
به استناد  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل تعیین گردیدند:- شرکت پرورش داده ها به شناسه 
ملی 10101147298 با نمایندگی آقای محمدحسین 
ذوالفقاری طهرانی با کد ملی 0043216031 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره- شــرکت مهندسی پرسوالکترونیک 
رادمهر به شناســه ملی 10102025262 با نمایندگی 
خانم شراره پزشگی وحدتی با کد ملی 0042844691 
به عنوان نائــب رئیس هیئت مدیره- شــرکت صنعتی و 
بازرگانــی صنام به شناســه ملــی 10102191894 با 
نمایندگی آقای اکبر شفیعی با کد ملی 4410912518 
به عنوان عضو هیئت مدیره- شرکت کارخانجات مخابراتی 
ایران به شناسه ملی 10530004647 با نمایندگی آقای 

ســعید رنجبر با کد ملی 2431754715 به عنوان عضو 
هیئت مدیره- آقای سید بابا رضا قریشی زاده با کد ملی 
5219548931 خارج از اعضــاء هیئت مدیره به عنوان 
مدیرعامل انتخاب گردیدند- امضاء کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها ، عقود اسالمی و به طور کلی هرگونه قراردادی 
که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا سه نفر از پنج 
نفر اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و 
یا رئیس  و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با 

مهر شرکت اعتبار دارد.  

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

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 477024 و شناسه ملی 14005140383

به اســتناد  صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی 
افق مهر خاورمیانه به شناســه ملی 14008160720 و شماره 
ثبت 46580 به ســمت بــازرس اصلی و جــواد مفضلی به 
شــماره ملی 0044249306 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و 

زیان به سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت منزلگاه شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 12003 و شناسه ملی 10100468555

به اســتناد  صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/12/10 
و بنــا به اختیار حاصلــه تفویض مجمع عمومــی فوق العاده 
مورخ1399/10/20سرمایه شــرکت از مبلغ 500/000/000 
ریال به مبلغ 8/000/000/000 ریال منقســم به 100 سهم 
80/000/000 ریالی با نام از محل انتقال ســود تقسیم نشده 
سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فــوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریخ 

فوق الذکر تکمیل و امضا گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پدیده دنیای تجارت سهامی خاص 
به شماره ثبت 207561 و شناسه ملی 10102491650

به اســتناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/11/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ماده 10 
اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردید: نقل و انتقال 
سهام شرکت در چارچوب مواد 39 و 40 الیحه اصالح 
قانون تجــارت در دفتر ثبت ســهام مبتنی بر فناوری 
دفتر کل توزیع شــده که غیرقابل خدشه و اثبات پذیر 
است و به موجب اساسنامه حاضر دارای اعتبار و ارزش 
یکســان با دفتر ثبت ســهام مندرج در ماده 40 الیحه 
اصالح قانون تجارت است به عمل می آید. انتقال دهنده 
و انتقال گیرنــده باید دفتر مزبــور را به امضاء دیجیتال 
معتبــر دفترکل توزیع شــده انتخاب شــده توســط 
هیئت مدیره برســانند و کلیه تشریفات قانونی در بستر 
دفتر کل توزیع شــده به عمل می آید و شرکت کسی را 

صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر 
ســهام شــرکت مبتنی بر دفتر کل توزیع شده به ثبت 
رسیده باشد. ماده 12 اساســنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید: هر گونه کاهش یا افزایش در ســرمایه شرکت 
توســط مجمع عمومی فوق العاده و بــا رعایت مقررات 
الیحه قانونی اصالح قســمتی از قانون تجارت مصوب 
اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت. چنانچه مجمع 
تصمیم به افزایش یا کاهش سرمایه بگیرد، فرآیندهای 
مربوطه درخصوص صدور سهام جدید، ترتیبات مربوط 
به حق تقدم و غیره در بســتر فناوری دفتر کل توزیع 

شده صورت خواهد گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت زنجیره بلوک پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 341994 و شناسه ملی 10103883401

به اســتناد  صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/01/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت مذکور 
در تاریخ فوق منحل اعــالم گردید و مهیار علیقلی دارنده 
کد ملــی 4723686479 به عنوان مدیر تصفیه برای مدت 
دو ســال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه استان تهران 
شــهر تهران ، خیابان قائم مقام فراهانــی رو به روی تهران 
کلینیــک ، کوچه چهــارم ، پالک 18 طبقه 5 ، کد پســتی 

1586846941می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت طلوع تجارت خاور شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 455381 و شناسه ملی 14004114597

به استناد  صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/05/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:- اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند:- 
شــرکت پرورش دا ده ها به شناســه ملی 10101147298 با 
نمایندگی آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی با کد ملی 
-0043216031 شرکت مهندسی پرسؤالکترونیک رادمهر به 
شناسه ملی 10102025262 با نمایندگی خانم شراره پزشگی 
وحدتی با کد ملی -0042844691 شرکت صنعتی وبازرگانی 
صنام به شناسه ملی 10102191894 با نمایندگی آقای اکبر 
شــفیعی با کد ملی 4410912518 -4 شــرکت کارخانجات 
مخابراتی ایران به شناسه ملی 10530004647 با نمایندگی 
آقای حمیدرضا ایمانی با کد ملی -2410093434 ترازنامه و 
صورت های مالی در سال مالی1398 منتهی به 1398/12/29 
مورد تصویب قرار گرفت.- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به 
شناســه ملی 10100439645 به سمت بازرس اصلی و آقای 
ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی 0055839983 
به ســمت بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شدند - روزنامه کیهان برای درج آگهی رسمی شرکت 

برای سال مالی منتهی به 1399/12/29 انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 477024 

و شناسه ملی 14005140383

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/8/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا جعفرزاده به شماره ملی 
0078914043 بــا دریافت مبلــغ 300/000/000 ریال معادل 
کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. آقای امیر جمالی 
به شــماره ملی 1370924119 با دریافت مبلغ 200/000/000 
ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. سرمایه 
از 1/000/000/000 ریال به 500/000/000 ریال کاهش یافت 
و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره 
مرکب از 2 مدیر باشــد در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به 
شــرح فوق اصالح گردید. لیســت صاحبان سهم الشرکه پس از 
کاهش به شــرح ذیل می باشــد: طاهره اعرابی 0058346309 
دارنــده 250/000/000 ریال نصرالــه دادروئی 0046718990 

دارنده 250/000/000 ریال.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت دژ سازه راه کیهان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465636 

و شناسه ملی 14004644953

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(
شماره 400/2-42

موضوع مناقصه: 
»تهیه و خرید کفش و کمربند«

م الف 558

مرکز اورژانس تهران

شرح در صفحه 5 شناسه آگهی 1133762

اصالحیه شماره یک مناقصه شماره 400/1315/503 1 
مورخ 1400/1/31 موضوع خرید 27 دســتگاه انواع 
تابلوهــای 20 کیلوولــت N و Q و معمولی و 150 
دستگاه انواع تابلوهای فشار ضعیف معمولی و کمپکت 

و پیالر 
پیــرو آگهــی مناقصه فوق، به اســتحضار می رســاند 
آخرین مهلت تحویل پیشــنهادات توسط مناقصه گران 
بــه دبیرخانه از مورخ 1400/2/28 بــه 1400/3/11 تا 
ساعت 13 ظهر روز سه شنبه و زمان بازگشایی پاکات از 
مورخ 1400/2/29 به 1400/3/12 ســاعت 9 صبح روز 
چهارشــنبه اصالح و تغییر می یابد. سایر شرایط به قوت 

خود باقی است.
شناسه آگهی: 1135905

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

اصالحیه آگهی مناقصه 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز1400/1315/503

)سهامی خاص(

آگهی فروش حراج حضوری 
موسسه ای اقتصادی در نظر دارد اقالم ذیل از طریق حراج حضوری به فروش برساند.

لوازم یدکی خودرو نو 723، موتور قایق 48 اســب، 75 اســب، 200 اسب )هفت دستگاه(، تشتک قایق مستعمل 18 فروند، انواع پارچه نو و 
خز 481 طاقه، موتور برق مستعمل یک دستگاه، انواع ساعت مچی 6149 عدد، آینه و برس مو نو کوچک 863 عدد، پوشاک بچه گانه 160 
ثوب، موی تزئینی 400 عدد، انواع کش مو زنانه 19086، گیره موی سر 25520 عدد، هد بند دخترانه 288 عدد، ساپورت زنانه 202 ثوب، 
کاپشــن مردانه 1449 ثوب، کارتن بسته بندی نو 200 عدد، مجســمه و گلدان تزئینی 14000 عدد، پارچ نو 243 عدد، لیوان و استکان نو 
619 عدد، ســرخ کن نو 18 دســتگاه، اتو نو 340 دستگاه، دستگاه آب مرکبات گیری و مخلوط کن نو 14 دستگاه، قفل کشو نو 30000 هزار 
عدد، ریل کشو نو 5670 عدد، لوال درب کابینت نو 9450 عدد، سرویس چای خوری )شش نفره( 3048 سرویس، قوری نو 564 دست، ظروف 
نگهدارنده غذا )پنج تیکه( 1703 عدد، انواع کاسه نو 2725 عدد، پیچ یک سانتی گالوانیزه نو 8 هزار کیلو، گوشی )نوکیا ساده( مستعمل یک 
دســتگاه، موزر )ریش تراش( نو 920 دســتگاه، برف روب مستعمل هفت دستگاه، تیرآهن 12 متری مستعمل 40 شاخه، لوله الیروبی شناور 
مستعمل 2 عدد، متعلقات بیل مکانیکی مستعمل 2 عدد، بوم خشک جرثقیل مستعمل 5 قطعه، بدنه تصادفی خودرو اینفینیتی )فاقد موتور( 

مستعمل 1 عدد، شمش آهن 64 شاخه 5 متری مستعمل 10 هزار کیلوگرم، کاالی مستعمل به مقداری...

اهواز: کمپلو، خیابان انقالب، بین سروش و میدان سه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا )تعداد 40000 عدد لوازم تزئینی و ظروف منزل و موتور 
قایق، تشت قایق و طاقه خز و پارچه ها- موتور برق- ساعت مچی- آینه و موی تزئینی و برس مو و انواع گیره سر و کش مو- پوشاک بچگانه 
و زنانه و انواع کاپشــن مردانه- لیوان و اســتکان- اتو برقی- آب مرکبات گیری و مخلوط کن- قفل و ریل کشو- لوال کابینت- انواع سرویس 
چای خوری- انواع ظروف نگهدارنده غذا و کاسه- موزر )ریش تراش(- پیچ یک سانتی گالوانیزه- گوشی مستعمل- چهار دستگاه کولر دوتیکه 

سوخته- لوازم یدکی خودرو - و مقداری کاالهای مستعمل(
خرمشهر: گمرک خرمشهر/ تعداد 7 دستگاه برف روب و کلیه ماشین آالت و تجهیزات متفرقه.

آبادان: خیابان شهرداری روبه روی بانک ملی/ تعداد 4 دستگاه موتور قایق مستعمل.
بندر ماهشهر: اسکله 34 پایگاه دریابانی ماهشهر/ تعداد 3 فروند تشتک قایق مستعمل.

قابل توجه اینکه متقاضیان باید 20٪ مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج همراه داشته باشند و در صورت 
برنده شدن پرداخت و تا تاریخ 1400/3/17 نسبت به تسویه حساب و ترخیص اموال اقدام نمایند. 

)ضمنا دستگاه کارتخوان نیز موجود است(

زمان و مکان و آدرس محل بازدید: روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 02 و 1400/3/03 از ساعت 9 الی 14

زمان و مکان برگزاری حراج: یکشنبه 1400/03/04 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

سال هفتادو نهم   شماره 22748   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دو شنبه 27 اردیبهشت 1400   5 شوال 1442    17 مه 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 10 و 4[

 سازمان بهداشت جهانی: کرونا در ماه های آینده 
مرگبارتر از سال قبل خواهد بود.

 قتــل 21 غیرنظامــی در افغانســتان؛ طالبان 
آتش بس اعالمی خود را نقض کرد.

 مجهز شدن ارتش چین به موشک های قاتل ناو و هواپیما.

 اکســیوس: کاهــش شــدید رشــد جمعیــت
آینده آمریکا را تهدید می کند.

 واشنگتن پســت: ســازمان ملــل به یــک نهاد 
بی خاصیت تبدیل شده است.

 تصحیح و توضیح درباره یک عکس.

منابع متعدد صهیونیستی:

اسرائیل در آستانه فروپاشی است
خوش شانس کسی است که به غرب فرار کند

 افتتاح بزرگ ترین مرکز واکسیناسیون خودرویی کرونا

در بوستان والیت تهران.

 وزیر بهداشت: امکان فروش واکسن های وارداتی 

در بازار آزاد مطلقاً وجود ندارد.

 یک کارشناس: 80درصد آب بارندگی ها در کشور 

هدر می رود.

 افزایش پی در پی قیمت ها پــس از تاکید دولت

بر توقف گرانی ها!

پلیس راهور ناجا:

ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی 
ادامه دارد

 ]صفحه آخر[

اعتراض وجدان های بیدار جهان
علیه جنایات وحشیانه صهیونیست های کودک کش

رونمایی از موشک های قاسم
جهاد اسالمی: هنوز غافلگیری های زیادی داریم

 جنبش جهاد اسالمی فلسطین همزمان با پرتاب موشک های »قاسم« علیه اهداف صهیونیستی، از این 
موشک ها رونمایی کرد.

 این جنبش همچنین اعالم کرد: هنوز غافلگیری های زیادی داریم و در روزهای آینده دشمن را مبهوت 
خواهیم کرد.

 معترضان نوشــته هایی در دست داشــتند که بر روی برخی از آن ها نوشته شده بود: »سکوت بعضی ها، 
رنج دیگر ان است« و »بیت المقدس، پایتخت ابدی فلسطین«. 

 در برلین و دیگر شــهرهای آلمان و همچنین، در سوئیس، هلند، لندن و یونان، هزاران نفر در حمایت از 
مردم فلسطین راهپیمایی کردند.

 فعاالن عراقی نیز همزمان با اعالم آمادگی گروه های مقاومت عراق برای پیوستن به نبرد در فلسطین اشغالی،
در شبکه های اجتماعی کمپینی را با هشتگ »سربازان از بغداد تا قدس« راه انداختند. 

 در آنکارا،  تظاهر کنندگان مقابل اقامتگاه ســفیر رژیم صهیونیســتی تجمع کردند و از مقام های ترکیه 
خواستند برای حمایت از فلسطینیان، به بیت المقدس نیروی نظامی اعزام کند.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

بدهی دولت به بانک ها
در دولت کنونی

5 برابر شد

وعده مجدد تدبیر بعد از 8 سال ناکارآمدی

عوامل گرانی ها و رکود بی سابقه
با شعار تغییر به صف شده اند!

]صفحه 4[

 

پیاده ها و سواره ها
در شطرنج انتخابات

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 برخــی اعضــای دولــت تدبیــر و امیــد در حالــی با شــعار مبــارزه با فقــر، رکود 
و تورم و... برای تشــکیل دولت ســوم روحانی نامزد شــده اند که کارنامه هشــت ســاله 
 آنهــا نشــان می دهد مســبب نابســامانی اقتصــادی در ســال های اخیر همیــن افراد 

بوده اند. 
 نتیجه فقط هشت سال اخیر حضور جریان اعتدال و اصالحات در رأس دستگاه اجرایی کشور 
را می توان با مواردی همچون تورم ســنگین و گرانی های بی سابقه، افزایش تقریبا هشت برابری 
قیمت مسکن، تضییع نزدیک به 30 میلیارد دالر ارز و 60 تن طال از ذخایر کشور، تعطیلی بسیاری 

از بنگاه های تولیدی و... توصیف نمود.

 اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هنگام قرائت بیانیه انتخاباتی اش، زمانی که به موضوع 
فقر رسید بغض کرد و از برنامه اش برای مبارزه با فقر گفت! اما توضیح نداد چرا وقتی که انتفاع 
حداقل 18 میلیارد دالر ارزان قیمت اغلب به جیب ثروتمندان ریخته شــد و فقرا اغلب بی بهره 

ماندند، بغض نکرد و به مقابله با این روند غلط نپرداخت؟
 عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی روحانی که بجای حضور در جایگاه متهم به علت 
 ترک فعل در حوزه مسکن، برای انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام کرده، با امتناع از تکمیل 
 ســامانه ملی امالک و اســکان و اجرا نکردن مالیات بر خانه های خالی علی رغم الزام قانونی،

به احتکار مسکن از طریق خالی نگهداشتن خانه ها دامن زد.

 

صفحه ۳

پیام تسلیت رهبر انقالب
 در پی درگذشت 

والده حجت االسالم آل هاشم

صفحه ۳

روحانی تاکید کرد    

ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی 
برای بخش خصوصی 

در توسعه اقتصادی مناطق آزاد

صفحه 11

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ایجاد دوقطبی مذاکره - مقاومت؛ 
دستور کار مدعیان اصالحات

 در انتخابات

 حمایت از مردم فلسطین در برابر تجاوزات اخیر 
رژیم صهیونیســتی، در شــهرهای اروپا از پاریس، 
مادرید و الهه آغاز شد و در دیگر شهرهای اروپایی 

گسترش یافت.
 رســانه های غربــی گــزارش دادند کــه حدود

3000 نفر در میدان »البرتین« بروکسل، پایتخت 
بلژیک، به مناســبت »یوم النکبهًْ« )فاجعه اشغال 
فلســطین(، تجمع و تجاوزات صهیونیســت ها در 

قدس اشغالی علیه فلسطینیان را محکوم کردند.
 چندین هزار نفر از مردم فرانســه در سراسر این 
کشور اروپایی، از جمله پاریس، راهپیمایی کردند و 

علیه جنایات رژیم صهیونیستی شعار دادند.
 در پایتخت اســپانیا حدود 2500 نفر با برپایی 
تظاهــرات، شــعار می دادند: »این جنگ نیســت، 

نسل ُکشی است«. 

صفحه ۳

»اکبر  ترکان«
 مشاور پیشین رئیس جمهور 

درگذشت


