حشدالشعبی:

بر اساس برآورد وزارت راه و شهرسازی

دو سوم درآمد خانوار در کالنشهرها
صرف اجاره مسکن میشود

تخصیــص ابهامآمیــز اعتبــار ارزی بــه
برخی واردکنندگان خاص.
رئیــس قــوه قضائیــه :دادســتان خوزســتان
با عوامل آسیب دیدن یا کشته شدن افراد با جدیت
و فوریت برخورد کند.
سهشنبه  ۲۹تیر ۱۴۰۰

 ۹ذیالحجه ۱۴۴۲

به دستور رئیس جمهور انجام شد

بهرهبرداری از  ۵۸۵طرح ملی
وزارت جهاد کشاورزی
در سراسر کشور
صفحه ۲

در نشست مجازی
«افغانستان ،صلح و امنیت پایدار»

والیتی :نخبگان افغانستان
توطئههای دشمن را
ناکام خواهند گذاشت
صفحه ۲

آیتاهلل جنتی:

مسئوالن با فوریت
مسئله آب خوزستان را
حل کنند

هیچ جای عراق
برای اشغالگران امن نخواهد بود

توصیههــای وزارت بهداشــت درباره مراســم
عید قربان و ذبح دام.
در جریان سفر مخبر اعالم شد؛ ورود ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) برای آبرســانی به  ۷۰۲روســتای
[صفحات  ۱۰ ،۴و ]۳
بحرانزده خوزستان.

اســتقرار نیروهای امنیتی در مکــه؛ همزمان با
آتشزدن تصاویر بنسلمان توسط مردم.
حمالت موشکی فلســطین در جنگ  12روزه،
احســاس امنیت صهیونیستها را به شدت کاهش
داده است.

سال هشتادم

 ۱۲صفحه ( نيازمنديها در صفحه) ۶

 ۲۰جوالی ۲۰۲۱

مقاومت در برابر شرارتهای آمریکا
راه جبران عقبماندگی ملتهای مسلمان

حساســ ّیتند و به انواع دشمنی با
طبیعت ًا آمریکا و همراهانش در برابر عنوان «مقاومت» دچار ّ
«جبه ه مقاومت اسالمی» کمر بستهاند.
صراط مستقیمی که مناسک حج -سعی و طواف و عرفات و جمرات -و شعائر و ُشکوه و وحدت
س م ّلی ،و
توجه به قــدرت الیزال الهی ،و اعتماد به ن ْف ِ
حج به ما نشــان میدهد ،تو ّکل به خدا و ّ
اعتقاد به تالش و مجاهدت ،و عزم راسخ بر حرکت ،و امید وافر به پیروزی است.
ناگواریهای دنیای اســام ،عقبماندگیهای علمی و وابستگیهای سیاسی و نابسامانیهای
اقتصادی و اجتماعی ،ما را در برابر وظیفهای بزرگ و مجاهدتی خستگیناپذیر قرار میدهد.
[صفحه ]۳

جزئیات محدودیتهای سراسری اعالم شد

صفحه ۳

نقش اسرائیل
در ترور جمال خاشقجی
به روایت اسناد
ادوارد اسنودن
نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

دولت با چاپ افسار گسیخته پول
منابع مالی بلوکهشده کشور را
پیشخور کرده است

خبر ویژه

[ صفحه] ۲

آگهی تغییرات شرکت شیروگوشت وخامه سهامی خاص
به شماره ثبت  26244و شناسه ملی 10100717092

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مــورخ  1399/10/18تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 1- :آقای
محمد علی مشیدی به شماره ملی 2- 0533201365:آقای
نصرت اله کاشانی به شماره ملی 3- 0530804433:شرکت
فرصت آفرین فاخر (سهامی خاص) به شماره ثبت 468441و
به شناسه ملی(14004742052:به نمایندگی خانم سمیرا
ســلمان واثق به شــماره ملی4-)0073331759:شرکت
توســعه کشاورزی ستاره فاخر سهامی خاص به شماره ثبت
 497433و شناســه ملی ( 14006118952به نمایندگی
آقای امراله ممبینی به شماره ملی  5-)4819601318آقای
محســن کاشانی به شــماره ملی 0056979452:به سمت
اعضــای هیئت مدیره برای مدت  2ســال انتخاب گردیدند
که بدین شــرح تعیین ســمت گردیدند :آقای محمد علی
مشیدی به شماره ملی 0533201365:به سمت مدیرعامل،
آقای نصرت اله کاشــانی به شــماره ملی0530804433:
به ســمت رئیــس هیئت مدیره -شــرکت فرصــت آفرین

فاخر ســهامی خاص به شــماره ثبت 468441:و به شناسه
ملی(14004742052:به نمایندگی خانم ســمیرا سلمان
واثق به شــماره ملی)0073331759:به سمت نائب رئیس
هیئت مدیره .موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
به شــماره ثبت  8977و شناســه ملی 10100379311به
ســمت بازرس اصلی و خانم سمیه فرید آق قلعه به شماره
ملــی 0061063479 :به ســمت بــازرس علیالبدل برای
مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند .امضــاء کلیه اوراق و
اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات
و قراردادها و عقود اســامی با امضای :مدیرعامل و یکی از
اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای دو
نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء
کلیــه اوراق عادی و نامههای اداری بــا امضای :مدیرعامل
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1167241

آگهی تغییرات شرکت طلوع تجارت خاور شرکت سهامی خاص

آگهی تغییرات شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق سهامی خاص

به شماره ثبت  466966و شناسه ملی 14004686193
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مــورخ  1399/06/31تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و
حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی
منتهی به  1398/12/29مورد تصویب قرار گرفت .موسســه
حسابرســی به بین محتوا با شناسه ملی  14006661682به
ســمت بازرس اصلی و آقای ســید مصطفی الوانکار دارنده
کدملی  0049600885به سمت بازرس علیالبدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ

صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر

اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردید :نقل و انتقال

رسیده باشد .ماده  12اساســنامه به شرح ذیل اصالح

سهام شرکت در چارچوب مواد  39و  40الیحه اصالح

قانون تجــارت در دفتر ثبت ســهام مبتنی بر فناوری
دفتر کل توزیع شــده که غیرقابل خدشه و اثباتپذیر

است و به موجب اساسنامه حاضر دارای اعتبار و ارزش
یکســان با دفتر ثبت ســهام مندرج در ماده  40الیحه
اصالح قانون تجارت است به عمل میآید .انتقالدهنده

و انتقالگیرنــده باید دفتر مزبــور را به امضاء دیجیتال

معتبر دفترکل توزیع شــده انتخاب شده توسط هیئت
مدیره برسانند و کلیه تشــریفات قانونی در بستر دفتر
کل توزیع شــده به عمل میآید و شــرکت کســی را

يادداشت روز

همشهری :دولت
برای مهار تورم
تدبیر نکرد

صفحه 11

 1399/11/27تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :ماده 10

تعطیلی ادارات تهران و البرز
از امروز تا یکشنبه آینده

سخنگوی دولت :بنابر به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا و موافقت رئیسجمهور تمامی ادارات
استانهای تهران و البرز از امروز (سهشنبه) تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.
قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا :خروج خودروهای شخصی با پالک استانهای تهران و البرز و ورود خودروهای
شخصی با پالکهای دیگر شــهرها به تهران و البرز ممنوع میباشد .خودروهای شخصی دارای پالک این دو
استان ،چنانچه برای خروج مراجعه نمایند ،در صورت عدم تمکین ،عالو ه بر اعمال قانون ،عودت میگردند.
سفر به کلیه شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونایی و همچنین خروج از آنها در سراسر کشور ،مطلقاً ممنوع
است و تمامی مجوزهای صادره قبل از این مصوبه ،غیرقابل استفاده و باطل اعالم میشود.
منع تردد شبانه از ساعت  ۲۲تا  ۳بامداد همچنان به قوت خود باقی است و در تمام شهرها اجرا میشود.
طرح ترافیک از امروز تا یکشنبه  ۳مرداد در تهران اجرا نمیشود.
[صفحه ]۱۰

صفحه آخر

به شماره ثبت  455381و شناسه ملی 14004114597
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 1400/01/07تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :شــرکت مذکور
در تاریخ فوق منحل اعــام گردید و مهیار علیقلی دارنده
کد ملــی  4723686479به عنوان مدیر تصفیه برای مدت
دو ســال انتخاب گردید .نشانی محل تصفیه استان تهران
شــهر تهران ،خیابان قائممقام فراهانــی روبهروی تهران
کلینیــک ،کوچه چهــارم ،پالک  18طبقه  ،5کد پســتی
1586846941می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

شماره ۲۲۸۰۱

تکشماره  30۰00ریال

رعهف،روز نیایش باخ اد یسبحان
وعیدقربانمبارک باد

پیام رهبر انقالب به مناسبت ایام حج

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای :ما پیروان اســام که امروز از جمع ّیت عظیم ،ســرزمین
گســترده ،ثروتهای طبیعی بیشــمار ،و م ّلتهای زنده و بیدار برخورداریم ،باید با داشتهها و
ممکنهای خود ،آینده را رقم بزنیم.
م ّلتهای مسلمان در  ۱۵۰سال اخیر ،نقشی در سرنوشت کشورها و دولتهای خود نداشته و
به جز استثناهای معدود ،یکسره با سیاست دولتهای متجاوز غربی مدیریّت شده و دستخوش
طمعورزی و دخالت و شرارت آنها بودهاند.
سخن جمهوری اسالمی ایران که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است ،دعوت
هم ه
ِ
به مقاومت است.

رئيس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا فاش کرد:
ترامپ ب ه دنبال کودتا بود.
انگلیس ذخایر طالی ونزوئال را به بهانه حمایت
از گوایدو باال کشید!
[ صفحه آخر]

ســهام شــرکت مبتنی بر دفتر کل توزیع شده به ثبت
گردید :هر گونه کاهش یا افزایش در ســرمایه شرکت
توســط مجمع عمومی فوقالعاده و بــا رعایت مقررات

الیحه قانونی اصالح قســمتی از قانون تجارت مصوب

اسفند ماه  1347صورت 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 شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت شیروگوشت وخامه

آگهی تغییرات شرکت آوای تندرستی لیان نوتریکا

و شناسه ملی 10100717092

و شناسه ملی 14005665296

سهامی خاص به شماره ثبت 26244

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعــاده مورخ
 1399/10/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضای هیئت
مدیــره از  3نفــر به  5نفر افزایش یافت و مــاده مربوطه در

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 488298

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  1400/03/19تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :مدت تصفیه

از تاریخ این مجمع به مدت یک ســال شمسی تمدید گردید.

آقای حمزه میقانی با شــماره ملی  0068714017به ســمت

اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.

مدیر تصفیه ابقاء گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1167240

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1167242

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت
سهامی خاص به شماره ثبت 368048
و شناسه ملی 10320174724

آگهی تغییرات شرکت آرد سفید ورامین
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3068
و شناسه ملی 10101049236
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوقالعــاده مورخ
 1400/03/17تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :نام شــرکت به
توسعه آرد سفید فرخ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید.
حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاکدشت ()1167230

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 1400/03/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موسسه حسابرسی و
خدمات مالی حافظ گام به شناســه ملی  10100484035به
سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد حیدری ثابت به شماره ملی
 0057252025به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال
مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1167232

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  1399/05/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد -:اعضاء هیئت
مدیــره به قرار ذیل برای مدت دوســال انتخــاب گردیدند-:
شــرکت پرورش دا دهها به شناســه ملی  10101147298با
نمایندگی آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی با کد ملی
 0043216031شرکت مهندسی پرسؤالکترونیک رادمهر بهشناسه ملی  10102025262با نمایندگی خانم شراره پزشگی
وحدتی با کد ملی  0042844691-شرکت صنعتی وبازرگانی
صنام به شناسه ملی  10102191894با نمایندگی آقای اکبر
شــفیعی با کد ملی  4- 4410912518شــرکت کارخانجات
مخابراتی ایران به شناسه ملی  10530004647با نمایندگی
آقای حمیدرضا ایمانی با کد ملی  2410093434-ترازنامه و
صورتهای مالی در سال مالی 1398منتهی به 1398/12/29
مورد تصویب قرار گرفت -.موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به
شناســه ملی  10100439645به سمت بازرس اصلی و آقای
ســید محمدعلی شریفیالحسینی با کد ملی 0055839983
به ســمت بازرس علیالبدل شــرکت برای مدت یکسال مالی
انتخاب شدند  -روزنامه کیهان برای درج آگهی رسمی شرکت
برای سال مالی منتهی به  1399/12/29انتخاب شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ارد سفید ورامین
سهامی خاص به شماره ثبت 3068
و شناسه ملی 10101049236
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ  1400/03/17تصمیمات ذیل اتخاذ شــد-:

جعفر عظیمی بشماره ملی  3873116138بسمت

بــازرس اصلی و رضا عســکری راد بشــماره ملی
 2160693847بســمت بــازرس علیالبدل برای
مدت یکسال انتخاب شــدند ..روزنامه کثیراالنتشار

کیهــان جهــت درج آگهیهــا شــرکت انتخــاب

گردیــد - -.فرخ رســتم زاده خامنهءبشــماره ملی
 0043594808و ابوالفضل خوش آمد بشماره ملی
 0381473491و یاسمن رستم زاده خامنه بشماره
ملی  0076326330به ســمت اعضا هیئت مدیره
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.

حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاکدشت ()1167229

مدیریت جهادی
راهگشای مشکالت

[ صفحه] ۲

آگهی مناقصه عمومی
یکمرحلهای
ن
وبت
دوم
توام با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضالب استان یزد

شــرکت آب و فاضالب استان یزد در نظر دارد از محل اعتبارات غیرعمرانی (داخلی)
نسبت به واگذاری عملیات مشــروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک
مرحلهای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.
ردیف موضوع عملیات برآورد اولیه (ریال)

1

احداث مخزن
 15هزار متر
مکعبی صفائیه
یزد

295/471/584/210

تضمین شرکت در نوع گواهی
مدت اجرا فرایند ارجاع کار صالحیت
پیمانکاری
(ریال)
 20ماه

9/810/000/000

آب

لذا کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و
مناقصه از تاریخ انتشار آگهی پس از ثبت نام در پایگاه این شرکت
به نشانی  www.abfayazd.irنسبت به دریافت آن اقدام
فرمایند .همچنین متقاضیــان میتوانند به صورت حضوری در
ساعات اداری به نشــانی مناقصهگزار واقع در شهر یزد ،خیابان
آیتا ...کاشانی ،دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت
نمایند .جهت کســب اطالعات شــماره تلفن 035-3164154
اعالم و تصریح میگردد مستندســازی در پایگاه اطالعرســانی
مناقصات به نشانی  iets.mporg.irقابل مشاهده میباشد.
مراحل و زمان بازگشایی پاکات:
آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه مناقصهگزار تا ساعت
 13مورخ  1400/5/17خواهد بود.
پاکتهای مناقصهگران توســط کمیســیون مناقصهای که در
ســاعت  10صبح  1400/5/19در محل اتاق جلســات
کارفرما ،واقع در ســاختمان ستاد تشــکیل میگردد ،بازگشایی
خواهد شد .شرکت آب و فاضالب استان یزد

سهامی خاص

آگهی تغییرات شرکت آرد سفید ورامین
سهامی خاص به شماره ثبت 3068
و شناسه ملی 10101049236

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ

 1400/03/17تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد:
 -فــرخ رســتمزاده خامنــهء بشــماره ملــی

 0043594808به سمت رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل ر و یاســمن رستمزاده خامنه بشماره

ملــی  0076326330بــه ســمت نائب رئیس

هیئت مدیره و ابوالفضل خوشآمد بشــماره ملی

 0381473491به ســمت عضــو هیئت مدیره
انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق

بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک-سفته-
بــروات قراردادها و عقود اســامی با امضاء فرخ

رســتمزاده خامنهء همراه با مهر شــرکت معتبر
میباشد.

حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاکدشت ()1167228

