
آگهی مزایده شماره 67
یک ســازمان دولتی در استان یزد در نظر دارد اموال مشروحه ذیل 
را از طریــق مزایده عمومی به فروش برســاند. متقاضیان می توانند جهت 
بازدید و دریافت فرم شــرایط شــرکت در مزایده و لیســت کامل اموال در 
زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کســب اطالعات با شــماره تلفن 
37244041 با کد 035 و داخلی 121 و 111 تماس حاصل نمایند.

1- تعداد 119 دستگاه انواع خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت
 2- زمان بازدید و تســلیم پیشــنهادات: بمــدت 3 روز اداری 
از تاریخ سه شــنبه 1401/04/07 لغایت پنجشنبه 1401/04/09 از ساعت 

8 صبح الی 13
3- تاریخ انصراف از مزایده: شــنبه 1401/04/11 در ساعت اداری و 

با مراجعه به دبیرخانه شورا
4- بازگشایی پاکات: یکشــنبه 1401/04/12- اعالم نتایج: سه شنبه 

1401/04/14
5- محل بازدید و تسلیم پیشــنهادات: کیلومتر 5 جاده مهریز به 
کرمان- جنب ایســت و بازرســی شــهید مدنی مهریز- پارکینگ شورای 

هماهنگی
- بازدیدکنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزایده اســتان ها و مشاهده 
و دانلود لیســت خودروها می توانند به سایت www.dchq.ir )صفحه 
اصلی- منوی سایت- ســامانه ها و خدمات، سامانه مزایده ها و مناقصه ها( 

مراجعه نمایند.
- ضمنا کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ســاالنه شهرداری، مالیات 
مشاغل، نقل و انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به 

عهده برنده مزایده خواهد بود.
- پیگیری رفع توقیف کارت هوشــمند سوخت، ناوگان حمل و نقل و انجام 
کلیه تعهدات و ســیر مراحل قانونی و امور مربوط به خودروهای مشــروط 

)موتور تعویضی، اتاق تعویضی و...( به عهده برنده مزایده می باشد.
- آدرس شــورای هماهنگــی مبــارزه با مواد مخدر اســتان یــزد: یزد، 
 میــدان امــام حســین)ع(، ابتدای بلــوار شــهید باهنر، کوچه شــماره 7 

)کوچه روزنامه جمهوری اسالمی(
شناسه آگهی: 1341595

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 184232/71/5 مورخ 
99/12/20 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای داریــوش امانی تهرانــی به کدملی 
1289385750 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 17 ، 
شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان 
کالهدوز ، خیابان شــهید عباس دوران ، میدان شهید مهتدی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف ، کدپستی1751613711 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 
1400/03/17 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

سال هشتاد و یکم   شماره 23057   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  یک شنبه 5 تیر 1401   26 ذی القعده 1443   26 ژوئن 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 صندوق بین المللی پول رکود اقتصادی آمریکا را 
قطعی دانست.

 اســماعیل هنیه در بیروت: جنگ جهانی بزرگی 
در حال شــکل گیری اســت، دنیا دیگر تک قطبی 

نخواهد بود.

 خیــز هفتــم کرونــا در فرانســه؛ 55 هــزار نفر 
در یک روز مبتال شدند.

 بحران هــای پیچیــده اقتصــادی و اجتماعــی 
در انگلیس و تقالی بوریس جانسون برای بقا.

سازمان ملل هشدار داد

بحران گرسنگی بی سابقه است
هیچ کشوری در امان نخواهد بود

 با 31 درصد رشد نســبت به بهار سال گذشته ،
 خریــد تضمینی گندم در کشــور بــه 3 میلیون

 و 663 هزار تن رسید.
 مدیرعامل بنیاد برکت از ایجاد 300 هزار شــغل 

تا پایان امسال خبر داد

 رئیس کل بانــک مرکزی: میــزان قابل توجهی 
از مطالبات صادرات گاز به عراق وصول شده است.

 رئیس  پلیس پیشگیری فراجا تشریح کرد: ورود 
پلیس به امنیت ســاختمان ها و اعالم شرط جدید 

برای صدور پایان کار.

رئیس  اتحادیه گوشت گوسفندی خبر داد

کاهش ۳۰ هزار تومانی
قیمت گوشت قرمز

 ]صفحه 3[

نامه 1000 استاد دانشگاه و حوزه
به رؤسای سه قوه درباره فضای مجازی

رئیس جمهور در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم:

آثار تورمی فعلی در فاصله زمانی کوتاهی از بین خواهد رفت
تالش دولت کنترل قیمت ها در بازار است

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا در مراسم تشییع » شهید یاسمی«:

حفاظت از جان و مال مردم در دستورکار پلیس است

 مراسم تشییع »شهید یاسمی« با حضور مردم و همرزمان وی برگزار شد.
 جانشــین معاون هماهنگ کننده فراجا: این برادر بزرگوار که یکی از شــخصیت های متدین و والیی و 
حافظ 13 جزء قرآن بود در حین اجرای یکی از احکام قضایی توسط یکی از شهروندان به صورت شلیک 

مستقیم به شهادت نائل شد.

 فضای مجازی که می توانست برای تقویت امنیت و آرامش جامعه به کار آید، امروز، عماًل ناامنی اجتماعی 
را به ارمغان آورده اســت؛ سرقت، کالهبرداری، تهدید، قتل، هتک حیثیت افراد، تجاوز به حریم خصوصی، 

فروپاشی خانواده و... بخشی از رهاورد وضعیت اسفبار فضای مجازی کنونی ایران است.
 بخش مهمی از آســیب های مذکور از آن روســت که امروز فضای مجازی کشــور از عرصه های وابسته و 
 عقب مانده اســت؛ گسترده ترین شــبکه های اجتماعی -که بخش مهمی از فضای مجازی را دربر می گیرد - 

غیربومی است، و مدیران آن از عوامل صهیونیزم جهانی یا در ارتباط با آنان اند.
 شــورای عالی فضای مجازی، به رغم قصورات و تقصیرات، برخی مصوبات مفید دارد که متأسفانه توسط 
 دولت قبل اجرا نشــده اســت. تقاضامند اســت دولت محترم در کوتاه ترین زمان ممکــن، این مصوبات را 

- که عمل به آنها بخشی از معضالت فضای مجازی را کاهش می دهد - اجرایی کند.

 ]صفحه ۱۰[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

شورای آتالنتیک:
جذابیت مسیر تجاری ایران

تحریم های آمریکا را بی فروغ می کند

رئیس  سازمان انرژی اتمی خبر داد

طراحی نیروگاه تمام ایرانی 
برای تولید 10هزارمگاوات برق اتمی

]صفحه ۱۱[

 رئیس  ســازمان انرژی اتمی در ســفر به 
بوشــهر، از نزدیک در جریان روند اجرایی و 
نیروگاه  پیشرفت ســاخت واحدهای ۲ و 3 
اتمی بوشهر قرار گرفت و گفت: روند اجرای 
واحدهای جدید متفاوت از گذشته خواهد بود.
 امروز تولید برق هســته ای مورد استقبال 
واقع شــده است و ما نیز با توجه به تأکیدات 
مقام معظم رهبری، تولید ۱۰ هزار مگاوات برق 
جدید را به صورت کّمی هدف گذاری کرده ایم و 

این مهم در دستور کار قرار گرفته است.
 با استفاده از ظرفیت ملی، ساخت نیروگاه 
تمام ایرانی را هدف گذاری کرده ایم تا بتوانیم 
کشــور را در زمره صاحبان این صنعت قرار 
دهیم. ما ظرفیت ۱۰ هــزار مترمکعبی درون 
نیروگاه داریم که مصــارف داخلی را تأمین 
می کند و اکنون 5 هزار واحد آن فعال اســت 
و 5 هزار متر واحد در دست تعمیر و باز سازی 

است.
 ظرفیت تولید 7۰ هزار مترمکعبی از سوی 
رئیس جمهور تأیید شد و این مهم به سازمان 
انرژی اتمی ایران ابالغ شده است و ما اقدام 
 به طراحی خواهیم کرد تــا عملیات اجرایی 

این طرح به محض تعیین پیمانکار، آغاز شود.
 همه کمک کنند تا بــرگ زرینی را به نام 
 ملت ایران در تاریخ ثبت کنیم زیرا با این کار
تراز کشــور از نظر تکنولــوژی و صنعتی به 
تراز هسته ای تبدیل خواهد شد و در نتیجه 
می توانیم در زمره کشورهای پیشرو و در تراز 

هسته ای قرار بگیریم.

 
خداحافظ،

جهان تک قطبی

یادداشت روز

] صفحه۲ [ صفحه ۸

روزی که دشمن 
مغلوب شهامت نوجوانان رزمنده شد

گفت و گوی خواندنی کیهان با آزاده 
و جانباز کرمانی؛ مهدی قزوینی

صفحه ۳

آیین تکریم و معارفه 
رئیس  سازمان اطالعات سپاه 

برگزار شد

با حضور فرمانده کل سپاه 
و مسئولین جامعه اطالعاتی کشور

صفحه  ۳

سردار حسن مشروعی فر 
به فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر)عج( 

منصوب شد

با حکم سردار سالمی

صفحه ۹

ایران ، کانادا را هم
 3 بر صفر شکست داد

یک برد شیرین دیگر برای تیم ملی والیبال

صفحه ۱۰

وقوع زلزله 5/6 ریشتری
 با یک فوتی در استان هرمزگان

]صفحه۱۱[


