
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید 
و فروش انواع کاالی مجاز ، آبشــده درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله میدان ارگ ، خیابان پانزده 
خرداد ، بن بست سرای سینا ، پالک 8 ، ساختمان سرای سینا ، 
طبقه اول ، واحد 37 کدپستی 1114948711 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 20,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمیدرضا گودرزی به شماره 
ملی 0491364520 دارنده 1000000 ریال ســهم الشــرکه 
آقای محمد کشتی آرای به شماره ملی 1287594956 دارنده 
19000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمید 

رضا گودرزی به شماره ملی 0491364520 و به سمت رئیس 
هیئت مدیــره به مدت نامحدود آقای محمد کشــتی آرای به 
شــماره ملی 1287594956 و به ســمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت نایب  رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارنــدگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساســنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شــرکت تعیین گردید. ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارامیس طالیی زرین 
درتاریخ 1400/06/06 به شماره ثبت 582278 به شناسه ملی 14010227320 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه وحساب 
ســود وزیان ســال 99 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت معتمد ارکان دارنده شناسه 
ملی 10104073682 به سمت بازرس اصلی و آقای حجت 
عــدل پرور ک.م 0603309437 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. آقای عباس امینی 
ک.م 0051388081 مدیرعامــل وعضو هیئت مدیره ، آقای 
رحیم امینی ک.م1189164116 رئیس هیئت مدیره ، آقای 
بابک امینی ک.م 0057047790 نائب رئیس هیئت مدیره 
و خانم ملک مشــاعی ک.م 0040468305 عضو علی البدل 
تعییــن گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 
آگهی هــا انتخاب گردیــد. حق امضاء کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور بانکی ازقبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود 
اســالمی و نامه های اداری و مراسالت با امضاء آقای رحیم 
امینی )رئیس هیئت مدیره( و آقای عباس امینی)مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی )نایب  رئیس هیئت 
مدیره( هریک به تنهایی همراه با ُمهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر 
سهامی خاص به شماره ثبت 41466 

و شناسه ملی 10100868415

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علی 
ســراج به شماره ملی 0043315518 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیامک صبوری 
به شماره ملی 0036049379 به سمت رئیس 
هیئت مدیــره الهــام تقی زاده متقی به شــماره 
ملــی 0040862720 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تارماک 
شرکت  سهامی خاص

 به شماره ثبت 38633 و شناسه ملی 10100840495

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/02/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره 
به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
محمد واحدی بــا کدملی3308982781 به عنوان 
رئیــس هیئت  مدیره آقای ســعید معینی ســده با 
کدملی 1160254451 به عنوان عضو هیئت  مدیره 
آقای علیرضا زاهــدی با کدملی 6199918983 به 
عنوان مدیرعامل و نائب رئیــس هیئت مدیره کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
ســفته بروات قراردادها و عقوداســالمی با امضای 
مدیرعامــل )آقــای علیرضا زاهدی( همــراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان حامی علم و صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 477116 

و شناسه ملی 14005143105

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1400/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب ســود و زیان ســال مالی1399 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه 
ملی 10100522558 به ســمت بــازرس اصلی و خانم 
نیرالسادات سلیمان ریزی به شماره ملی 0045546118 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای  هادی غالمی به شــماره 
ملی0943455960 به ســمت عضو هیئت مدیره آقای 
غالمعلی غالمی به شماره ملی 6299706716 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محســن غالمی به شماره ملی 
0945854927 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
مهدی غالمی به شــماره ملی 0940922797 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها 
و عقوداســالمی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و  شناسه ملی 10102944443

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

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
شــد:  اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات   1399/06/30 
آقای محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به ســمت 
ملــی 0043216031  کــد  هیئت مدیره   رئیــس 
 آقای محمد بیدآبادی به ســمت عضو هیئت مدیره 
کــد ملــی 0032280661 آقای احمــد بیدآبادی 
بــه ســمت نائــب رئیــس هیئت مدیره کــد ملی 
بیدآبــادی  عبدالحســین  آقــای   0041638158
عضو هیئت مدیره کد ملــی 0043821121 آقای 
میثــم بیدآبــادی به ســمت مدیرعامــل کد ملی 
0075350671 تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات 
و غیره به امضــاء 2 نفر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره 
بهمراه مهــر شــرکت و اوراق عادی مراســالت و 
مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
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 استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/04 و مجوز شــماره 184232/۷1/۵ مورخ 
99/12/20 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای داریــوش امانی تهرانــی به کدملی 
128938۵۷۵0 بــه جای آقای عبدالهاشــم حســن نیا برای 
 مدت 2 ســال به عنوان عضو و رئیس هیات عامل ، مدیرعامل 

)رئیس  سازمان( انتخاب گردید.

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 اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهــران- منطقه 1۷ ، 
شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان 
کالهدوز ، خیابان شــهید عباس دوران ، میدان شهید مهتدی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف ، کدپستی1۷۵1613۷11 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 

آگهی تغییرات شرکت موج فناوری هوشمند شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 313145 و شناسه ملی 10103515402

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1400/03/1۷ 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

آگهی مزایده اجاره ساختمان مهمانسرا 
و سالن غذاخوری اداره کل شیالت 

سیستان و بلوچستان )نوبت اول(
اداره کل شیالت استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به 
اجاره ساختمان مهمانسرای خود واقع در شهرستان چابهار از طریق مزایده در 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت به افراد ذی صالح در قالب قرارداد اجاره واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری معامله از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی 
www. پاکات از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد.
میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ 4۵0/000/000 ریال )معادل ٪۵ 

برآورد اجاره ساالنه کارشناسی(
پیشــنهاددهندگان بایســتی تضمیــن شــرکت در مزایــده را به حســاب 
4163039552693445 نــزد بانــک مرکزی )شــماره شــبا 
ir120100004163039552693445( بــه نام پرداخت رد وجوه 
سپرده اداره کل شیالت سیستان و بلوچستان واریز کنند یا به صورت ضمانت نامه 
بانکی با اعتبار ســه ماهه به نفع اداره کل شــیالت سیستان و بلوچستان ارائه 
نمایند )شناسه ملی جهت اخذ ضمانت نامه بانکی 14002700260 و کد 
اقتصادی 411368695817(  و تصویر آن را در سامانه بارگذاری گردد. 
ضمنا اصل فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده به عنوان پاکت 
الف می بایست تا قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تحویل دبیرخانه کمیسیون 

معامالت این اداره کل گردد.
زمان انتشار در سایت: 1401/03/04

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/03/10
مهلت بازدید: 1401/03/0۷ لغایت 1401/03/12 

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: 1401/03/21 ساعت 09:00
زمان بازگشایی: 1401/03/22 ساعت 09:00 

زمان اعالم برنده: 1401/03/22 ساعت 12:00
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03
شناسه آگهی: 1322466                           شناسه نوبت چاپ: 1461032
روابط عمومی اداره کل شیالت استان سیستان و بلوچستان

سازمان شیالت ایران

سال هشتادم   شماره 23030   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دو شنبه 2 خرداد 1401   21 شوال 1443   23 مه 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۰ و ۴[

 صهیونیست ها: اسرائیل 15 سال است که به طور کامل
بازدارندگی اش را مقابل حماس از دست داده است.

 هشدار نشریه هیل: گسترش ناتو به سمت روسیه 
اگر متوقف نشود، باید منتظر وقوع جنگ هسته ای 

و هولوکاست باشیم.

مقاومــت  بــزرگ  محــور  آمادگــی  اعــالم   
برای آزادسازی کامل فلسطین.

 حمله پهپادی به پایگاه نظامی ترکیه در شمال عراق؛ 
گروه احرار سنجار: حمالت ادامه می یابد.

رئیس  ستاد مشترک ارتش آمریکا در آکادمی وست پوینت:

آمریکا دیگر قدرت بالمنازع نیست
25 سال آینده مثل امروز نخواهد بود

 وزیر نیرو: پاداش صرفه جویی برق 5 برابر شد.
 دادگاه رســیدگی به پرونده شــهادت 2 روحانی 

در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
  معــاون بهزیســتی: همه مددجویان مشــمول 

دریافت یارانه می شوند.

 وزارت بهداشت: مورد مشکوکی از ابتال به آبله میمونی
در کشور مشاهده نشده است.

 با قرارگرفتــن در گروه کاالهــای غیرضروری، 
هدررفــت  جلــوی  آیفــون  واردات   ممنوعیــت 

یک میلیارد دالر را می گیرد.

پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعالم کرد

کشف ۳ هزار تن کاالی اساسی احتکاری 
طی ۳ روز

 ]صفحه 3[

کیهان بررسی می کند

گام مهم دولت در برکناری مدیران ناکارآمد
لزوم برخورد جدی تر با »بانیان وضع موجود«

روابط عمومی کل سپاه اعالم کرد

 شهادت یکی از پاسداران مدافع حرم
در اقدام جنایتکارانه تروریست ها

کارشناس اسرائیلی اعتراف کرد

هراس و نگرانی رژیم صهیونیستی
از صادرات پهپاد ایران به تاجیکستان

 کارشــناس صهیونیســت: اگر ما به این کارخانه جدید پهپاد ســازی نگاه کنیم واقعا به نظر می رسد 
 تهــران در حال تالش برای گســترش همکاری نظامی و دفاعی خود با دیگر کشورهاســت و چه جایی 

بهتر از یک کشور فارسی زبان دیگر.

 »401 مدیر از مدیران دســتگاه ها ارزیابی شــده اند و در نتیجه آن 130 مدیر ناکارآمد شناسایی و از کار 
خود برکنار شــدند«، این خبر مهمی بود که حجت االســالم احمد صالحی رئیــس  مرکز ارتباطات مردمی 

ریاست جمهوری در نشست خبری اخیری که در ایرنا برگزار شد، بیان کرد. 
 اعالم برکناری مدیران ناکارآمد از جمله اخباری اســت کــه امیدآفرینی و نظارت  افزایی را نوید می  دهد؛ 
 به ویژه در دورانی که مشــکالت مردم زیاد و رویکرد اصلی دولت، رســیدگی واقعی به مطالبات مردم است 

و کیست که منکر نقش مهم »ناکارآمدی« برخی مدیران در پدیدار شدن مشکالت مردم باشد.
 به رغــم خبرهای مســرت بخش دربــاره برکناری مدیران ناکارآمد ، بعد از گذشــت نزدیــک به 9 ماه از 
 تشــکیل دولت مردمی، تصور می شود برخی از مدیران ناکارآمد قبلی بر سر کار باشند که نه انگیزه خدمت 
و نه از روحیه خدمت برخوردارند ، امری که نشان می دهد روند جا به جایی مدیران خسته و بی انگیزه به کندی 

صورت می گیرد. 

 ]صفحه ۱۱[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

بانیان وضعیت 
اقتصادی موجود

به روایت آمار و ارقام

خرید تضمینی گندم از کشاورزان از مرز 2میلیون تن گذشت

آمریکا: ایران با افزایش تولید
واردات گندم را 24 درصد کاهش می دهد

]صفحه ۴[

]صفحه 3[

 بر اساس این برآورد، تولید گندم ایران در 
سال جاری در حالی با رشد ۱۰ درصدی نسبت 
به سال قبل به ۱3/2 میلیون تن می رسد که 
انتظار می رود تولید جهانی گندم طی این سال 

۰/۶ درصد کاهش یابد.
انتظار می رود ذخایر گندم ایران   همچنین 
طی سال 2۰22 افزایش 9 درصدی نسبت به 
سال قبل داشته باشد و به ۴/۶۸ میلیون تن 

در پایان سال 2۰22 برسد.
 دولت ســیزدهم به محض روی کار آمدن، 
در یــک اقدام انقالبی نــرخ خرید تضمینی 
گندم را به ۱۱5۰۰ تومان افزایش داد و زمینه 
 افزایش سطح زیرکشت این محصول را فراهم 

کرد.
دولتی  بازرگانی  اعالم شــرکت  اساس  بر   
کشــاورزان  از  گندم  تضمینی  خرید  میزان 
 سراسر کشور در ســال زراعی جاری از مرز 

دو میلیون تن عبور کرده است.
 وابستگی امروز کشور به واردات ریشه در
داشــته  افرادی  ضدخودکفایی  تفکــرات 
اجرایی کشور  بدنه   که ســالیان ســال در 

رسوخ کرده بودند.
 خوشــبختانه اکنون دولت در مسیر تأمین 
گندم مورد نیاز کشور گام برداشته، با این حال 
نباید غافل شد که تفکر مخالف خودکفایی در 
کاالهای راهبردی هنــوز هم در بدنه اجرایی 
کشــور وجود دارد در حالی کــه از دولت 
مردمی انتظار می رود به چنین گروهی مجال 

کارشکنی ندهد.

 

از سواد اینستاگرامی
تا علم شوفری!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 سیاست دولت سیزدهم در افزایش نرخ خرید تضمینی گندم خیلی زود جواب داد؛ وزارت کشاورزی آمریکا پیش بینی کرده واردات گندم ایران 
طی سال جاری و با افزایش تولید داخل کاهش 2۴ درصدی داشته باشد.

صفحه ۱۰

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: 

بیمه طالیی معلمان احیا شد

صفحه ۱۰

نمایندگان مجلس
 از پیگیری طرح »استفاده بهینه  

از اشیای باستانی و گنج ها« 
منصرف شدند

ضرغامی در پاسخ به کیهان:

صفحه ۴

افشای صورت های مالی
55 هزار میلیارد تومانی

 132 شرکت بخش عمومی

گام جدید دولت 
برای افزایش شفافیت در اقتصاد

صفحه ۲

نقل قول غلط از الجزیره 
درباره دیدار امیر قطر 

با رهبر انقالب

صفحه ۷

 آسمان پرستاره 
و  پرحماسه خو نین شهر

صفحه 3

دستگیری شبکه ای 
از اراذل و اوباش 

مرتبط با رژیم صهیونیستی


