 22747   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  یک شنبه 26 اردیبهشت 1400   4 شوال 1442    16 مه 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 10 و ۴[

 اعتراض شدید چین به احتکار 1/4 واکسن های دنیا
در آمریکا.

 بازگشــت بحران به قفقاز پس از ورود نظامیان 
آذربایجان به خاک ارمنستان.

 درگیری هــای خونیــن بیــن ارتــش میانمار 
و گروه های مسلح طرفدار آنگ سان سوچی.

 اشــرف غنــی: بــدون آمریــکا هــم می توانیم 
از کشورمان دفاع کنیم.

 ادامــه گرمایــش زمین طی چند دهــه آینده،
 33 درصــد مواد غذایــی در دنیا را نابــود خواهد 

کرد.

اف.بی.آی: فضای مجازی
بزرگ ترین تهدید تروریستی داخل آمریکا

 فرافکنی وزیری که قیمت مسکن را 2 برابر کرد.
 سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: 

اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین شایعه است.
 ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا: 

واکسیناسیون 75 ساله ها شروع شد.

 2 ایستگاه اقدسیه و مرزداران در خط 3 و 6 مترو تهران
افتتاح شد.

 وزارت نیرو: اســتفاده از کولــر گازی در ادارات 
تهران تا اطاع ثانوی ممنوع است.

هشدار استاندار تهران درباره تولید رمزارز
در برخی دستگاه های دولتی

 ]صفحه آخر[

نتانیاهو به دنبال میانجی

وحشت اسرائیل
از 14000 موشک شلیک نشده مقاومت فلسطین

فرشته 3 ساله غزه در آغوش مادر
و همراه تمام اعضای خانواده به شهادت رسید

 »فرشته سه ساله غزه 
پر کشــید«. این عبارتی 
بــود که در شــبکه های 
رســانه ها  و  اجتماعــی 
شــد.  ترند  ســرعت   به 
دختر  الطنانی«،  »ماک 
سه ساله اهل غزه، بامداد 
دیــروز درحالــی که در 
آغوش مــادرش خوابیده 
بود، به همراه تمام اعضای 
بمباران  در  و  خانواده اش 
رژیــم صهیونیســتی به 
»ماک«  رسید.  شهادت 
در زبــان عربی به معنای 
کودک  است. 38  فرشته 

دیگر مانند ماک در چند روز گذشته به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده اند.

 شاخه نظامی جنبش فتح در کرانه باختری نیز علیه رژیم صهیونیستی اعام جنگ کرد و از فلسطینی های 
ساکن کرانه باختری خواست صهیونیست ها را آرام نگذارند. 

 روزنامه صهیونیستی معاریو: واقعیت آن است که دروازه های جهنم باز شده است.
 رژیــم صهیونیســتی بــرای رهایی از باران موشــک های مقاومت، اســتراتژی »حمات وحشــیانه« را 
در دستور کار قرار  داده و طبق روال معمول، در حال قتل عام زنان و کودکان و حتی نوزادان فلسطینی است.
 صهیونیســت ها به منزلی در اردوگاه »الشــاطی« در غرب غزه حمله کرده و 10 تن از جمله شــماری

زن وکودک فلسطینی را به شهادت رساندند. 

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

وال استریت ژورنال: در وین
 خبری نیست، آمریکا تحریم های

 اصلی را برنمی دارد

گزارش کیهان از آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری

آیت اهلل رئیسی: رقیب من نامزدها نیستند
فساد و ناکارآمدی است

]صفحه ۲[

 

اینجا صف نامزدهاست
اشتباه نیامده اید؟!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری دیروز پایان یافت و روند دوره ســیزدهم
این انتخابات یک گام دیگر به پیش رفت. آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی که مردم او را با کارنامه 
روشن در مبارزه با فساد، گسترش عدالت و تحول می شناسند و انتظار ثبت نام او در افکار عمومی 

شکل گرفته بود، پیش از ظهر دیروز به ستاد انتخابات کشور رفت و نام نویسی کرد. 
 آیت اهلل رئیسی دیروز اعالم کرد که خود را رقیب فساد و ناکارآمدی می داند نه گروه های سیاسی 
و تصریح کرد که بانیان وضع موجود و شریکان آنها نمی توانند مدعی تغییر در وضع موجود باشند.
 سعید جلیلی، محسن رضایی، عزت اهلل ضرغامی، علیرضا زاکانی، علی الریجانی، اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی از 
چهره های شناخته شده دیگری هستند که دیروز با حضور در وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند.

 جهانگیری که در کارنامه پرخسارت دولت شریک است، دیروز پس از ثبت نام طوری صحبت 
کرد که گویا از مریخ فرود آمده و شخص دیگری در مقطع کنونی و طی 8 سال اخیر معاون اول 
دولت بوده است. او به جای این وعده های روی کاغذ باید حساب چک بی محل و برگشت خورده 

خود را پس دهد و دست از فریب بردارد.
 علی الریجانی کار خود را با متلک گویی آغاز کرد. اظهار نظر وی درباره دادگاه و پادگان را می توان توهین 
 وی به نیروهای نظامی که خود برخاسته از آن است و اهانت به قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی 

دانست.

 

صفحه ۳

روحانی:  

آمار مربوط به واردات 
و تزریق واکسن 

کاماًل شفاف و روشن است

صفحه ۱۱

درخواست ۵0 نماینده 
از قالیباف  

 برای در اولویت قرار گرفتن 
طرح بانکداری اسالمی

صفحه ۲

الجزیره به نقل از وزارت خارجه ایران:  

سفر ظریف به وین 
در اعتراض به حمایت اتریش
 از رژیم صهیونیستی لغو شد

صفحه ۳

سردار قاآنی در گفت وگوی تلفنی با هنیه 
تأکید کرد   

حمایت جمهوری اسالمی ایران 
از ملت و مقاومت فلسطین

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

فساد و بی اعتنایی دولت
 به قانون واگذاری ها

باعث اخالل در کسب وکار شد

 ششــمین روز جنگ بین مقاومت فلســطین و 
رژیم صهیونیستی با حمات بی سابقه جنبش های 
مقاومت به مراکز نظامی و حســاس سرزمین های 

اشغالی همراه شد. 
 منابع صهیونیستی هشدار داده اند که زرادخانه های 
جنبش مقاومت اسامی فلسطین )حماس( 14000 
موشک در خود جای داده که آماده شلیک هستند.

 سازمان استخبارات رژیم صهیونیستی: گروه های 
مقاومت فلسطین خود را برای یک جنگ دو ماهه 

آماده می کنند.
 ارتش رژیم صهیونیســتی: شــهرک  نشــینان 
اطراف نــوار غزه خانه های خود را تخلیه کنند و به 
 پناهگاه بروند و در مکان های بســته بیش از ده نفر 

تجمع نداشته باشند. 


