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به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/3/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مجید حســینعلی زاده خراسانی به کد ملی 1288727801 

به نمایندگی از شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز 

فام به شناسه ملی 10320848349 به سمت رئیس هیئت 

مدیره و مدیر عامل، لطــف اهلل فروزنده دهکردی به کد ملی 

4621401701 به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه بامداد 

به شناسه ملی 10320848577 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیــره و خضراله حیدرزاده به کــد ملی 6269730244 به 

نمایندگی از شــرکت توســعه عمران رهاد به شناســه ملی 

10320401904 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و 

بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شــرکت و سایر نامه های 

اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 

وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیــک شــخصیت حقوقی مرقــوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند:
یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 
میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به ســمت بازرســین: علیرضا بروجردیان به شماره ملی 
0062050753 به ســمت بازرس اصلی و ساناز محرمی به شماره 
ملی 0450486125 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال 

مالی انتخاب شدند. 
ترازنامــه و حســاب ســود و زیان منتهی به ســال مالی ســال 

1394/10/30 به تصویب رسید.
 با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توســط متقاضی 
در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون سهامی خاص
 به شماره ثبت 73946  و شناسه ملی 10101188487

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1395/10/8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - حســین اجتهادیان به شماره ملی 0034582045 به سمت 
بازرس اصلی و ســیدمحمد صمدی به شــماره ملی 0453391941 به سمت 
بــازرس علی البدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان ســال مالی منتهی به سال 1393 به تصویب رســید. - روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سعید نواب کد 
ملــی 0035343362 و اکبر نواب کد ملی 0043701604 و محمدامین نواب 
کد ملی 0453698921، و عرفان نواب کد ملی 0440216443، و محمد علی 
نواب کد ملی 0440316413 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. حجت اله قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت نوا خودرو پرند سهامی خاص
 به شماره ثبت 1243 و شناسه ملی 10103620996

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم )20555(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/10/8 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - اکبر نــواب به کد ملی 0043701604 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و محمدامیــن نواب به کد ملی 0453698921 به ســمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و سعید نواب به سمت به کد ملی 00353433362 به سمت مدیرعامل 
و عرفــان نــواب به کد ملی 0440216443 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
محمدعلی نواب به کد ملی 0440316413 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اســامی، سایر اوراق تجارتی و سایر  نامه    های 
اداری با امضا منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
است. حجت اله قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت نوا خودرو پرند سهامی خاص 
به شماره ثبت 1243 و شناسه ملی 10103620996

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم )20557(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/5/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ابوالفضل صالح نژاد به شماره ملی 0050342681 و محمدرضا 
حســنی آهنگر به شــماره ملی2063720401 و حمید اصانی به شــماره ملی 
0050288581 و ابوالفضل نظری به شماره ملی 4910857826و مسعود اورعی 
به شــماره ملی  0049780131و رضا فرقانی به شــماره ملی0047270241 و 
سهیل امامیان به شماره ملی4969640734 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند سهراب تقی پور آهنگر با کدملی2060701163 
به ســمت بازرس اصلی و آقای محسن اسدی 2992534080 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت نشــر آگهی های شرکت انتخاب شــد. تراز و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 1394/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت تحقیقات هوافضا و خدمات مهندسی پرآور پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت93240 و شناسه ملی 10101373495 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )20556(

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطاع 
عمــوم آگهی می گردد. موضــوع: انجام کلیه امور بازرگانــی و تجاری و تولیدی و 
صــادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی از صنایع داخلی و یا خارجی طبق 
مقررات و مشارکت با شرکت های تولیدی و صنعتی و بازرگانی و خدماتی از طریق 
خرید سهام و شرکت در مزایده های دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت.
اخذ تسهیات ریالی و ارزی از بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی 
خصوصی و دولتی و سایر سازمان های تامین کننده منابع مالی علی الخصوص موارد 
مرتبط با موضوع شــرکت. مشارکت و سرمایه گذاری و سایر شرکتها. ضمنا شرکت 
می تواند بطور کامل عملیات و معامات مالی و تجاری و صنعتی و بازرگانی که بطور 
مســتقیم یا غیرمستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوطه باشد مبادرت 
نمایــد )در صورت ضرورت قانونی انجــام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای 
الزم( مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان سرافراز نبش 
کوچه یکم ساختمان موج طبقه هفتم واحد 29 کدپستی 1587653138 سرمایه 
شــرکت: مبلغ 5/000/000/000 ریال منقسم به 5000 سهم 1/000/000 ریالی 
بی نام که تماما طی گواهی بانکی شــماره 666 مورخ 95/8/10 بانک ســپه شعبه 
سرافراز پرداخت گردیده اســت اولین مدیران: آقای سعید مجیدی به شماره ملی 
0014655187 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید مجیدی به شماره 
ملی 0072929685 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدحمید فاطمی گرکانی 
به شــماره ملی 0082755825 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بمدت دو 
سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک - ســفته - بروات- قراردادها و عقود اســامی با امضاء رئیس هیئت 
مدیــره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با 
امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر است. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه بــازرس اصلی و علی البدل: آقــای امید معمارزاده به 
شماره ملی 0060085142 به سمت بازرس اصلی آقای میثم فاح به شماره ملی 
0075113953 به ســمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. )ثبت موضوع 

فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(

تاسیس شرکت سهامی خاص آرمین مجد گستر خاورمیانه 
در تاریخ 1395/10/15 به شماره ثبت 503648 

به شناسه ملی 14006469309 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )20550(

موضوع آگهی: 
MARELLI خرید الکتروموتور

برای کســب اطاعات بیشتر به سایت این شرکت 
WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

آگهی  مناقصه عمومی
با اخذ سپرده

درخواست شماره:
RHS-9446603-T20 

ت اول
نوب

روابط عمومی

متقاضیان شــرکت در مناقصه می بایستی 
جهت خرید اوراق مناقصه مبلغ 500/000 
ریال به حساب شماره 2178532623004 
نزد بانک ملی به نام حساب درآمد دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
زابل واریز نموده و پس از ارائه رسید بانکی 

اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای به 
شماره 11/3ح/95

دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه مناقصه گزار
خدمات بهداشتی درمانی زابل

موضوع مناقصه:
خرید خدمت نیروی انسانی 

جهت مراکز جامع خدمات روستایی
 و شهرهای زیر 20 هزار نفر

تاریخ دریافت اسناد:
 از آخرین نوبت آگهی

از تاریخ 1/11 94/1 ساعت 14 
روز شنبه مورخ 95/11/16

محل دریافت اسناد:

 http://iets.mporg.ir )الف
پایگاه ملی مناقصات

ب( زابل - میدان جهاد - خیابان 
شهید باقری - ستاد مرکزی 

دانشگاه - دفتر حقوقی -
 تلفن 054-32237451

آخرین مهلت تحویل 
پیشنهادها:

تا ساعت 15 روز چهارشنبه 
مورخ 95/11/27

محل تسلیم 
پیشنهادها:

زابل میدان جهاد - خیابان
 شهید باقری- ستاد مرکزی 

دانشگاه - دفتر حراست

ساعت10 روز شنبهگشایش پیشنهادها: 
 مورخ 95/11/30

سال هفتادو پنجم   شماره ۲15۴9   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 11 بهمن 1395   اول جمادی االول 1۴3۸   30 ژانویه ۲01۷

پول نفت همچنان بلوکه است
سیف: بهتر است در خارج از کشور نگهداری شود!

تجمع گسترده طاب و روحانیون حوزه علمیه قم
در حمایت از قیام مردم مظلوم بحرین

کمترین انتظار از دولت

ورود اتباع آمریکا به ایران را
ممنوع کنید

* بزرگترین بحران آبی دمشــق با تسلط ارتش سوریه

 بر »وادی بردی« حل شد.

* هاکت 62 تروریست تکفیری در پی بمباران سنگین 

مواضع داعش در غرب موصل.

* ناگفته های کودتای مصر به روایت محمد البرادعی.

* درخواست رهبر حزب کارگر انگلیس برای ممانعت از 

ورود ترامپ به این کشور.

* وزیر صهیونیســت: با بحریــن روابط گرمی در حوزه 

سیاسی، نظامی و اقتصادی داریم.

صفحه آخر

مسابقه آدم کشی آمریکا و عربستان 
در یمن

* ایســنا: دولت عامل ضرر 3500 میلیارد تومانی 

سهامداران بانک ملت است.

* رئیس انجمن نساجی کشور خبر داد؛ اجاره رایگان 

پاساژها به برندهای خارجی برای فروش قاچاق.

* عضو کمیســیون برنامه و بودجه: کوتاهی دولت 

در حذف یارانه پردرآمدها تخلف است.

* مدیرعامل بانک: منکر تخلفات در بانک سرمایه 

نیستیم.                                            صفحه۴

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
وصول مالیات در ایران عادالنه نیست

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

هر طفل نی سوار 
کند تازیانه اش!

میراث 
تورمی سنگین
 دولت یازدهم

برای
 دولت دوازدهم

با اذعان به برتری ایران در معادالت منطقه

اندیشکده بگین-سادات: اسرائیل
 همکاری با تروریست ها در سوریه را علنی کند

صفحه آخر

پیام رهبر انقالب در تجلیل از قهرمانان با اخالص

آتش نشانان با شهامتی شگفت انگیز
خاطرات فداکاری های دوران دفاع مقدس را زنده کردند

* »شان اسپایسر« سخنگوی کاخ سفید: فرمان اجرایی ترامپ برای ممنوعیت ورود اتباع ۷ کشور، بر اساس فهرستی است 
که دولت اوباما تهیه کرده بود.

* پس از دســتور اجرایی اخیر ترامپ مدعیان اصالحات و رسانه های به ظاهر حامی دولت به آن واکنش نشان داده و موج 
ترامپ ستیزی به راه انداخته اند تا از طریق ستیز با ترامپ، کلیت سیستم »ترامپ پرور« آمریکا را تطهیر کنند.

* با نگاهی گذرا به متن کامل فرمان اجرایی ترامپ متوجه می شــویم که در این متن هیچ  اســمی از ایران آورده نشده و 
تنها از تعابیری چون»دولت های حامی تروریسم«،کشورهایی که »تهدیدی فوق العاده« به حساب می آیند و از همه مهم تر 

کشورهای حاضر در فهرست »کشورها یا مناطق مایه نگرانی« استفاده شده است.

* براساس قانون»بهبود برنامه معافیت از اخذ روادید و ممنوعیت سفر تروریستی«-تصویب شده در دوران اوباما- موسوم 
به قانون H.R.158 ایران به کشورهایی که در منطقه نگرانی آمریکا قرار دارند اضافه شد و در نهایت ترامپ بر اساس این 

قانون به طور کلی سفر اتباع کشورهای موجود در این گروه ها به آمریکا را ممنوع کرد.
* شبکه خبری ســومریه نیوز عراق: »احالم الحسینی« مسئول کمیته روابط خارجی پارلمان عراق در واکنش به تصمیم 
دولت جدید آمریکا برای ورود اتباع عراقی به آمریکا تاکید کرده است که این کمیته روش »مقابله به مثل« را مورد بحث 

و بررسی قرار خواهد داد.
صفحه۳

* رئیــس کل بانک مرکــزی در برنامه نگاه یک: بهتر اســت ارز حاصل از 
صادرات نفت در حسابی در خارج از کشور نگهداری شود!

* سوال مهم این است که اصا پول حاصل از صادرات را برای چه منظوری 
به داخل کشور وارد کنیم؟ مگر نمی خواهیم واردات انجام دهیم؟!

* سیف فراموش کرد که در آغاز این دولت، او و دیگر مقامات اجرایی دائما 
از عدم ورود پول های نفت گله و شکایت می کردند و مذاکره و برجام را تنها 

راه برای انتقال پول های بلوکه شده می دانستند!
* رئیس کل بانک مرکزی : تصور ما این نبود که موانع دیگری در عادی سازی 
روابط بانکی با سیســتم بانکی بین المللی به ویــژه بانک های اروپایی وجود 

داشته باشد.
* ارز دانشــجویی چمدانی منتقل نمی شــود اما بهتر است این گونه نقل و 

انتقاالت از طریق صرافی ها انجام شود !

صفحه۳

* وی بدون اشــاره به کارشــکنی ها و تهدید های دائمی آمریکا ، عمده ترین موانع بر سر همکاری بانک های ایرانی با 
سیستم بانکی بین المللی را عقب ماندگی سیستم بانکی ایران دانست!

* سیف بدون اشاره به کاهش چشمگیر ارزش پول ملی در یک ماه اخیرگفت: نوسانات اخیر نرخ ارز موضوعی عجیب 
و غیر منتظره نیست و در همه دنیا وجود دارد!

* وی اوایل امسال در آمریکا  سخنرانی کرده بود و دستاورد برجام را »تقریبا هیچ« دانسته بود.
* نرخ ارز روند کاهشی خواهد داشت اما به دامنه 3500 تومان باز نمی گردد!                                      صفحه2

* هزاران تن از طاب، روحانیون و فضای حوزه علمیه قم با تجمع در مدرســه فیضیه، حمایت خود را از مردم 
مظلوم بحرین و شیخ  عیسی قاسم اعام کردند.

* آیت اهلل نوری همدانی: مجامع جهانی سکوت ننگین خود را بشکنند و از حقوق مردم مظلوم بحرین دفاع کنند.
* آیت اهلل مکارم شیرازی : روزی در انتظار آل خلیفه است که انتقام این ظلم ها از آنها گرفته خواهد شد.

* آیت اهلل سبحانی: اگر بنده در بحرین بودم، حتما در برابر منزل شیخ عیسی قاسم تحصن می کردم.    صفحه۳

* مدیر نجومی معزول همچنان 
از 2 نهاد دولتی حقوق می گیرد.
صفحه2


