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به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع شرکت عبارات »ایجاد و تأسیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائــی و داروئی و 

واردات و صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی 

بهداشــتی و غذائی و داروئی و واردات و صادرات مواد 

اولیه یا محصول نهائی دارو، واکســن، مواد بیولوژیک 

و مکمل هــای دامپزشــکی، افزودنی، ســموم و مواد 

ضدعفونی کننــده و نیز ماشــین آالت صنعتی و کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های 

داخلی و خارجی و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای 

نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر 

ایــران و انجام کلیه معامالتی که به طور مســتقیم یا 

غیرمســتقیم بامضوع شــرکت ارتباط داشته باشد )در 

صورت ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهــای الزم(  الحــاق گردید و مــاده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه 

)الحاق به موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک
 سهامی خاص به شماره ثبت 88464

 و شناسه ملی 10101328708

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

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 

- موضوع شــرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع داروهــا و فرآورده ها و مکمل های دارویی و 
شیرخشــک و مکمل های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران و لوازم و ابزار مصرفی 
پزشــکی و فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی و ملزومات دارویی مجاز و لوازم و تجهیزات 
پزشــکی و صادرات و واردات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مزایده و 
مناقصه و سرمایه گذاری بنا به موضوع فعالیت شرکت و هرگونه اقدامی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم در مســیر فعالیتهای فوق باشد. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( 
- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

- مرکز اصلی شــرکت: تهران، خیابان کریمخان زند، روبروی ایرانشــهر شمالی، پالک 99 
کد پستی 1585686341 

- ســرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 2000 سهم 10000 ریالی که تعداد 
2000 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 399 مورخ 95/6/9 نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان زند دایره 

صندوق پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.  
- اولین مدیران شــرکت: آقای دارا روحانی به شــماره ملی 0451420349 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی 0937471879 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی 0069257809 بسمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
9- حق امضاء اسناد و مکاتبات عادی شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا وکالی محضری و با مهر شرکت می باشد.

- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
- بازرس اصلی و علی البدل: لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 به عنوان 
بازرس اصلی. هاجر کیانی ابربکوه به شماره ملی 0010015515به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص بخارا داروطب 
در تاریخ 1395/6/17 به شماه ثبت 498014 

به شناسه ملی 14006156910

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه  ملی

10100643383 به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی 

علمداری به شــماره ملی5059610322 را به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار،تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی مدیران 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی10101236094

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/3/11 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

اداره کل راه آهن جنوب شــرق در نظر دارد برابر قانون برگزاری 
مناقصات نســبت به برگزاری ارزیابی کیفی ساده مناقصه گران به شرح 
ذیل اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت جهت انجام کار 

دعوت می شود در مناقصه شرکت نمایند.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: زاهدان- بلوار شهید مطهری- اداره 

کل راه آهن جنوب شرق.
2- مشخصات کار و پروژه: تجدید ارزیابی کیفی ساده تبدیل تقاطع 

همسطح زیباشهر به غیرهمسطح )تقاطع بلوار بهارستان و راه آهن(
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/289/551/196 ریال 
که باید به صورت: 1- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما 2- رسید بانکی واریز 

وجه مزبور به حساب مندرج در اسناد مناقصه 3- اوراق مشارکت بی نام.
4- برآورد هزینه اجرای کار: 25/791/023/924 ریال )براســاس 

فهرست بهای راه و باند سال 96( 
5- رشــته و پایه پیمانکار:  مناقصه گر می بایســتی حداقل دارای 
گواهینامه صالحیت رتبه 4 راه و باند از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

همچنین گواهینامه صالحیت ایمنی را داشته باشد.
6- مناقصه باســتناد ماده 11 آئین نامه بنــد ج ماده 12 قانون برگزاری 
مناقصات )آئین نامه ارزیابی کیفی( به روش ارزیابی ساده صورت می گیرد 
و مناقصه گــران موظف به ارائــه تصویر برابر با اصل شــده گواهینامه 

صالحیت معتبر پیمانکاری می باشند.
7- نوع اعتبار: طرح عمرانی.

8- مدت و محل انجام کار: هشت )8( ماه تمام شمسی- اداره کل 
راه آهن جنوب شرق.

9- میزان تضمین حسن انجام تعهدات: معادل 5 )پنج( درصد 
مبلغ کل قرارداد پس از انتخاب برنده مناقصه.

10- مهلت و محل دریافت اســناد ارزیابی کیفی ســاده: 
متقاضیــان می تواننــد حداکثر تا ســاعت 13/30 روز دوشــنبه مورخ 
1396/7/17 بــا در دســت داشــتن معرفی نامــه کتبــی و واریز مبلغ 
دویست هزار ریال به حساب سیبا شماره 2176402605006 بانک ملی، 
جهت دریافت اسناد مناقصه به نشــانی زاهدان- بلوار شهید مطهری- 
اداره کل راه آهن جنوب شرق- اداره تدارکات و پشتیبانی مراجعه نمایند.
11- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 
13/30 روز چهارشــنبه مورخ 1396/8/3، اداره کل راه آهن جنوب شرق 

به نشانی فوق.
ســایت طریــق  از  مناقصــه:  اســناد  دریافــت   -12

 http:iets.mporg.ir امکان پذیر می باشد.
13- ضمانتنامه فرایند ارجاع کار به مدت 3 ماه معتبر و برای ســه ماه 

دیگر قابل تمدید باشد.

تجدید آگهی ارزیابی کیفی
شماره 96/132/2 

اداره کل راه آهن جنوب شرق م الف 2222

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سهامی خاص(

اداره کل راه آهن جنوب شرق

نوبت اول

اداره کل راه آهن جنوب شــرق در نظــر دارد برابر قانون برگزاری 
مناقصات نســبت به برگزاری ارزیابی کیفی ساده مناقصه گران به شرح 
ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه شــرکتهای دارای صالحیت جهت انجام کار 

دعوت می شود در مناقصه شرکت نمایند.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: زاهدان- بلوار شهید مطهری- اداره 

کل راه آهن جنوب شرق.
2- مشخصات کار و پروژه: تجدید آگهی ارزیابی کیفی ساده تبدیل 

تقاطع همسطح مهرشهر به غیرهمسطح)تقاطع بلوار جنت و راه آهن(
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/286/198/679 ریال 
که باید به صورت: 1- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما 2- رسید بانکی واریز 

وجه مزبور به حساب مندرج در اسناد مناقصه 3- اوراق مشارکت بی نام.
4- برآورد هزینه اجرای کار: 25/723/973/587 ریال)بر اســاس 

فهرست بهای راه و باند سال 96(
5- رشــته و پایه پیمانکار: مناقصه گر می بایســتی حداقل دارای 
گواهینامه صالحیت رتبه 4 راه و باند از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

و همچنین گواهینامه صالحیت ایمنی را داشته باشد.
6- مناقصه باســتناد ماده 11 آئین نامه بند ج مــاده 12 قانون برگزاری 
مناقصات)آئین نامه ارزیابی کیفی( به روش ارزیابی ساده صورت می گیرد 
و مناقصه گــران موظف به ارائــه تصویر برابر با اصل شــده گواهینامه 

صالحیت معتبر پیمانکاری می باشند.
7- نوع اعتبار: طرح عمرانی.

8- مدت و محل انجام کار: هشت)8( ماه تمام شمسی- اداره کل 
راه آهن جنوب شرق.

9- میزان تضمین حسن انجام تعهدات:  معادل 5)پنج( درصد 
مبلغ کل قرارداد پس از انتخاب برنده مناقصه.

10- مهلت و محل دریافت اســناد ارزیابی کیفی ســاده: 
متقاضیــان می تواننــد حداکثر تا ســاعت 13/30 روز دوشــنبه مورخ 
1396/7/17 بــا در دســت داشــتن معرفی نامــه کتبــی و واریز مبلغ 
دویست هزار ریال به حساب سیبا شماره 2176402605006 بانک ملی، 
جهت دریافت اسناد مناقصه به نشــانی زاهدان- بلوار شهید مطهری- 
اداره کل راه آهن جنوب شرق- اداره تدارکات و پشتیبانی مراجعه نمایند.

11- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 
13/30 روز چهارشــنبه مورخ 1396/8/3، اداره کل راه آهن جنوب شرق 

به نشانی فوق.
 http:iets.mporg.ir 12- دریافت اسناد مناقصه: از طریق سایت

امکان پذیر می باشد.
13- ضمانتنامــه فرایند ارجاع کار به مدت 3 ماه معتبر و برای ســه ماه 

دیگر قابل تمدید باشد.

تجدید آگهی ارزیابی کیفی 
شماره 96/132/3

اداره کل راه آهن جنوب شرق م الف2221

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران)سهامی خاص(

اداره کل راه آهن جنوب شرق

نوبت اول

سال هفتادو ششم   شماره 21۷33   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 5 مهر 1396  6 محرم 1439   2۷ سپتامبر 201۷

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

شرمآورترین
بخشماجرا

نیویورک تایمز: ترامپ برای مقابله با ایران
باید از تجزیه کردستان عراق حمایت کند

صفحه2

والیتی:

بارزانی، دالِل 
صهیونیست هاست

* جوان فلسطینی نظامیان صهیونیست را به رگبار بست 

4 سرباز اسرائیلی به هالکت رسیدند.

* سخنرانی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در بحرین 

ممنوع شد!

* اوضاع وخیم شــیعیان در عربســتان به روایت 

دیده بان حقوق بشر.

وبا  * سازمان جهانی بهداشت هشدار داد؛ خطر شیوع  

در اردوگاه های مسلمانان میانمار.        صفحه آخر

آلمان:ازبشاراسد
شکستغمانگیزیخوردیم

 * اختــالف 7 میلیون تومانــی قیمت یک خودرو 

از کارخانه تا بازار.

 * فریبکاری در پیامک هــای پولی و هزینه ای که 

از جیب مشترکان می رود.

* 85 درصد قراردادهای بانکی صوری است.

* فرار یک میلیون و 200 هزار شرکت از شفاف سازی.

* نوبخت در پاسخ به کیهان: برنامه ای برای افزایش 

قیمت حامل های انرژی نداریم.                صفحه۴

عسگراوالدی:آمارجذبسرمایهگذاریخارجی
واقعینیست

گزارش کیهان از خواب تازه غرب برای منطقه

عامالن دیروز جنایت علیه کردها
حامیان امروز جدایی کردستان از عراق

ترکیهاسنادهمکاریآمریکاواروپابرایجداییکردستانرامنتشرکرد

دادستان تهران:

کیفرخواست مدیران نجومی
صادر شده است

صفحه2

* مراســم وداع با پیکر مطهر شــهید محسن حججی 
مدافــع حرم اهل بیــت)ع( با حضور پرشــور زائران و 
مجاوران امام رضا)ع( در صحن جامع رضوی برگزار شد.

* پیکر این شــهید واال مقام قبــل از ظهر دیروز وارد 
حرم منور رضوی)ع( شده و به دور ضریح منور رضوی 

طواف داده شد.

* مراسم تشــییع پیکر مطهر شــهید حججی امروز 
ســاعت 9 صبح از میدان امام حسین)ع( تهران برگزار 

می شود.
 * حجت االســالم والمسلمین رئیسی: شهید حججی

به همه تعلق دارد و رمز وحدت در جامعه شد.
          صفحه۳

با حضور پرشور زائران و مجاوران امام رئوف)ع( انجام شد

وداع پر شکوه با پیکر مطهر شهید حججی در حرم منور رضوی

* آمریکا و اسرائیل که با لشکرکشی نتوانسته اند طرح خاورمیانه بزرگ را 
اجرا کنند، اکنون از طریق تجزیه طلبان در اربیل، قصد اجرای آن را دارند.

* تجزیه طلبان با موضع گیری ها و اظهارات اخیرشان، ثابت کرده اند که اهل 
معامله با دشمنان تابلودار امت اسالمی هستند.

* مســعود بارزانی و دســتیارانش جنایات صدام نسبت به کردها را بهانه 
برگزاری همه پرسی غیرقانونی کرده بودند، اما نگفته اند که صدام با حمایت 

مستقیم آمریکا و اروپا، علیه کردها جنایت کرده است.
* رئیس منطقه کردســتان عراق با ســکوت خود درباره حامیان صدام و 

داعش، عماًل مردم عرب و قربانیان را بر کرسی اتهام نشاند.
* بارزانی 18 دی 1۳9۳ به روزنامه »زمان« چاپ ترکیه گفت، اگر کمک های 

ایران و شخص»قاسم سلیمانی« نبود، اربیل به دست داعش می افتاد.
* بارزانی خطاب به روزنامه زمان: حاج قاســم گفت، کاک مسعود، فقط 
امشب شــهر را نگهدار، فردا نماز صبح اربیل هستم. او با 50 نفر نیروی 

مخصوص خود آمد... و ورق به نفع ما برگشت.
* اشاره نکردن بارزانی به نقش بسیج مردمی عراق )اعم از شیعه و سنی( در 

جلوگیری از سقوط اربیل و کردستان، نمک نشناسی است.
* »ســیروان بارزانی« فرمانده نیروهای پیشمرگ در اربیل از »حمایت های 
سیاســی و معنوی« بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی از 
همه پرسی، تقدیر و تشکر کرد.                                                    صفحه آخر

 * جعفری دولت آبادی: پرونده  حقوق های نجومی ظرف هفته جاری برای 
رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.

* درخصوص پرونده های مرتبط با پزشــکان و اساتید هنوز اتخاذ تصمیم 
نشده، اما در مورد سایر متهمان دریافت حقوق های نجومی شامل مدیران 
شــرکت های بزرگ دولتی، مدیران بیمه ها و بانک ها، کیفرخواســت صادر 
شده است و در مورد پرونده های مفتوح گروه اخیر نیز اتخاذ تصمیم خواهد 

شد.

* قــوه قضائیــه بایــد ضمــن حفظ 
اســتقالل، تحــت تاثیــر جریان های 
رســانه ای و هیجانی قرار نگیرد و با هر 
گونه تضییع حقوق بیت المال برخورد 
معیار تشــخیص  نمایــد، درخصوص 
حقوق نجومی، مبنای اقدام دادستانی 
دریافــت 20میلیون تومان در ماه بوده 
و مــازاد بر آن، حقــوق غیرمتعارف و 
نجومی محسوب شده است.  صفحه11


