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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/5/2 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای امیر حسین اهنزی به شماره ملی 

0019131712 به عنوان بــازرس اصلی و خانم زینب جوریان به 

شــماره ملی 0083169751 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 

نشــر آگهی های شــرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدنــد: آقای عباس خلیل 

ارجمندی به شــماره ملی 0070434913 به ســمت مدیرعامل و 

نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد خلیل ارجمندی به شماره ملی 

0081665237 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یونس علی پور 

به شــماره ملی 0076359141 به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه 

اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اســامی با امضاء عباس خلیل ارجمندی و جواد 

خلیل ارجمندی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آبراه صنعت ارجمند سهامی خاص 
به شماره ثبت 491960 و شناسه ملی 14005847593

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/3/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت 
مدیره جدید برای دو ســال به این شرح انتخاب شدند: 
آقای مســعود مانی فر با کد ملی 0032284470،  آقای 
علــی مانی فر با کد ملــی 0079292097، خانم فاطمه 
مانی فر با کد ملــی 0079534295، آقای محمد میرزا 

عبداهلل با کد ملی 0075087073 به سمت بازرس اصلی 
و آقای حمیدرضا نظری بــا کد ملی 0045864152 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب 
شــدند. روزنامه کیهان جهت نشــر آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت سنگ بیستون 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42806 

 و شناسه ملی 10100881743 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/12/14تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدنــد: آقــای محمدحســین ذوالفقاری طهرانــی کد ملی 
)0043216031( به عنوان رئیس هیئــت مدیره- خانم ملیحه 
بیدآبادی کــد ملــی )0043737625( به عنــوان نائب رئیس 
هیئت مدیــره- آقای محمدعلــی ذوالفقــاری طهرانی کد ملی 
)0451512261( بــه عنــوان مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره 
انتخــاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و به 
طور کلی هرگونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید با 
امضاء رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت 
اعتبار دارد. محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران 
خیابان شهید دکتر بهشتی بعد از خیابان میرزای شیرازی پاک 
498 طبقه سوم کد پســتی 1596983916 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق 
سهامی خاص به شماره ثبت 59305 

و شناسه ملی 10101043570 

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

آگهی تغییرات شرکت مروارید سپید کهکشان 
سهامی خاص  به شماره ثبت 447611 

و شناسه ملی 10860141800 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/7/9 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آقــای هادی امیــن تقوی به شــماره ملی 

0602376742 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم 

منصوره پرستار به شماره ملی 0600107019 به سمت رئیس 

هیئت مدیره آقای حمید رفعت به شماره ملی 0600131890 

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق 

و اسناد تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و عقود 

اسامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و نایب رئیس به تنهایی 

و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1395/09/20 و مجوز شــماره 917/968/1442 مورخ 
1396/05/23 اداره کل بهزیســتی استان تهران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: خانم ها محبوبه زرین قلم به شماره ملی 0064332152 
و فهیمه رجبی به شماره ملی 0889883841 و مریم کلی وند به 
شماره ملی 5849550232 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
و خانم شایسته زنجیران به شماره ملی 0078668166 به عنوان 
عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 
آقای مرتضی گوزلی به شــماره ملــی 1530244218 به عنوان 

بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
شهرستان های استان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

آگهی تغییرات موسسه مهرآفرینان 
راهیان سالمت به شماره ثبت 762 

و شناسه ملی 14005208847 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهریار

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/22 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آقــای حمیدرضــا علیرضایــی دارای کد ملی 

0068855915 )خــارج از اعضای هیئت مدیــره( به جای آقای 

فخــراهلل رضا خانی برای ادامه دوره تصــدی اعضای هیئت مدیره 

بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید.

امضای کلیه اســناد و اوراق تعهدآور از جمله چک - سفته، برات و 

قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و 

مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96505 

و شناسه ملی 10101405599 

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. جهانشاه 
ناظمیــان به کد ملی 0039582434 به ســمت رئیس هیئت مدیره و نینا ناظمیان 
بــه کد ملی 0070760561 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و پریناز پناهی به 
کــد ملی 0039166368 به ســمت عضو هیئت مدیره و لیــا ناظمیان به کد ملی 
4710315027 خارج از شــرکا و ســهامداران به ســمت مدیرعامل برای مدت دو 
سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور ازقبیل چک، سفته، برات، عقود 
اســامی کا با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. 
غامرضا سلیمانزاده فرد به کد ملی 0320228223 به سمت بازرس اصلی و ورنیکا 
ملک داودی به کد ملی 1815328576 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. مدیرعامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که 
دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی 
و ماده 146 قانون تجارت نمی باشــیم و با امضای ذیل این صورتجلســه ضمن تائید 
مفاد قبولی ســمت خود را نیز اعام می دارم. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد. 

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 

1396/5/28 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: رامین 

عزیزی به شــماره ملی 3838451597 به ســمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیــره و آرمان عزیزی 

به شــماره ملــی 3830023073 به ســمت نائب 

رئیس هیئت مدیره و آرش عزیزی به شــماره ملی 

3839805627 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب 
مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد
  سهامی خاص به شماره ثبت 473907 

و شناسه ملی 14005009733

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

اســتانداری زنجان در نظــر دارد از محل اعتبارات تملــک دارایی های 
سرمایه ای و از طریق صدور اسناد خزانه اسالمی، نسبت به خرید یک دستگاه 
چیلر یکپارچه هوای خنک به ظرفیت واقعی 200 تن تبرید از طریق ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت و به شــرح اطالعات و جزئیات مندرج در اســناد 
مناقصه اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز چهارشنبه مورخ 1396/8/24

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ســامانه: از زمان انتشار تا 
ساعت 14/15 روز دوشنبه مورخ 1396/8/29

مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد: تا ســاعت 14:15 روز پنجشــنبه مورخ 
1396/9/9

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1396/9/11
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گــزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اســناد مناقصه و ارسال پاکتهای الف آدرس: زنجان- میدان قائم- 

بلوار شهید چمران- استانداری زنجان- تلفن 33143244 - 024
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 
27131331 - 021 دفتر ثبت نام: 88969737 - 021 و 85193768 - 021

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

استانداری زنجان

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 

1396/4/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه سال مالی 1395 

مورد تصویــب واقع گردید. آقای رحمت الــه ذوالقدری قره باغ به 

شماره ملی 1533799008 به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا 

ملقب به مهران عاملی به شــماره ملــی 1090990669 به عنوان 

بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. آقای 

علیرضا روحانی به شــماره ملــی 0937471879 آقای شــعبان 

احمدی برســری به شــماره ملی 5949689712 بــه نمایندگی 

از شــرکت منحله مدیریت ســرمایه رضا ش م 10101638165 و 

آقای علی خوشدل ســاالکجانی به شماره ملی 2690761548 به 

نمایندگی از شــرکت صنایع همراه رسا ش م 10100949715 به 

عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت ورده و سیبان دره سهامی خاص
 به شماره ثبت 300394 و شناسه ملی 10103381961

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

سال هفتادو ششم   شماره 21770   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 24 آبان 1396  26 صفر 1439    15 نوامبر 2017

صفحه2

يادداشت روز
حاشیههایخبر ويژه

پررنگترازمتن! پاس و آبشار دولت  و نشریات زنجیره ای 
روی ویرانه زلزله

خبرنگار اروپایی:

جنایات ارتش میانمار 
هولناک تر از جنایات داعش است

* عراق دعوت از محمد بن ســلمان برای سفر به 
بغداد را پس گرفت.

* تیر ســعودی ها به ســنگ خورد؛ با اســتعفای 
حریری هیچ اتفاقی نیفتاد.

* اف بی آی از رشــد بی سابقه جرائم ناشی از نفرت 
در آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ خبر داد.

* نتانیاهو: با کشورهای عربی ارتباط داریم، جزئیات 
را نمی توانم بگویم.                            صفحه آخر

بی بی سی فاش کرد 

نظامیانآمریکاییچگونه
صدهاداعشیراازرقهفراریدادند؟

* خبرنگار و مستندســاز تحوالت عراق و ســوریه 
در گفت وگو با بی بی ســی: جنایــات ارتش میانمار 

هولناکتر از جنایت تروریست های داعش است.
* ارتش میانمار نوزادان تازه به دنیا آمده را هم اعدام 

می کند.
* این وحشتناک ترین داستانی است که تا به حال 

شنیده ام.

* نخست وزیر انگلیس ماه ها پس از جنایات میانمار علیه 
مسلمانان روهینگیا: بحران کنونی میانمار شبیه پاکسازی 
فرقه ای است. دولت میانمار مسئولیت آن را برعهده بگیرد.

* مدعیان همیشــگی دفاع از حقوق بشــر تاکنون 
جز تشریح شرایط میانمار و ابراز نگرانی، هیچ اقدام 
عملــی برای جلوگیری از قتل عام مردم مظلوم این 
کشور نکرده اند.                                صفحه آخر

* با غفلت از اقتصاد مقاومتی ارزش پول ملی بازهم 
کاهش یافت.

* رئیس اتحادیه باغداران اســتان تهــران: نیاز به 
واردات هیچ میوه ای نداریم.

* دولتمردان بگویند ســود مورد ادعا در برجام کجا 
خرج شده است.

* رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی: نان از هفته آینده 
15 درصد گران می شود.                       صفحه4

علی رغم انکار مسئوالن 

ساالنه 4 تا 7 میلیارد دالر 
کاالی قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود

علی رغم تب وتاب ملی برای کمک به زلزله زدگان

آوار دروغ 
سنگین تر از آوار مصیبت

صفحه2

جهانگیری:بیشترینتخریبمتعلقبهمسکنمهراست
ادارهمسکنکرمانشاه:تنها۲نفردرمسکنمهرفوتکردهاند

* روزنامه های زنجیره ای در اقدامی عجیب و هماهنگ، مسکن مهر 
را عامل مصیبت و تلفات زلزله کرمانشاه اعالم کردند.

* روحانی در ســرپل ذهاب: دولت با مقصران تخریب مسکن مهر 
برخورد کرده و آنها را به مردم معرفی خواهد کرد!

* روزنامه همدلی: با خودمان روراســت اگر باشــیم، باید از همین 
حاال تمام ساکنین مســکن های مهر در سراسر کشور تخلیه شوند 

و اسکانی تازه داده شوند.
* روزنامه ایران-ارگان رســانه ای دولت-:وضعیت مسکن مهر در 
ســرپل ذهاب بدتر از بقیه جاهایی است که از صبح آنها را دیده ام. 
ســاختمان های مکعبی کــه نمای آنها به کلی پاییــن آمده و اگر 
پس لرزه ای دیگر رخ دهد، چه بســا باقیمانده اش کاماًل فرو بریزد و 

تصویری شبیه به آن چیزی  شود که در موصل و حلب دیده ایم.
* روزنامه بهار: پس از این هر زلزله در ایران، »زلزله مهر« خواهد بود!
* روزنامه اعتماد: پروژه 10 ســاله مســکن مهر، تابوت هایی برای 

ساکنانش شد!
* صالحی مدیر روابط عمومی اداره راه و شهرســازی کرمانشــاه: 
خوشــبختانه در واحدها و مجتمع های مسکن مهر شاهد ریزش به 
این معنا که سقف بر روی ساختمان آوار شود، نبودیم.          صفحه2

تأکیدرهبرانقالب
برتسریعامدادرسانی

بهزلزلهزدگان
درنشست

باسران۳قوه

روایت والیتی از دیدار با نخست وزیر لبنان

استعفای حریری
 دستپخت سعودی است

صفحه3

صفحه3


