
بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
اتخاذ شــد: ذیــل  تصمیمــات   1400/03/17 
- فــرخ رســتم زاده خامنــهء بشــماره ملــی 
0043594808 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل ر و یاســمن رستم زاده خامنه بشماره 
ملــی 0076326330 بــه ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و ابوالفضل خوش آمد بشــماره ملی 
0381473491 به 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 
رســتم زاده خامنهء همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آرد سفید ورامین
 سهامی خاص به شماره ثبت 3068 

و شناسه ملی 10101049236

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 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 پاکدشت 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1400/03/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- 
جعفر عظیمی بشماره ملی 3873116138 بسمت 
بــازرس اصلی و رضا عســکری راد بشــماره ملی 
2160693847 بســمت بــازرس علی البدل برای 
مدت یکسال انتخاب شــدند.. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهــان جهــت درج آگهی هــا شــرکت انتخــاب 
گردیــد.- - فرخ رســتم زاده خامنهءبشــماره ملی 
0043594808 و ابوالفضل خوش آمد بشماره ملی 
0381473491 و یاسمن رستم زاده خامنه بشماره 
ملی 0076326330 به ســمت اعضا هیئت مدیره 

برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت ارد سفید ورامین
 سهامی خاص به شماره ثبت 3068 

و شناسه ملی 10101049236

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 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 پاکدشت 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مدت تصفیه 
از تاریخ این مجمع به مدت یک ســال شمسی تمدید گردید. 
آقای حمزه میقانی با شــماره ملی 0068714017 به ســمت 

مدیر تصفیه ابقاء گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آوای تندرستی لیان نوتریکا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 488298 

و شناسه ملی 14005665296

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1400/03/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - نام شــرکت به 
توسعه آرد سفید فرخ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 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 پاکدشت 

آگهی تغییرات شرکت آرد سفید ورامین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3068 

و شناسه ملی 10101049236
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و 
خدمات مالی حافظ گام به شناســه ملی 10100484035 به 
سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد حیدری ثابت به شماره ملی 
0057252025 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت
 سهامی خاص به شماره ثبت 368048 

و شناسه ملی 10320174724

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای 
محمد علی مشیدی به شماره ملی:0533201365 2- آقای 
نصرت اله کاشانی به شماره ملی:0530804433 3- شرکت 
فرصت آفرین فاخر )سهامی خاص( به شماره ثبت 468441و 
به شناسه ملی:14004742052)به نمایندگی خانم سمیرا 
ملی:0073331759(4-شرکت  به شــماره  واثق  ســلمان 
توســعه کشاورزی ستاره فاخر سهامی خاص به شماره ثبت 
497433 و شناســه ملی 14006118952 )به نمایندگی 
آقای امراله ممبینی به شماره ملی 4819601318( 5- آقای 
محســن کاشانی به شــماره ملی:0056979452 به سمت 
اعضــای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال 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 ملی:0530804433 
به ســمت رئیــس هیئت مدیره- شــرکت فرصــت آفرین 

فاخر ســهامی خاص به شــماره ثبت:468441 و به شناسه 
سلمان  ســمیرا  خانم  نمایندگی  ملی:14004742052)به 
واثق به شــماره ملی:0073331759( به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 
به شــماره ثبت 8977 و شناســه ملی 10100379311به 
ســمت بازرس اصلی و خانم سمیه فرید آق قلعه به شماره 
ملــی: 0061063479 به ســمت بــازرس علی البدل 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 نامه های اداری بــا امضای: مدیرعامل 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

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

به اســتناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/11/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ماده 10 
اساســنامه به شــرح ذیل اصاح گردید: نقل و انتقال 
سهام شرکت در چارچوب مواد 39 و 40 الیحه اصاح 
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 
اصاح قانون تجارت است به عمل می آید. انتقال دهنده 
و انتقال گیرنــده 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 می آید و شــرکت کســی 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 اصاح 
گردید: هر گونه کاهش یا افزایش در ســرمایه شرکت 
توســط مجمع عمومی فوق العاده و بــا رعایت مقررات 
الیحه قانونی اصاح 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 اســتناد  صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی 
منتهی به 1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســی به بین محتوا با شناسه ملی 14006661682 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای ســید مصطفی الوانکار دارنده 
کدملی 0049600885 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق سهامی خاص 
به شماره ثبت 466966 و شناسه ملی 14004686193

به استناد  صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- اعضاء هیئت 
مدیــره به قرار ذیل برای مدت دوســال انتخــاب 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 29/12/1399 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 

آگهی مزایده
مجتمع اقتصادی منطقه جنوب در نظر دارد بخشــی از اموال و تجهیزات 
تحت مالکیت خود را به شرح جدول ذیل واقع در استان خوزستان - شهرستان 
رامشــیر - روســتای بنیوار علیاء به صورت یکجا و از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند.  متقاضیان جهت بازدید از اموال، اطالع از شرایط مزایده و دریافت 
اوراق مربوطه می توانند از تاریخ 1400/6/30 لغایت 1400/7/11 از ســاعت 8 
تا 15 به دبیرخانه کمیســیون معامالت واقع در شــیراز - بلوار زند - کوچه 34 
- مجتمع اقتصادی منطقه جنوب کشــور و یا به آدرس اهواز - خیابان سلمان 
فارســی - مجتمع تجاری کارون اهواز - طبقه سوم - دفتر مجتمع اقتصادی 
مراجعه و یا با شماره تلفن های 07132352357 و 06132232090 
تماس حاصل نمایند. مبلغ پایه مزایده )برای فروش کل تجهیزات و دستگاه ها 
به صورت یکجا( معادل 10/257/000/000 ریال می باشــد. سپرده شرکت در 
مزایده معادل 10 درصد مبلغ پایه اعالم شده در قالب چک تضمین شده بانکی 
از متقاضیان اخذ خواهد شد. جمع آوری و حمل تجهیزات و دستگاه ها با هزینه 
و مسئولیت برنده مزایده می باشد. جلسه بازگشایی پاکات در تاریخ 1400/7/12 
راس ساعت 13 در محل آدرس فوق الذکر برگزار می گردد. دستگاه مزایده گذار 
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت. تاکید می گردد متقاضیان 

قبل از شرکت در مزایده از اموال و محل وقوع بازدید نمایند.

تعدادشرحتجهیزاتودستگاههاردیف

ترانسفورماتور توزیع 33/04/23 کیلوولت با توان 1
2 دستگاه KVA1000 ساخت شرکت ایران ترانسفو

الکتروموتور 132 کیلووات 1450 دور در دقیقه ساخت 2
VEM 9 دستگاهشرکت

2 عددتابلوی برق با تجهیزات حفاظتی و کنترلی3

2عددبانک خازنی به همراه تجهیزات حفاظتی4
1 دستگاهتانکر سوخت 25 هزار لیتری ورق سیاه5

آهن آالت )لوله های کربن استیل، وسایل ماشین آالت 6
20 تنکشاورزی و ساختمانی(

360 متردوازده رشته کابل زمینی 300*1 میلیمتر مربع7
270 متر نُه رشته کابل 50+95*3 میلیمتر مربع8

مدیرکل امالک منطقه جنوب - شیبانی

سال هشتادم   شماره 22847   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  سه شنبه 30 شهریور 1400  14 صفر1443    21 سپتامبر 2021

صفحه ۱۱

قوه قضائیه از افشاگران فساد 
حمایت می کند

محسنیاژهای:

صفحه ۱۱

]صفحهآخر[]صفحه9[

 تاکیــد وزیــر دفــاع عراق بــر تامیــن امنیت 
زائران اربعین حسینی)ع(.

 ایران به لبنان سوخت صادر کرد؛ آمریکا لبنان را 
به تحریم تهدید کرد.

 تشدید اعتراضات علیه مزدوران سعودی در جنوب یمن.

 دبیرکل جهاد اسامی فلسطین: صهیونیست ها را 
با عملیات های جدید غافلگیر می کنیم.

 هشــدار دبیــرکل ســازمان ملل دربــاره وقوع 
جنگ سرد میان چین و آمریکا.

باشیوعمجددکروناصورتگرفت

بحران بی سابقه 
در بیمارستان های رژیم صهیونیستی

تشکر 
رهبر معظم انقالب 

از تیم ملی
والیبال

]صفحه3[

رئیسجمهور:

برخی واردات واکسن و پیوستن به شانگهای را
موکول به پذیرش FATF کرده بودند

رونمایی از دستاوردهای راهبردی سپاه 
در حوزه چک و خنثی سازی بمب

 بررسی وعده ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی در سال

  ســاخت یک میلیون واحد مسکونی که در بازه زمانی جاری نیاز اجتناب ناپذیر بازار است که در قالب 
مدل های متفاوت ســاخت مسکن قابل پوشــش بوده و منابع مالی این پروژه بدون اتکا به منابع بودجه 
دولتی قابل تامین است. بررسی ابهامات پیرامون طرح ساخت یک میلیون مسکن بیانگر فرصت بی نظیری 
اســت که در صورت توجه دولت می تواند عاوه بــر صاحب خانه کردن نزدیک به 3/4 میلیون نفر در هر 
سال، زمینه رونق قابل توجه اقتصاد را فراهم کرده و از 2 طریق توانمندی سازی خانواده و ایجاد اشتغال 

به بهبود معیشت مردم ختم خواهد شد.

 آیت اهلل رئیسی: متأسفانه شاهد بودیم که بعضی ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را
متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می کردند.

 در فاصله کوتاه ســپری شــده از دولت ســیزدهم اتفاق خاصی نیفتــاده که باعث افزایش واردات واکســن 
و یا پذیرش عضویت کشورمان در سازمان شانگهای بشود، اال اینکه کشورهای همسایه و دوست ما دیدند که دیگر 
توجه ما صرفاً به غرب نیست و ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی ایران شده است.

 در موضوعات مهم و بنیادین از جمله تحول در آموزش و پرورش از همه تجربیات دنیا استفاده می کنیم و هیچ 
حد و مرزی در این زمینه نداریم اما سندنویسی خودمان را داریم و نباید دنبال اجرای سندی برویم که نقشی 

در تنظیم و تدوین آن نداشته ایم و متناسب با باورها و فرهنگ کشور ما تنظیم نشده است.

]صفحه8[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

فایننشال تایمز: اولویت رئیسی
واکسیناسیون و اقتصاد است، 

نه برجام

اسالمیدرنشستآژانسدروین:

]صفحه2[

]صفحه3[

 

خیز دوباره ُکره ای ها 
برای کالهبرداری

یادداشت روز

] صفحه۲ [

صفحه 3

باحکمرهبرانقالب

امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی 
به فرماندهی نیروی هوایی ارتش 

منصوب شد

صفحه 4

مالکان خانه های خالی
 از دی ماه منتظر 

برگه های مالیاتی باشند

رئیسکلسازمانامورمالیاتی:

 تعریف مدعیان اصالحات از مذاکره؛
دادن امتیاز نقد و گرفتن مشتی وعده!

نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

صفحه ۲

لغو تحریم ها علیه ایران
بخش حیاتی برجام است

اتحادیهاروپا:

آمریکا باید به شکل موثر و قابل راستی آزمایی
همه تحریم ها را لغو کند

ایرانهموارهباآژانسهمکاریکردهاست،
درعینحالالزماستکهآژانسبینالمللی
و بپرهیزد ازسیاســیکاری اتمــی انرژی
اســتقالل،بیطرفیوحرفهایبودنخودرا

حفظکند.
متأسفانهبیعملیسازمانمللوآژانسدر
برخوردبااقداماتتروریستیعلیهتاسیسات
صلحآمیزهســتهای،متجاوزانراتشویقبه
ادامهوحتینقضاساسیترینوبنیادیترین

اصولحقوقبینالمللکردهاست.
حملهبهتاسیساتهستهایکهبرایاهداف
صلحآمیزاستفادهمیشــود،مغایرباقوانین
بینالمللیاســتوهمهحمالتمسلحانهبه
صلحآمیز، کاربرد دارای هستهای تاسیسات

بایدبهصراحتممنوعشود.
و فعالیتها رژیمصهیونیســتیهنــوز 
تاسیساتهســتهایخودراذیلموافقتنامه
جامــعپادمانآژانسقرارنــداده،اقدامات
تروریســتیخودعلیهتأسیساتصلحآمیز
هستهایراادامهداده،دانشمندانهستهایرا
ترورکردهوبدینطریق،ثباتوامنیتمنطقه

رابهخطرانداختهاست.
مابرایدنبالکردنفعالیتهاوبرنامههستهای
کامالصلحآمیزخودمصممهستیموهمانگونهکه
توســطرئیسجمهورکشورمان،درطینشست
سرانشانگهایدر۱۷سپتامبر2۰2۱،بیانشده
فعالیتهایصلحآمیز نمیتواند »هیچموضوعی
راکهدرچارچــوبمقررات ایران هســتهای

بینالمللیانجاممیشود،دچارتوقفکند«.

معاونرئیسجمهورورئیسســازمانانرژیاتمی:دولتآمریکاراهینداردبهغیرازاینکهاعتیادخودبهتحریمهاییکجانبهراترککندوبه
قوانینبینالمللیاحترامبگذارد.


