
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/30 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقایان محمدحســین 
ذوالفقــاری به شــماره ملــی 0043216031 عضو و 
رئیس  هیئت مدیــره احمد بیدآبادی به شــماره ملی 
0041638158 سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 
 به ســمت عضــو و نایب  رئیــس  هیئت مدیــره آقای 
ســید محمدعلــی شریفی الحســینی بــه کــد ملی 
0055839983 بــه نمایندگــی از شــرکت پرورش 
داده ها به شناسه ملی 10101147298 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضاء 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات 
و قراردادهــای خرید و فروش و مناقصات با امضای دو 
نفر از سه نفر آقایان محمدحسین ذوالفقاری طهرانی ، 
احمد بیدآبادی و عبدالحســین بیدآبادی همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیر تعهدآور با امضای 

هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 217842 و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای سید 
محمد عدنانی نیا به شــماره ملــی0058177272 - آقای 
سید مهزیار عدنانی نیا به شماره ملی0011882948 و آقای 
سید طاها عدنانی نیا به شماره ملی0014855283 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پاالیش سازان فاراب شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 170658 و شناسه ملی 10102131274

در اجــرای کامل مــاده 225 الیحــه اصالحی قانون 
تجارت و به موجب نامه وارده شــماره 400003 مورخ 
1400/03/23مدیر تصفیه بدینوسیله مراتب ختم تصفیه 

شرکت فوق الذکر اعالم می گردد.

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

آگهی ختم تصفیه 
شرکت منحله اکتشاف و فرآوری لیتیوم پارس سهامی خاص

به شماره ثبت 365574 
و شناسه ملی 10320161123

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت آفاق کاوشگران با شناسه ملی 10380152313 به 
سمت بازرس اصلی و سامان رفعت به شماره ملی 0421956615 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.- 

صورت های مای منتهی به سال 1399 به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت 

آگهی تغییرات شرکت حدید سازه پیشرو سهامی خاص
 به شماره ثبت 155 و شناسه ملی 10100030432

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 

1400/08/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 

ســید محمد عدنانی نیا با کد ملی 0058177272 

بســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ســید 

طاها عدنانی نیا با کد ملی0014855283 بســمت 

رئیس  هیئت مدیره آقای ســید مهزیــار عدنانی نیا 

با کــد ملــی0011882948 بســمت نائب رئیس 

 هیئت مدیــره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 

تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 

اســالمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت و در نبود ایشان با امضای دونفر 

از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسی پاالیش سازان فاراب 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 170658 
و شناسه ملی 10102131274

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
سود و زیان سال مالی99 به تصویب رسید. آقای سید مصطفی 
الوانکار با شناسه ملی0049600885 به سمت بازرس اصلی و 
آقای میثم کریمیان با شناســه ملی 0075063735 به عنوان 
بــازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخاب شــد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح 
ذیل انتخاب شدند: شــرکت کندر )سهامی خاص( ثبت شده 
به شــماره 82884 و شناســه ملی 10101275087 شرکت 
پخش مدبران کوشــای ایرانیان )با مســئولیت محدود( ثبت 
شده به شــماره 472476 و شناســه ملی 14004928845 
 شــرکت شــیمی تــن پارســیان قشــم )ســهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 5842 و شناسه ملی 14006630050.

آگهی تغییرات شرکت روجا افزون هرمس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 558508 

و شناسه ملی 14009158714

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

ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی 
می گــردد. موضوع فعالیت: خرید و فــروش، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز از جمله انواع 
وسایل ورزشی و لوازم و تجهیزات پزشکی، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی 
و خارجی و بین المللی ، گشــایش حساب ، اعتبار اسنادی ، تســهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی، 
ضمانتنامه ها ، فاینانس ، ریفاینانس نزد بانک ها ، موسســات مالی و شرکت های داخلی و خارجی ، 
انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشــور، حق العمل کاری، انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شــرکت می باشد. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی ، اخذ و اعطای نمایندگی ، شــرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان 
شهید عبداله شفیعی مکرم )135( ، خیابان شهید مسلم رضائی )182 شرقی( ، پالک 51 ، طبقه 
اول ، واحد شــمالی کدپســتی 1656646865 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,500,000 ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم فرشــته رضایی به شماره 
ملی 0016651391 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زهرا رضایی هلل لو به شماره ملی 
0065910168 دارنــده 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 
0078653762 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرشته رضایی به 
شــماره ملی 0016651391 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زهرا رضایی هلل لو به شــماره ملی 0065910168 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 0078653762 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت نایب  رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رفیع تجارت سالمت گستر 
درتاریخ 1400/08/12 به شماره ثبت 586080 

به شناسه ملی 14010478782 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/06/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شــد. ترازنامه و حساب 
سود و زیان ســال مالی 99 به تصویب رسید. آقای 
محمدحســین ذوالفقاری طهرانی به شــماره ملی 
0043216031 و آقای احمد بیدآبادی به شــماره 
ملــی 0041638158 و آقای محمــد بیدآبادی به 
شــماره ملی 0032280661 و آقای عبدالحســین 
بیدآبادی به شــماره ملی 0043821121 به سمت 
اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. آقای ســیدمهدی داودی محتشــم با کد 
ملــی 0072962811 به عنــوان بــازرس اصلی و 
آقای سیدمحمدعلی شــریفی الحسینی با کد ملی 
0055839983 به عنــوان بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به 
شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی سازمان 
برای ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های سازمان انتخاب شد. ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به 1398 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات 
شرکت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

سهامی خاص به شماره ثبت 78956 
و شناسه ملی 10101237758 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/02/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت تصفیه به 
مدت یک سال شمسی تمدید گردید. آقای علی عبادت طلب 
بارکوســرائی به شــماره ملی 2720906077 به سمت مدیر 

تصفیه تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی 
)در حال تصفیه( سهامی خاص به شماره ثبت 470154 

۱- نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستانو شناسه ملی 14004813854 
۲- انواع تضمین شرکت در مناقصه: 

۱-۲ - ضمانت نامه بانکی بنام سازمان ملی زمین و مسکن )کد ذینفع: 10103862678 ( صادر و در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم 
شود. 

۲-۲- فیــش نقــدی ) اصــل فیــش بانکی ( مبنــی بر واریز وجه نقد بحســاب ســپرده ســازمان ملی زمین و مســکن به شــماره شــبا 
IR 670100004001037106372777 ) شناســه واریز : 936286500110000000000000000010 ( بنام تمرکز وجوه ســپرده سازمان ملی 

زمین و مسکن صادر و در پاکت ) الف ( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
۳- مهلت، زمان و محل دریافت اســناد مناقصه: از تاریخ 1401/2/25 لغایت 1401/2/5 ) تا ســاعت 19( از طریق ســامانه تدارکات 

 www.setadiran.ir )الکترونیکي دولت )ستاد
۴- زمان و محل ارائه پیشنهادها: تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ  1401/3/9 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir میباشــد . ضمانتنامه یا فیش واریزی ، هم بصورت اســکن شده در ســامانه فوق الذکر بارگذاری گردد و هم بصورت 
فیزیکی )پاکت الف با درج شماره وموضوع مناقصه( به آدرس : امانیه - خ شهید مدرس - اداره کل راه و شهرسازی خوزستان - اداره توسعه منابع 

انسانی و تحول اداری تا ساعت 13 مورخ 1401/03/9تحویل گردد.
توجه : زمان تحویل پاکت الف تا ساعت 13 می باشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

 ۵- زمان و محل بررســی پیشــنهادها: ســاعت 8 روز ســه شــنبه مورخ 1401/3/10 به آدرس امانیه - خ شــهید مدرس - اداره کل 
راه و شهرسازی خوزستان - سالن جلسات

شماره 
محل موضوع مناقصهمناقصه

اجراء
مبلغ برآورد براساس فهرست بهاء سال ۱۴0۱ و 

فهرست بهاء تجمیع و شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب
مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه

آماده سازی معابر و پایدارسازی سایت مسکن مهر نمره 2 1401/7
205/146/909/7338/003/000/000مسجدسلیمان)با ارزیابی فشرده(

بخشی از هدایت آبهای سطحی مسکن مهر شرقی 1401/8
132/666/740/6396/554/000/000شوشتر)با ارزیابی فشرده(

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان )نوبت اول(

شناسه آگهی: ۱۳۱۲97۴

سال هشتادم   شماره 23018   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دو شنبه 19 اردیبهشت 1401   7 شوال 1443   9 مه 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 10 و ۴[

 گروه های ناشناس یک افسر و 10 نظامی مصری را 
در شرق کانال سوئز کشتند.

را  ناتــو  نیم ســاعت،  فقــط   مســکو: ظــرف 
نابود می کنیم.

 پادشاه عربستان بستری شد!

 گزارش واشنگتن پســت از دروغ هــا و الف های 
بی پایان بایدن.

ایرلنــدی  تاریخــی جدایی طلبــان  پیــروزی   
در انتخابات محلی انگلیس.

صهیونیست ها ظرف یک ماه و نیم 19 کشته داده اند

تظاهراتدرتلآویو
باشعار»امنیتنداریم«

 مدیرعامــل اتحادیه دامــداران: نهاده های دامی 
تا پایان خرداد با ارز 4200 تومانی تأمین شد.

غــرب؛  در  غذایــی  مــواد  بحــران  تشــدید   
 افزایــش 5 برابــری قیمــت روغــن در آلمان تا 

هجوم مردم به بانک های غذا در آمریکا.

 عبدالملکــی: اولویــت در وزارت کار تکمیــل 
طرح های ناقص است.

 شــمار فوتی هــا بــر اثــر مســمومیت الکلی 
در استان هرمزگان به 10 نفر افزایش یافت.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

۳۰درصدمعتاداننمیدانند
با»یکبارمصرف«معتادمیشوند

 ]صفحه آخر[

روزنامه تلگراف خبر داد

افزایش 1000 درصدی تمایل به مهاجرت از انگلیس
به دلیل افزایش تورم و مالیات

رهبر انقالب در دیدار بشار اسد:

سوریه در یک جنگ بین المللی پیروز شد
مقاومت ، بر سرافرازی ملت سوریه افزود

کرهجنوبیدرواکنشبهیادداشتکیهان
دستبهدامانآمریکاشد

 کانال 8 تلویزیون کره جنوبی اخیرا در گزارشــی مفصل به بازخوردهای یادداشت اخیر روزنامه کیهان 
به قلم مدیر مســئول این روزنامه مبنی بر توقیف کشتی های کره جنوبی در تنگه هرمز برای بازگرداندن 

پول های مسدود شده ایران در این کشور پرداخت.
 وزارت خارجه کره جنوبی عالوه  بر به اشتراک گذاشتن محتوای یادداشت روزنامه کیهان با مقامات آمریکا، 
با موسسات تحقیقاتی در سطح جهانی که با اختالف نظرهای بین المللی سر و کار دارند نیز ارتباط گرفته است.

 وزارت امور خارجه پیش بینی می کند که این یک پیام جدی و هشــدار دهنده برای دولت کره جنوبی 
است. مسئله پول های مسدود شده ایران باید فوراً حل شود.

 روزنامه انگلیســی »تلگراف«: افزایش چشــمگیر هزینه های زندگی، بســیاری از انگلیسی ها را به فکر 
ترک این کشور  انداخته است.

 جســت وجوهای گــوگل برای مهاجرت به خــارج از انگلیــس در ماه آوریل )فروردین- اردیبهشــت(
افزایش حیرت انگیز 1000 درصدی را نشان می دهد.

 آمریکا، کانادا و استرالیا سه مقصد اصلی مورد نظر انگلیسی هایی است که افزایش شدید قیمت انرژی، 
تورم و مالیات، آنها را به فکر فرار از انگلیس  انداخته است.

 ]صفحه 11[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

روحانی
فقطبهآمریکاتضمینمیداد
نهآنکهتضمینبگیرد!

قالیباف از جلسه سران قوا خبر داد

هماهنگی دولت و مجلس
برای هدفمندی یارانه  ها به نفع مردم

]صفحه ۲[

]صفحه ۳[

 رئیس  مجلــس: نباید فرامــوش کنیم با 
 تصمیمات خلق الساعه و تعیین ارز ۴۲00 تومانی
در دولــت قبل، به اقتصاد کشــور چه ضربه 
سهمگینی زده شد؛ کسانی که این ضربه را به 

اقتصاد کشور زدند، باید پاسخگو باشند.
 در تصمیــم اخیر بایــد کاالهای ضروری 
معیشتی با کاالبرگ و قیمت شهریور 1۴00 به 

مردم ارائه شود.
 مردم می توانند کاالی مورد نیاز خود را به 
قیمت قبل تهیه کنند و دولت موظف اســت 
مابه التفاوت پرداختی مردم و بازار را پرداخت 
کند. البته اگر کسی بخواهد بیش از مقداری 
که برای هر نفر در نظر گرفته شــده کاالی 
اساسی خریداری کند طبیعی است هزینه آن 

را به قیمت بازار پرداخت خواهد کرد.
 دارو و نان برای ما اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین 
اهمیت محرومان جامعه تحت پوشش قرار خواهند 
گرفت. در چارچوب مصرف نباید هیچ محرومیتی 

در میزان مصرف طبیعی نان اثرگذار باشد.
 کارت سالمت برای کسانی که بیماری صعب العالج
دارنــد و داروهای خاصی اســتفاده می کنند،  
صادر شــد و با اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی 
 مقرر شد همه آنها در کشور مورد توجه ویژه ای 

قرار بگیرند.
 برای آنکه این مصوبــه را تصویب کنیم و 
نباشد، جلسات  غیرکارشناسی  ما  تصمیمات 
متعددی با مدیران و کارشناسان اقتصادی و 
فناوری برگــزار کرده و با دقت به جزئیات، از 

اجرایی بودن آن اطمینان حاصل کرده ایم.

 

فلسطین؛
بشارتآزادینزدیک

یادداشت روز

] صفحه۲ [

صفحه ۲

پیام تسلیت رهبر انقالب 
در پی درگذشت 

والده حجت االسالم قاضی عسکر

صفحه آخر

ورود آمریکا 
به جنگ مستقیم با روسیه 

در اوکراین

گزارش خبری تحلیلی کیهان

صفحه ۶

 پیش بینی فروپاشی آمریکا 
و بزرگ ترین انفجار خبری دنیا

بازخوانی دو گفت وگوی تفصیلی کیهان 
با مرحوم نادر طالب زاده

صفحه ۳

آینده منطقه را 
مقاومت ملت ها رقم می زند ،

 نه میز مذاکره 

رئیس جمهور: 

صفحه ۱۰

هالل احمر ایران 
در بحران و سوانح طبیعی

 از بهترین ها و آماده ترین هاست

رئیس  فدراسیون بین المللی 
جمعیت های هالل احمر و صلیب سرخ 

در پاسخ به کیهان:

رئیسجمهورایراندارایارادهباالییاستوبایدازاینفرصتبرایارتقاءروابطدوکشوراستفادهکرد


