
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/02/22 
و مجــوز شــماره 1400/1/2754 مــورخ1400/2/25 اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان تهران تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شــد: آقای مجید شــاکری باکدملــی 0089910303 
و آقای کریم شاکری باکدملی1299984274 و آقای منصور 
ابراهیمی خوسفی باکدملی 4479772782 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 موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات 
به شماره ثبت 37103 و شناسه ملی 14005354707

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/03/08 
و مجوز شــماره 11/15481 مورخ 1400/03/26 اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان تهــران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:- ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعییــن گردیدند: آقای محمد علی محمدخانی به شــماره 
ملی 0043136095 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای 
وحید محمدخانی به شماره ملی 0079931421 به سمت 
نایب رئیس  هیئت مدیره- آقای مجید محمدخانی به شماره 
ملی 0069051488به ســمت عضــو هیئت مدیره و آقای 
حمید محمدخانی به شماره ملی 0059601681 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای سعید محمدخانی به شماره ملی 
0010869905 عضو هیئــت مدیره و خانم هلیا جوکار به 

شماره ملی 0074156871 به ســمت مدیرعامل انتخاب 
شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته ، برات ، قراردادها و عقود بــا امضاء مدیرعامل 
و یــک نفر از اعضای هیئت مدیــره متفقاً و یا با امضای دو 
نفــر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و 
اوراق عــادی و مکاتبــات اداری با امضــاء مدیرعامل و هر 
یــک از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شــرکت 
و امضاء اســناد کارانه تیــر و اظهاریه های قــرارداد تیر با 
 امضــاء مدیرعامل بــه تنهایی همراه با مهرشــرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی آریا ترابر راد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 55760 و شناسه ملی 10101008714

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 
بطــور فوق العاده مــورخ 1399/11/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیــره عبارتند 
از آقای ســید محسن احســن اصفهانی به شماره 
ملــی1282646036 ، آقای فضل الــه نیک نژاد به 
شــماره ملی 1287734091، آقــای مجتبی نیک 
نژادی به شــماره ملــی 1282232975برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای علــی دافعیان به 
شــماره ملــی 1282688510 به ســمت بازرس 
اصلی و آقــای صفر آقائی پور ماچیانی به شــماره 
ملی2690701431 به ســمت بــازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیر االنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 98 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص
به شماره ثبت 266045 

و شناسه ملی 10103832470 

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی 
آقاسردار به شــماره ملی 0054886031 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین شیرگیری 
بشــماره ملی 0045260524 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمود شــیرگیری به شماره 
ملی 0045614040 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و آقای امیرحســین یک کالم الری به شــماره ملی 
0054606901 خــارج از اعضاء هیئــت مدیره به 
عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته و 
برات و کلیه عقود اسالمی طبق ماده 44 اساسنامه 
با امضاء متفــق رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت اداری 
بــا امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29996

 و شناسه ملی 10100754556 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، 
بخش مرکزی ، شــهر تجریش، محله حکمت ، خیابان شهید 
دکتر لواســانی ، بن بســت گل ، پالک 2 ، طبقــه اول ، واحد 
جنوبی کدپستی 1935754945 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 نیک تراز سهامی خاص 
به شماره ثبت 266045 و شناسه ملی 10103832470 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/09و  به 
استناد مجوز شــماره 11/61984 مورخ 1399/11/15 اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ز ماده 
14 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: امضا کلیه اوراق و اسنادبهادار و 
تعهدآور شامل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری با امضاء مدیرعامل و یــا هریک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضا اسناد تیر و اظهاریه های قرارداد 

تیر با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی خوشنام راه 
سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/11/09 و به 
استناد مجوز شــماره 11/61984 مورخ 1399/11/15 اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش عیقرلو به شماره ملی 
قرلو به  0074119842 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عی 
شماره ملی 0043716083 به سمت رئیس  هیئت مدیره و خانم شکوفه حاج عظیمیان 
به شــماره ملی 1378931531 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شامل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو امضا اسناد تیر و اظهاریه های قرارداد تیر با 

امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی خوشنام راه
سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس استان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، محله شهیدقندی - نیلوفر، خیابان سهروردی شمالی، 
خیابان شهید سید علیرضا شهرتاش، پالک 74، طبقه چهارم، واحد 
جنوب غربی کدپستی 1559613525 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 

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

آگهی تغییرات شرکت آتا تیر ایرانیان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 498962 و شناسه ملی 14006198127 

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 

و شناسه ملی 14004813854 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1399/02/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و صورت حســاب ســود و زیان دوره عملکرد سال مالی 
1398 تصویــب گردید. آقای جهانشــاه ناظمیان به کد 
ملــی 0039582434 به ســمت رئیــس هیئت مدیره 
و خانــم نینا ناظمیــان به کد ملــی 0070760561 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانــم پریناز پناهی 
به کد ملی 0039166368 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. آقای 
غالمرضا ســلیمانزاده فرد به کد ملــی 0320228223 
به ســمت بازرس اصلــی و خانم ورنیــکا ملک داودی به 
کدملی 1815328576 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبیل چک ســفته بروات و عقوداسالمی و کال 
با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد.- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ورنکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 20380 

و شناسه ملی 10100659286

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت حساب سود و زیان ســال مالی 1398 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی به 
عنوان بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی 1399 انتخاب 
گردید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشرآگهی شرکت 

انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت پایندان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 20990 و شناسه ملی 10100665370 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام کلیه امور خدمات تاسیساتی و ساختمانی

در سال 1402-1401
وزارت امور اقتصادی و دارایی

م الف754         شناسه آگهی: 1323568        شرح در صفحه 3

آگهي مزایده عمومي شماره 1401/2 
مربوط به فروش 6 باب مغازه و 3 قطعه زمین 
با کاربری تجاری واقع در شهرستان بروجرد 

 اداره كل راه و شهر ســازی اســتان لرستان در نظر دارد تعداد شــش)6( باب مغازه و سه )3( قطعه زمین 
با کاربری تجاری در شهر بروجرد تحت مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی بصورت نقدی بفروش برساند.

متقاضیان می بایست جهت دریافت فهرست مشخصات و سایر اطالعات قطعات مذکور، فرم شرایط شرکت در مزایده 
www.setadiran.ir و برگه پیشنهاد قیمت به پایگاه اینترنتی ســامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی 

مراجعه نمایند. کلیه متقاضیانی که قصد شــرکت در مزایده را دارند الزم اســت نســبت به تهیه توکن از طریق 
 مقتضی اقدام و سپس اسناد مزایده را از طریق سامانه مذکور دریافت نمایند. بدیهی است ارسال هرگونه درخواست 

یا پیشنهادی خارج از سامانه مذکور پذیرفته نخواهد بود.
 * تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1401/03/04- مهلت بازدید 1401/03/04لغایت 1401/04/04 )از ساعت 9 الی 22(

 مهلــت ارســال پیشــنهاد 1401/03/04 لغایــت 1401/04/04 تا ســاعت 19 و روز بازگشــایی 1401/04/05 
و زمان اعالم برنده 1401/04/06

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان لرستان

جمهوری اسالمی ایران
اداره كل راه و شهر سازی 

استان لرستان

نوبت اول

سال هشتادم   شماره 23032   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  چهارشنبه 4 خرداد 1401   23 شوال 1443   25 مه 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و 1۰[

 پیشنهاد کیســینجر برای پایان جنگ اوکراین؛ 
به روسیه امتیاز ارضی داده شود.

بــرای حضــور  مقاومــت  بــزرگ  فراخــوان   
در مســجداالقصی بــا هدف جلوگیــری از اجرای 

مراسم پرچم.

 پاکســتان در آشــوب؛ هــواداران عمران خــان 
با پلیس درگیر شدند.

 فتنه جنگی در عراق با محوریت مسرور بارزانی.
 داعش در غرب نیجریه ،30 کارگر را ُکشت.

وحشت در ائتالف سعودی

امارات از ترس سامانه های هوش مصنوعی
و پهپادهای مدرن انصاراهلل به سازمان ملل پناه برد

 ساداتی نژاد: خودکفایی تولید محصوالت اساسی 
کشاورزی مهم ترین ماموریت وزارت جهاد است.

 وزیر نیرو: آماده  سازی نیروگاه های برق تکمیل شد 
اما مردم صرفه جویی کنند.

 سرعت ریزش شاخص کل بورس کاهش یافت.

 وزیر بهداشــت در دیدار دبیرکل سازمان جهانی 
بهداشت: کرونا در ایران مهار شد.

 ســخنگوی قــوه  قضائیــه: مســئله مبادلــه 
احمدرضا جاللی مطرح نیست.

با اصالح ارز ترجیحی   اتفاق افتاد

هدایت یارانه ها از جیب 4120 نفر
 به جیب 72 میلیون نفر   

 ]صفحه 2[

الجزیره: 20 فرمانده صهیونیست
توسط نیروهای ایران به هالکت رسیده اند

با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد

تشییع باشکوه و حماسی شهید صیاد خدایی

آمار جانباختگان به 11 نفر رسید

حضور وزیر کشور و معاون اقتصادی رئیس جمهور
در محل حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان

 در پی دستور رئیس جمهور برای رسیدگی فوری به موضوع حادثه ریزش مرگبار ساختمان در آبادان، بامداد 
دیروز احمد وحیدی وزیر کشــور و محســن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور با حضور در محل حادثه از 

نزدیک به بررسی ابعاد حادثه پرداختند.
 تاکنون 11 نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل جان خود را از دست داده اند.

 شبکه تلویزیونی الجزیره از عملیات های متعدد و فاش نشده ایران علیه صهیونیست ها در گذشته خبر داد 
و نوشت در این عملیات ها بیش از 20 فرمانده صهیونیست کشته شده اند.

 الجزیره: ما گزارش های مستندی درخصوص کشته و زخمی شدن شماری از عناصر اسرائیلی در این حمالت
مانند ماتیس داتریس، اســمیت، آدام باتلر، شــاوول، ملیس رابرت با نام مستعار آفینز، جونی، جونز، گابریل 

تالکرو مارک زال در اختیار داریم.
 ایران از اعالم اینکه در بســیاری از عملیات ها علیه اوضاع امنیتی داخل رژیم صهیونیســتی دست دارد، 
هراســی ندارد .عملیات های دیگری نیز علیه عناصر اســرائیلی در کشورهای مستقل انجام گرفته، اما ایران 

مسئولیت آنها را برعهده نگرفت.

 ]صفحه 1۰[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

اویل پرایس:
آمریکا با تحریم ایران

به هیچ هدفی دست نیافت

فاكس نیوز:

کار آمریکا به جایی رسیده که
برای نفت به ونزوئال و برای شیر خشک به اروپا التماس می کنیم

]صفحه آخر[

]صفحه 3[

 »بایــدن چنان ضربه ای بــه جایگاه جهانی 
آمریکا وارد كرده كه این كشور باید برای نفت به 
ونزوئال و برای شیر خشک به اروپا التماس كند.«
در  در حــال گردش  ما  »رئیس جمهــور   
آسیاست در حالی كه اینجا در خانه نرخ تورم 

سر به فلک كشیده است.«
 تورم در آمریکا به عدد كم سابقه 9 درصد 
و در برخی كاالهای اساســی و مواد غذایی 
حتی تا 1۰۰ درصد رسیده كه در طول 4۰ سال 

گذشته بی سابقه است.
مقابله  برای  آمریکا  هفته های گذشته   طی 
بــا چالش افزایش شــدید قیمت حامل های 
 انرژی دست به دامن كشورهایی مثل ونزوئال 

و حتی یمن نیز شده است.
 رژیم بایــدن كه همگی از خدمه فاســد 
تکراری اوباما هستند كاماًل غیر جدی و یقینًا 

ناكارآمدند.
 در كنار تبعات اقتصــادی جنگ اوكراین 
و كرونا، كمبود شــدید شیرخشک در اولین 
اقتصاد دنیا نیز این كشور را در دنیا »سوژه« 

كرده است.
 »آنــی بلــک« سیاســتمدار آمریکایی:
 »به زودی قیمت بنزیــن از میزان محبوبیت 

جو بایدن باالتر خواهد رفت.«
 طبق جدیدترین نتایج نظرســنجی شبکه 
آمریکایی »ان بی سی نیوز«، میزان محبوبیت 
بایدن با 39 درصد به پایین ترین حد خود از 
زمان آغاز ریاســت جمهوری رسیده و ركورد 

تازه ای را به ثبت رسانده است.

 

دیروز، امروز 
و فردا

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 شــبکه آمریکایــی »فاكس نیوز« با انتقاد شــدید از وضعیت سیاســی و اقتصادی حاكم بــر آمریکا و ضمن حمله ای تنــد به بایدن گفت: 
»وی حتی نمی تواند از روی كاغذ سخنرانی كند.«

صفحه ۱۱

حق جهاد
نگاه

صفحه ۲

وقتی کفگیر سایت حق العمل کار
به ته  دیگ می خورد

عصبانیت مدعیان اصالحات
از توصیف » اسالم آمریکایی«

صفحه ۱۱

دشمن ضربات سنگین ما را
 بر پیکره خود چشیده است

تسلیم باج خواهی ها نمی شویم

اسماعیل كوثری:

صفحه ۳

شهادت 2 خلبان ارتش
در سقوط یک جنگنده در شرق اصفهان

معاون سیاسی استانداری اصفهان 
خبر داد

صفحه ۱۰

آلودگی هوا امروز و فردا
در بخش های زیادی از کشور 

ادامه دارد

صفحه ۲

خطیب زاده: حمایت های آمریکا از اسرائیل
نقش مهمی در افزایش وقاحت

این  رژیم اشغالگر دارد


