
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العــاده مــورخ 1400/03/11 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیره بــرای مدت دو 

ســال تا تاریخ 1402/03/11 به شرح ذیل انتخاب 

گردیدند: آقای کاوه میرزاخانی اشــلقی به شــماره 

ملــی 1971596310 به ســمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره خانم ســحر صلح جو به شــماره ملی 

3251124919 به ســمت عضــو و رئیس  هیئت 

مدیــره آقــای مهــرداد بابادی نیا به شــماره ملی 

1971307963 به سمت عضو و نائب رئیس  هیئت 

مدیره کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 

به امضــاء مدیرعامل و رئیس  هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گیالس کامپیوتر 
سهامی خاص به شماره ثبت 93047 

و شناسه ملی 10101371590

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1151533(

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 

1400/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 

هیئت مدیره بــرای بقیه مدت تصــدی بقرار ذیل 

تعییــن گردیدند: آقــای مســعود عبیدرحمانی به 

کــد ملــی 2594110892 بســمت مدیرعامل و 

نایب رئیس هیئــت مدیره و خانم عاطفه ســورکی 

به کدملی 2090471591 به ســمت رئیس هیئت 

مدیــره و بقیــه اعضــاء به ســمت های خــود ابقا 

گردیدند. و حق امضاء کلیه اســناد و مدارک بهادار 

 و تعهدآور از قبیل چک و ســفته و برات و قراردادها 

و عقــود اســامی و نامه های عادی و مراســات با 

 امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 

است.

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان
 شرکت سهامی عام به شماره ثبت 57298 

و شناسه ملی 10101023780

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1151540( 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ 
 1400/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین شرقی ایدو
به شــماره ملی 0939820153 به ســمت رئیس  هیئت 
مدیره علی ســخی به شــماره ملــی 0080289487 به 
سمت عضو هیئت مدیره سیدمهدی حمیدزاده به شماره 
ملی 0943408539 به ســمت نائب رئیس  هیئت مدیره 
و مدیرعامــل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند کلیه 
اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، 
بــروات، قراردادها و عقود اســامی با امضــاء مدیرعامل 
آقای ســیدمهدی حمیدزاده به کد ملی 0943408539 
به اتفــاق رئیس  هیئت مدیره آقای امین شــرقی ایدو به 
کد ملــی 0939820153 همراه با مهر شــرکت معتبر 
اســت. 2. ســایر اوراق و نامه های عادی اداری و بانکی با 
امضای مدیرعامل آقای سیدمهدی حمیدزاده به کد ملی 

0943408539 همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت کنترل فر آیند پاسارگاد 
سهامی خاص به شماره ثبت 235712 

و شناسه ملی 10102766480

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1150457(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- آقای داریوش 
صداقت دوســت به شــماره ملــی 2753675351 بــه نمایندگی 
از شــرکت مخابرات ایران به شناســه ملــی 10103647290 به 
ســمت رئیس  هیئت مدیره، آقای محســن مهدیان به شماره ملی 
0569816149 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مهدیان به 
شماره ملی 1829148850 به سمت مدیرعامل و نائب رئیس  هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.- کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل چک- سفته- برات- قراردادها و عقود 
اسامی با امضای رئیس  هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با 
 امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد.

- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه 
ملی 10861873119 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
رازدار به شناسه ملی 10100129086 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند- روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

 آگهی تغییرات شرکت بهینه پردازش سپهر پارس
سهامی خاص به شماره ثبت 507471 

و شناسه ملی 10780033842

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1150455(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/02/27 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: 
آقــای ســید محمد حســینی به شــماره ملی 
رئیس هیئت مدیره  به ســمت   4432766204
و آقــای علی اکبر واحدی زارچ به شــماره ملی 
5519805776 به ســمت نایــب  رئیس  هیئت 
مدیره و مدیرعامل و آقای سیدحسین حسینی 
به شــماره ملی 4431886291 به سمت عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک، سفته و 
برات و عقود و قراردادها با امضاء یکی از امضاهای 
آقایان علی اکبر واحــدی زارچ )مدیرعامل( و یا 
سیدمحمد حسینی )رئیس هیئت مدیره( همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حجت فناور پژوه
 سهامی خاص به شماره ثبت 326458 

و شناسه ملی 10103631330

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1150443(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1400/03/06 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: زهرا 
گرامی به کدملــی 0370029143 و محمدمهدی گرامی به 
کدملی 0371446929 و حمیدرضــا  حاجی بابائی به کدملی 
 0385971176 به  ســمت اعضاء هیئــت مدیره برای مدت

2 سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1151532(

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 329982 

و شناسه ملی 10103695555

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/31 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000 740 499 211 ریال
 به مبلغ 000 000 000 300 ریال منقســم به 000 000 30 سهم

10000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شــده و صرفه سهام و 
سهام جایزه افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح وذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریخ فوق تکمیل 

امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1150452(

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربندسر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36621 

و شناسه ملی 10100820439 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1400/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرسی و خدمات مدیریت معتمد رایان باهر به شناسه ملی 
14008338273 به سمت بازرس اصلی و محمد شمشکی به 
شماره ملی 0453173004 به سمت بازرس علی البدل برای 

سال مالی منتهی به 1400/12/29 تعیین شدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1150451(

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربندسر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 36621 و شناسه ملی 10100820439

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1400/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای حمید خدابخش به 
شــماره ملی 0043449964 به ســمت بازرس اصلی و آقای حیدر 
پرویز به شــماره ملی 0054531284 به ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. ســیدمحمد حسینی به 
شــماره ملی 4432766204 و علی اکبر واحدی زارچ به شماره ملی 
5519805776 و سید حسین حسینی به شماره ملی 4431886291 

به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1150441(

آگهی تغییرات شرکت حجت فناور پژوه سهامی خاص
به شماره ثبت 326458 و شناسه ملی 10103631330

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1400/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهران ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان شهید 
پرویز ســیری ، خیابان شهید محســن آباده ، پالک 62 ، طبقه 
ســوم ، واحد 7 کد پســتی 1658664858 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 )1150442(

آگهی تغییرات شرکت حجت فناور پژوه سهامی خاص
 به شماره ثبت 326458 و شناسه ملی 10103631330

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( در نظر 
دارد تجدید خرید 29 دستگاه انواع کلید و سکسیونر در سطوح ولتاژی 63، 132 و 
230 کیلوولت به شماره ثبت 2000001406000007 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا 
ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق 

سازند.
تاریخ انتشــار اسناد مناقصه در سامانه: ســاعت 13 روز یکشنبه مورخ 

.1400/3/30
آخرین مهلت دریافت اســناد مناقصه از سامانه: ساعت 19 روز شنبه 

مورخ 1400/4/5.
 آخرین مهلت بارگذاری اســناد مناقصه و پاکت های پیشــنهادی: 

تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/4/19.
مهلت ارسال اصل پاکت الف: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1400/4/19.
زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 11 روز یکشنبه مورخ 

.1400/4/20
ســاختمان شماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی برق منطقه ای 

کرمان.

محل تحویل پاکت الف: کرمان- بلوار شهید عباسپور- اداره دبیرخانه شرکت 
سهامی برق منطقه ای کرمان کدپستی 7614653143

تذکر مهم: تحویل نسخه اصل پاکت الف به صورت الک و مهر شده به آدرس 
فوق الذکر الزامی می باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ6/651/740/000 
ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های مندرج در ذیل:

- رســید واریز وجه به شــماره شــبا IR810100004101121638162028 و 
شناسه واریزی 363121659224500810500000000000 بانک مرکزی

- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری 
غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند.

- سایر ضمانت نامه های مقرر در بندهای )پ(، )ج(، )چ(، )ح(، )خ( ماده 4 آیین نامه 
تضمیــن معامالت دولتی به شــماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و 

اصالحیه های بعدی آن.
- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده های کمتر 
از میزان مقرر، چک شــخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس از انقضاء مدت 

مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

www.krec.co.ir ضمنــا این آگهــی در ســایت اینترنتی بــه آدرس هــای 
http://iets.mporg.ir و www.tavanir.org.ir در دسترس می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی 
نوبت دوم)دومرحله ای( شماره 1400/2

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید قطعات یدکی

دستگاه های ایکس ری مسافری 
گمرک ایران در سال 1400

شرح در صفحه3 

جمهوری اسالمی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک ایران

م الف 1072                شناسه آگهی: 1151836

سال هشتادم   شماره 22775   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  یک شنبه 30 خرداد 1400   9 ذی القعده 1442    20 ژوئن 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و 10[

 کیهان بررســی می کند؛ برچیده شــدن سامانه 
 دفاع موشــکی آمریکا از غرب آسیا، تقابل با چین 

و روسیه یا عقب نشینی؟
 مخالفــت اکثر مردم آمریکا بــا کمک های مالی

این کشور به رژیم صهیونیستی.
 اتحادیه اروپا: لبنان در لبه پرتگاه است؛ تحریمش می کنیم!

 درخواســت عفــو بین الملل از رژیــم آل خلیفه 
اعــدام  بــه  محکــوم  جوانــان  آزادی   بــرای 

در بحرین.
 سقوط هفدهمین شهر افغانستان به دست طالبان؛

وزیر دفاع و فرمانده ارتش برکنار شدند.

۴0 نوجوان زیر 18 سال و شیعه عربستانی
در صف اعدام با شمشیر!

 رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( تشریح کرد: 
حماســه فارغ التحصیان 35 ســاله دانشگاه های 

داخلی در تولید واکسن ایرانی کرونا.
 ضعف مدیریتی و کاهش بارندگی ســبب شــد؛

 تحمیــل واردات 5 تــا 7 میلیــون تــن گنــدم 
به دولت سیزدهم.

 با وجــود کمبــود منابع ارزی صــورت گرفت؛ 
واردات 2 میلیارد و 300 میلیون یورو گوشی لوکس 

و موز!
 اعام دستورالعمل و الزامات بهداشتی کنکور 1400؛
آزمون سراسری دانشگاه ها روزهای 9 تا 12 تیرماه 

برگزار خواهد شد.

شاخص کل بورس تهران 1۴ هزار واحد رشد کرد
استقبال بازار سرمایه از رئیس جمهور منتخب

 ]صفحه 11[

رئیسی با 18 میلیون رأی
رئیس جمهور شد

حضور غیرتمندانه ایرانیان خارج از کشور در انتخابات
و افتادن تشت رسوایی براندازان

 ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت گســترده و باشکوه مردم و با پیروزی آیت اهلل رئیسی به 
پایان رســید و آحاد مختلف مردم کشــورمان به رغم گایه مندی از وضعیت اقتصادی و بی تدبیری مدیران، با 
تصمیم هوشمندانه حماسه ای زیبا را به تصویر کشیدند و عزم و اراده ملی را در برابر جهانیان به نمایش گذاشتند.
 در یکی از عجیب ترین اتفاقاتی که روز جمعه برای هموطنان خارج از کشــور رخ داد، خانمی در شهر بیرمنگام انگلیس 
برای شرکت در انتخابات به یکی از شعب اخذ رای رفته، مورد حمله و ضرب و شتم شدید از سوی منافقین مزدور قرار گرفت. 

ویدیویی از این اتفاق در شبکه های مجازی منتشر شد که خشم کاربران ایرانی را در سراسر ایران برانگیخت.

 رئیسی: ملت ایران؛ دیروز شما به عهد خود با صداقت وفا 
کردید و امروز نوبت این بنده خدا و خادم شماســت که به 
عهدی که با شما بسته ام وفادار بمانم و لحظه ای در خدمت 
به شما، کوتاهی نکنم. دولتی پرکار، انقابی و ضدفساد را 
تشکیل می دهم و به سوی بسط عدالت، به عنوان مأموریت 

محوری انقاب اسامی حرکت خواهیم کرد.
 رؤســای جمهور روســیه، ســوریه، عراق، ترکیه 
آذربایجان، ارمنستان و ســلطان عمان در پیام های 
 جداگانه ای پیــروزی آیت اهلل رئیســی در انتخابات 
ریاست جمهوری ایران را تبریک گفتند و هر کدام بر 
تقویت و گسترش روابط میان دو کشور تأکید کردند.
 علی الریجانی، شــمخانی، والیتی و همچنین رقبای 
رئیســی در انتخابات ریاســت جمهــوری در پیام های 
جداگانه  ای، پیروزی رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری را تبریک گفتند.

 ]صفحه 3[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

فارین پالیسی: 
موشک های مقاومت

کابوس کشنده برای اسرائیل است

رهبر انقالب:

ملت، پیروز بزرگ انتخابات
هیچ مانعی نتوانست بر عزم مردم فائق آید

]صفحه 3[

 

اگر چشمت را ببندی
شب نمی شود !

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: ملت بزرگ و سربلند ایران! حضور حماسی و شورانگیز در 
انتخابات 28 خرداد، صفحه  درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود. در میانه عواملی که هریک 
به گونه ای می توانست مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند، مناظر چشم نواِز اجتماعات شما در 

مراکز رأی گیری در سراسر کشور، نشانه  آشکاری از عزم راسخ و دِل امیدوار و دیده بیدار بود. 
 پیروز بزرگ انتخابات دیروز، ملت ایران اســت که یک بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه های 
مزدور دشمن و وسوسه خام اندیشــان و بدخواهان، قد برافراشت و حضور خود در قلب میدان 

سیاسی کشور را نشان داد. 

 نه گالیه از دشــواری معیشــت طبقــات ضعیف، نه دلتنگــی از تهدید بیمــارِی فراگیر، 
نه مخالف خوانی هایی که با انگیزه  دلســرد کردن مردم از ماهها پیش آغاز شده بود، و نه حتی 
برخی اختالالت در جریان رأی گیری در ســاعاتی از روِز انتخاب، هیچ یک نتوانســت بر عزم 
 ملت ایران فائق آید و انتخابات مهم ریاســت جمهوری و شوراهای شهر و روستا را دچار مشکل 

سازد.
 اینجانب جبهه سپاس بر خاک می سایم و خداوند علیم و قدیر را بر توفیقی که به ملت ایران عطا 

کرد و نظر رحمتی که بر ایران و جمهوری اسالمی افکند، شکر بی پایان می گزارم.

 

صفحه ۱۱

حضور باشکوه مردم 
در انتخابات ریاست جمهوری

در صدر اخبار رسانه های جهان 
قرار گرفت

صفحه ۳

رأی پاک
و شگفت انگیز ملت ایران!

صفحه ۲

ظریف در دیدار با وزیر امور خارجه تاجیکستان:  

مبارزه با بی ثبات سازی منطقه 
امری ضروری است

صفحه ۲

پایگاه آکسیوس:   

آمریکا می خواهد توافق برجامی 
قبل از آغاز به کار 

دولت جدید ایران نهایی شود 

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ما اصالح طلبان در انتخابات 
هم چوب را خوردیم 

هم پیاز را

 وزیر کشــور: از کل واجدین شرایط حضور در انتخابات که 59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر بودند، کل 
آراء مأخوذه 28 میلیون و 933 هزار و 4 نفر بوده است که میزان مشارکت 48/8 درصد بوده است.

 اعام خبر پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران با کسب 17 میلیون و 926 هزار و 345 رای
از مجموع 28 میلیون و 933 هزار و 4 نفر رای ماخوذه، در صدر اخبار بسیاری از رسانه های جهان قرار گرفت 

و بازتاب گسترده در فضای مجازی در سطح جهانی داشت.
 رئیس جمهور: ملت بزرگ ایران با احســاس وظیفه، درک شرایط کنونی و به ویژه تبعیت از رهنمودهای 
مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی، حماسه بزرگ و شورانگیزی 

خلق کردند و جلوه باشکوهی از مردم ساالری دینی را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند.

نگاه


