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به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/4/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای علی مال محمد علی ک.م 0032843364 به ســمت 
رئیــس هیئت مدیره، آقای فرامرز مالمحمد علی ک.م 0069887314 
به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره آقای فریــد مالمحمد علی ک.م 
0079865895 به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت مدیــره و خانم 
ناهید باقری ک.م 0050958259 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و مکاتبات عادی شرکت بامهر 
شــرکت و امضاء مســتقل رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یا نایب 

رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پیروزمند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 76898 

و شناسه ملی 10101217666

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال مالی 
منتهی به پایان اســفند ماه 1394 به تصویب رسید اعضای هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. آقای محمدحمید اسالمی 
به شــماره ملی 0039708969 آقای علیمردان شــیبانی بشماره ملی 
0652065783 آقای بابک صدیقی به شماره ملی 0055302068 آقای 
احمــد جلیلی دارای کد ملی 0051701881 به ســمت بازرس اصلی و 
آقای احمد ابوالحســنی سریزد بشــماره ملی 4898101755 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت صنایع بوریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 50425 و شناسه ملی 10100955885 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/4/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 1394 به تصویب رسید موسسه 
حسابرســی و خدمات مدیریت هژیران به شناســه ملی 10100327020 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای احمد سلطانی به شماره ملی 4910974504 به عنوان بازرس علی البدل برای 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شــد. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1- آقای 
غالمرضا بیات به شماره ملی  4910997520، 2- آقای سیدرحیم فیروزآبادی به شماره ملی 
6649559148، 3- آقای حمید اسالمی به شماره ملی 2991307277 کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامــل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق و 

مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی طینا سهامی خاص
 به شماره ثبت43474 و شناسه ملی10100888355 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/4/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان ســال مالی منتهی به 91/12/30 به تصویب 
رســید. آقای محمدحســین غفاری مرندی به شماره ملی 
1379709865 بــه عنــوان بازرس اصلــی و آقای مجید 
عباســی به شــماره ملی 6649921939 به عنوان بازرس 

علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت زرین دانه کشتزار
 سهامی خاص به شماره ثبت 367515 

و شناسه ملی 10320129477 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/7/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب 
شدند. آقای محمد حسین ذوالفقاری طهرانی کد ملی 0043216031 - آقای 
احمد بیدآبادی کــد ملی 0041638158 - آقای عبدالحســین بیدآبادی کد 
ملی 0043821121 - شــرکت انتقال داده های ندا گســتر صبا شناســه ملی 
10102591792 به نمایندگی آقای مهرداد سنگلجی کد ملی 1281757608 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 94 به تصویب رســید. مؤسسه 
حسابرســی هوشیار ممیز شناسه ملی 10100439645 به عنوان بازرس اصلی 
و آقــای جعفر قارونی با کد ملی 0043433324 بــه عنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال  مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها سهامی خاص
 به شماره ثبت 69792 و شناسه ملی 10101147298

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۱۱/۱ح/95
مرحله اول) نوبت اول(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلدستگاهمناقصهگزار

خرید کیف سالمتموضوعمناقصه:

از تاریخ 94/11/5 ساعت 14 روز شنبه مورخ 95/11/9تاریخدریافتاسناد:ازآخریننوبتآگهی

محلدریافتاسناد:
http://iets.mporg.ir الف( پایگاه ملی مناقصات

ب: زابل - میدان جهاد - خیابان شهید باقری - ستاد مرکزی دانشگاه - دفتر 
حقوقی - تلفن 054-32237451

تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 95/11/20آخرینمهلتتحویلپیشنهادها:

زابل میدان جهاد - خیابان شهید باقری - ستاد مرکزی دانشگاه - دفتر حراستمحلتسلیمپیشنهادها:

ساعت 10 روز شنبه مورخ 95/11/23گشایشپیشنهادها:

متقاضیان شــرکت در مناقصه می بایستی جهت خرید اوراق مناقصه مبلغ 500/000 ریال به حساب 
شــماره 2178532623004 نزد بانک ملی به نام حســاب درآمد دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی زابل واریز نموده و پس از ارائه رسید بانکی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

متقاضیــان شــرکت در مناقصه می بایســتی جهت خریــد اوراق مناقصــه مبلغ 500/000 ریال به حســاب شــماره 
2178532623004 نزد بانک ملی به نام حســاب درآمد دانشــگاه 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 شماره۱۱/۲ح/95

)مرحله اول- نوبت اول(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلدستگاهمناقصهگزار

بیمارستان موضوعمناقصه: علی)ع(-  امیر المومنین  )بیمارستان  دانشگاه  تابعه  بیمارستان های  خدماتی  امور  واگذاری 
امام خمینی)ره(- سیدالشهداء)ع( زهک و شهداء هیرمند(

تاریخدریافتاسناد:
ازآخریننوبتآگهی

از تاریخ 94/11/5 ساعت 14 
روز شنبه مورخ 95/11/9

http://iets.mporg.ir الف( پایگاه ملی مناقصاتمحلدریافتاسناد:
ب( زابل- میدان جهاد- خیابان شهید باقری- ستاد مرکزی دانشگاه- دفتر حقوقی- تلفن 054-32237451

تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 95/11/20آخرینمهلتتحویلپیشنهادها:

زابل میدان جهاد- خیابان شهید باقری- ستاد مرکزی دانشگاه- دفتر حراستمحلتسلیمپیشنهادها:

ساعت 10 روز شنبه مورخ 95/11/23گشایشپیشنهادها:

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپهر قصران 
البرز در تاریخ ۱395/۱0/۱۴ به شماره ثبت 50359۴ 

به شناسه ملی ۱۴00۶۴۶۷330 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع: طراحی مشــاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه پروژه های فضای 
شــهری، پارکها، جنگلهــا و خرید و فروش گل و گیاه و بذر طراحی مشــاوره نظارت 
اجــرا نگهداری کلیه پروژه های تاسیســات و خطوط انتقــال آب و برق و راه اندازی و 
ســرویس و نگهداری آنها طراحی مشــاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه امور مربوط به 
خدمات شهری شــامل احداث، تجهیز، راهبری و بهره برداری از مراکز و ایستگاههای 
جمع آوری و تخلیه زباله های شــهری و صنعتی طراحی مشاوره نظارت اجرا نگهداری 
کلیه عملیات مربوط به بازیافت و مکانیزاســیون خدمات شهری و عملیات تفکیک آن 
طراحی مشــاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه امور مربوط به قنوات، مسیلها و کانالها و 
چاهها شامل الیروبی، مرمت و بازســازی طراحی مشاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه 
امور ابنیه و عمرانی شــامل نصب جدول، معبرسازی، مبلمان شهری، آسفالت ریزی و 
مرمت معابر طراحی مشــاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه امور مربوط به زیباســازی و 
نماسازی شــامل نصب رنگ آمیزی نورپردازی و پاکسازی نما طراحی مشاوره نظارت 
اجرا نگهداری کلیه امور مربوط به پیمانکاری ســاختمان، بازسازی، فضاسازی، فضای 
سبز طراحی مشــاوره تولید کلیه قطعات صنعتی و ماشــین آالت مربوطه صادرات و 
واردات کلیــه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ نمایندگی در داخل از کشــور- اخذ وام و 
تسهیالت از بانکها و موسسات مالی اعتباری- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
غیردولتی- عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهــای الزم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: تهران تهرانپارس خیابان 150 شــرقی پالک 36 طبقه همکف کدپستی 
1654644331 سرمایه شرکت: 1000000ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: آقای میالد نورعلی آهاری به شــماره ملی 0011770678 دارنده 600000 
ریال سهم الشرکه و آقای مهران نورعلی آهاری به شماره ملی 0082668000 دارنده 
400000ریــال سهم الشــرکه اولین مدیــران: آقای میالد نورعلی آهاری به شــماره 
ملی0011770678 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهران نورعلی 
آهاری به شماره ملی 0082668000 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از 
قبیل چک- سفته- بروات و عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق 
اساسنامه- ثبت موضوع 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 )۱۸۸09(

آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و مهندسی نوآوران کیفیت 
پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲5۴53۸ 

و شناسه ملی ۱0۸۶۱۸3۱۷۴۶
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1395/8/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرســی  و خدمات مدیریتــی تدبیر تراز نگار با شناســه ملی 
10320719958 به عنوان بــازرس اصلی و آقای رحیم اصغری با کد ملی 4390579861 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1394 تصویب گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱۸۸03(

تاسیس موسسه غیرتجاری دادگران سپهر میزان 
در تاریخ ۱395/۱0/۱3 به شماره ثبت ۴05۱9 

به شناسه ملی ۱۴00۶۴۶00۴۷
ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع موسســه: انجام امور مشاور حقوقی و 

وکالت از طریق وکالی دارای پروانه معتبر.
 در صــورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پــس از اخذ مجوزهای الزم - 
مدت موسســه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی موسسه: تهران 
تهرانسر بلوار الله خ قباد شمالی شهرک شهید هاشمی نژاد بلوک بی 4 ط 4 
واحد 32 کد پســتی 1387938152 - سرمایه موسسه: 1/000/000 ریال 
می باشد. - اولین مدیران: آقای تیمور وهاب زاده گردرودباری به شماره ملی 
2062204078 به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره دارای 200/000 
ریال ســهم الشــرکه. آقای محمدرضا وهاب  زاده گردرودباری به شماره ملی 
2980577022 به ســمت مدیرعامل و عضو و رئیــس هیئت مدیره دارای 
800/000 ریال سهم الشــرکه به مدت نامحدود انتخاب شدند - دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اســناد رسمی و  بهادار و بانکی و تعهدآور موسسه از 
قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضاء محمدرضا وهاب زاده همراه با 
مهر موسســه و نامه های عادی و اداری به امضاء محمدرضا وهاب زاده همراه 
با مهر موسســه معتبر می باشد. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه )ثبت 

موضوع 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 )۱۸۸05(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه 
عمران ازاره در تاریخ ۱395/۱0/۱۱ 

به شماره ثبت 5033۲9 
به شناسه ملی ۱۴00۶۴5503۲ 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های عمرانی در صورت ضرورت 
قانونــی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان ستارخان بعد از فلکه اول صادقیه پالک 988 
طبقه 4 کد پستی 1451876415 سرمایه شــرکت: 1200000ریال می باشد. 
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمدرضا فرخنده دارنده 400000ریال 
سهم الشــرکه آقای امیرحســین نامی دارنده 400000ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضــا معماریان دارنــده 400000ریال سهم الشــرکه اولیــن مدیران: آقای 
محمدرضا فرخنده به شــماره ملی 0010597786 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره آقای امیرحسین نامی به شماره ملی 0010725563 به سمت مدیرعامل 
آقای علیرضا معماریان به شــماره ملی 0078595843 به سمت رئیس هیئت 
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: اســناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات و عقود اسالمی و قراردادها با امضاء 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق 
عــادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشــد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه )ثبت موضوع 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 )۱۸۸0۴(

صفحه۳

يادداشت روز خبر ويژه

همدردیواقعیمردمومسئوالنحمایتازتولیدداخلیاست

آواروارداتبیرویه
پالسکوهارابیصدانابودمیکند!

جابریانصاریدردوراولمذاکراتصلحسوریهدرآستانهمطرحکرد

انتقال غیرقانونی سالح و کمک های مالی
 به شورشیان سوریه باید مهار شود

* نشریه آلمانی: یک سال و نیم بعد از توافق اتمی هنوز 
ایرانی ها عالمتی از بهبود وضع اقتصادی ندیده اند.

 *  رئیس کل گمرک: بیش از 3000 میلیارد ریال کاالی 
وارداتی از پرداخت عوارض گمرکی معافند.

* همتی: در پسابرجام شرکت های بیمه خارجی از ترس 
آمریکا در بستن قرارداد با ایران احتیاط می کنند.

*  رئیس کانون سراسری انبوه ســازان مسکن کشور: دولت 
برای خانه دار شدن مردم محروم کاری نکرده است.   صفحه4

عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس:

در نظام مالیاتی
اراده ای برای شفافیت پولی و مالی نیست

* رئیس شــورای روابط خارجی آمریکا: ترامپ برای 
آمریکا یک خطر است متحدان، ما را رها خواهند کرد.
* اختصاص 30 درصد بودجه کل کشــور بحرین به 

سرکوب انقالبیون!

* آمریــکا بدون توجــه به هشــدارهای بین المللی 
مقدمات انتقال سفارت خود به قدس را فراهم کرد.

* بلومبــرگ: دالرهــای نفتی هم نتوانســت برای 
سعودی ها پیروزی بخرد.                   صفحهآخر

مقابلدیدگانمدعیاندفاعازحقوقبشر

جنگنده های سعودی در عرض 24 ساعت
100 بار یمن را بمباران کردند!

هزارانخانوادهعراقیبهخانههایخودبرگشتند

زندگی به شرق موصل بازگشت؛ غرب موصل در انتظار آزادی

سخنگویوزارتخارجه:

درمذاکراتهستهای
بههرچهمیخواستیمرسیدیم!

آستانه
 اذعان به بقا 
و اقتدار اسد

معاوناولهم
بایدعینکبزند؟!

* روز دوشنبه دور اول مذاکرات صلح سوریه در »آستانه« 
پایتخت قزاقســتان با حضور هیئت هایی از ایران، روسیه، 

ترکیه، دولت سوریه و گروه های شورشی برگزار شد.
* جابری انصاری سرپرســت هیئــت اعزامی ایران:دولت و 
معارضین ســوریه می توانند با حمایت ابتکار ســه جانبه، 
گفت و گوهای خود را برای رســیدن به راه حل سیاســی و 
برگزاری انتخابات آزاد، فراگیر و شفاف براساس وحدت ملی 
و تمامیت ارضی آغاز کنند و تا حصول نتیجه ادامه دهند.

* »بشــار جعفری« نماینده دمشــق: نشست آستانه 
نتیجه اقدامات مشــترک از سوی طرف های مختلفی 

مانند ایران و روسیه است.
* هیئت های سوریه و معارضان در اتاق های جداگانه ای 
قرار گرفته و صحبت های آنها از طریق یک میانجی به 
هم منتقل شد. این میانجی ها، نمایندگانی از ترکیه و 

روسیه بودند.
صفحه۳

* وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بر اســاس ســندی که خردادماه سال گذشــته ابالغ شده، موظف بوده 
 گزارش های ارسالی از شهرداری را در اولویت کاری خود قرار دهد. 

*شهردارتهراندرسال9۳دربارهخطرساختمانپالسکوهشداردادهوخواستاراقدامعاجل
برایرفعاینخطرشدهبود.صفحه۶

وقتیعملنکردنوزارتکاربهمصوبهدولت،فاجعهآفرید

چهکسانیمیتوانستند
جلویفاجعه»پالسکو«رابگیرند؟

صفحهآخر

*آمارهایرســمیازوضعیتاقتصادملینشــانمیدهدحاصل
زحماتکارگروکارفرمــایایرانیقبلازآنکــهزیربارحوادث
غیرمترقبهدفنشود،زیرآواروارداتبیرویهوبیپناهیتولیدملی

نابودشدهاست.
*هفتهگذشــتههیئتوزیرانتعرفهواردات8کاالیاساســی
وحســاسشامل؛برنج،کره،گوشــتقرمزگوسفندیراباوجود

ضرورتحمایتازتولیدداخل،5تا50درصدکاهشداد.
*رئیساتحادیهباغداراناســتانتهرانازسرگیریوارداتمیوه
بهکشــوررانگرانکنندهخواندهوگفتهاســتکهعدهایدرپی
فضاسازیبرایوارداتگستردهاینمحصوالتدرایامپایانیسال

هستند.
*رئیسجمهوردرهنگامتبلیغاتانتخاباتیباانتقاداتصریحخود
ازدولتقبلوعدهدادتادرصورتپیروزیجلویرشــدفزاینده

وارداتازچینرابگیرد.
*براساسآمارگمرک،درطولسهسالونیميکهازدولتتدبیرو
امیدميگذردبیشاز۳5میلیارددالرمعادلحدود100هزارمیلیارد

تومانکاالازچینواردشدهاست.
*باتوجهبهشاغلبودنحدود4هزارکارگردرساختمانپالسکو
وبیکارشدنآنهادرشــبعید،خیزشیمردمیشکلگرفتهکه
گفتهاند»بــاخودعهدمیکنیمکهبرایشــبعیدفقطکفشو

پوشاکایرانیخریداریکنیم.«
صفحه4

صفحه2صفحه2
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