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 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/06/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای سهراب امیرسرداری 0031131662، 
آقای ایرج خسروپناه 0038659281 و خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی 
0032311249 به نمایندگی شــرکت رنگ آفرین 10100516139 به 
عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقای 
کیومرث زرکشان 0078402425 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد 
سرشار 0451921828 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند. 

 آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع رنگ ها 
و تینرهای دریایی سهامی خاص به شماره ثبت 

114370 و شناسه ملی 10101580111

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/31 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به 30 

اسفند 1395 به تصویب رســید. مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین 

به شناســه ملی 14005653038 به ســمت بازرس اصلی و خانم سارا 

اکبری به کد ملی 0069752680 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت ایرسا سدید ویستا 
سهامی خاص به شماره ثبت 458779 

و شناسه ملی 14004319936

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/10/12 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: حجت اهلل قریشــی کد ملی 5929869741 به سمت 

رئیس هیئت مدیــره رضا ایزدی کد ملی 4322731996 به ســمت 

مدیرعامــل و نایب رئیــس هیئت مدیره علیرضا یعقوبی احســن کد 

ملی 0046955313 به ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره امیر نیکزاد 

دینان کد ملی 2062821451 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ناصر 

کرباسی زاده کد ملی 0046284745 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 

فرهاد عباس زاده موقر کد ملی 0049984039 به سمت عضو علی البدل 

هیئت مدیره امیرهوشنگ رحیمی کد ملی 00492965277 به سمت 

عضــو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - اختیارات مدیرعامل 

مطابق ماده 30 اساسنامه شرکت می باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 

تعهدآور شــرکت از قبیل چک و سفته و غیره همواره با امضای متفق 

مدیرعامل و معاون مالی شرکت آقای امیرهوشنگ رحیمی که منتخب 

هیئت مدیره می باشد به همراه مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیمایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت 11202 
و شناسه ملی 10100444892

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیــر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: - طراحی پارچه 
و لبــاس، دوخت و متدهای طراحــی، طراحی دیجیتال و تأمین 
ملزومــات لباس 2- معرفــی فعالیت های مــد و لباس، طراحی 
و تدویــن و تولیــد ژورنال و راه اندازی اســتودیو مــد و لباس و 
تولید تصاویر مربوطه شــماره مجــوز 7/95/1698 تاریخ مجوز 
1395/10/6 مرجــع صادرکننــده معاونت امور هنــری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکــز اصلی: تهران شــهر تهــران- مجاهدین اســالم- خیابان 
مجاهدین اســالم- کوچه شهید داوود کشمشی- پالک 7- طبقه 
زیرزمین- کدپســتی 1154963311 سرمایه شخصیت حقوقی: 
1/000/000 ریال می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: 
خانم زهرا رضائیان رامشه به شماره ملی 0075972565 دارنده 
100/000 ریال سهم الشرکه خانم زهره رضائیان رامشه به شماره 
ملی 5649836205 دارنده 900/000 ریال سهم الشــرکه اولین 
مدیران: خانم زهرا رضائیان رامشه به شماره ملی 0075972565 
و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
3 سال خانم زهره رضائیان رامشه به شماره ملی 5649836205 
و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال 
دارنــدگان حق امضاء: تمامی اوراق و اســناد بهادار و قراردادهای 
تعهدآور با امضای خانم زهره رضائیان رامشه )مدیرعامل( ممهور 
به مهر موسســه معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل 

موسسه صادر خواهد شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

تأسیس موسسه غیرتجاری تک منظوره هنری قاب ماندگار حجاب
 در تاریخ 1396/8/3 به شماره ثبت 43095 

به شناسه ملی 14007165242 

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

به استناد صورت جلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موضوع شــرکت به شرح ذیل تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردیــد: واردات و صادرات دام زنده 
و فرآورده های خام دامی، نهاده های خوراک دام، ســم، واکسن و داروی 
دامی و تجهیزات مرتبط که برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام می گردد. 
افتتاح حساب نزد سایر بانک ها و انعقاد عقود اسالمی با بانک ها و اشخاص 
حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع شرکت، اخذ تسهیالت از بانک ها بنابر 
نیاز شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط.

آگهی تغییرات شرکت آرمین مجدگستر 
خاورمیانه )سهامی خاص( به شماره ثبت 

503648 و شناسه ملی 14006469309 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/6/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای سهراب امیرسرداری 0031131662 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره، آقای ایرج خســروپناه 0038659281 بعنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره  و مدیرعامل و خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی 0032311249 
به نمایندگی شــرکت رنگ آفرین 10100516139 بعنوان عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و تعهدات و اوراق بهادار و سفته ها 
و چک ها با امضای آقای سهراب امیرسرداری با کد ملی 0031131662 
رئیس هیئت مدیره به تنهایی و یا به اتفاق آقای ایرج خســروپناه با کد 
ملی 0038659281 مدیرعامل و یــا خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی 
بــا کد ملــی 0032311249 یا آقــای غالمرضا ســمیع پور با کد ملی 
0049487760 مسئول امور مالی شرکت با مهر شرکت معتبر و قانونی 
اســت. در غیاب آقای سهراب امیرســرداری، امضای سه نفره آقای ایرج 
خســروپناه مدیرعامل به اتفاق آقای غالمرضا ســمیع پور و خانم جمیله 

کاظم آبادی فراهانی با مهر شرکت نیز معتبر و قانونی می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع رنگها  
و تینرهای دریایی سهامی خاص به شماره ثبت 

114370 و شناسه ملی 10101580111 

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

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان در نظر دارد »عملیات اجرای پروژه های آبرسانی به روستای چورزق از مجتمع معجزات 
در شهرســتان زنجان« را از طریق مناقصه و به پیمانکار صالحیت دار واگذار نماید. لذا از واجدین شــرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد 

مناقصه، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا ساعت 8 صبح مورخ 96/9/30 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

آگهی مناقصه عمومی
وزارت نیرو یک مرحله ای )96-10(

شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان زنجان

نوبت دوم

1- مهلت قبول پیشنهادها:
شــرکت کنندگان می بایست پیشــنهادهای خود را پس از تکمیل ظرف 10 روز از آخرین مهلت دریافت اســناد تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 

96/10/10 به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- زمان بازگشایی:

زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96/10/10 در محل سالن جلسات شرکت آبفار می باشد.
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، ناقص و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء موعد مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

5- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

محل تأمین اعتباررشتهمبلغ تضمین )بریال(مبلغ برآورد )بریال(خالصه عملیات
احداث مخزن ذخیره 500 متر مکعبی و تعمیر مخزن 

قدیمی و اطاق فرمان- احداث اطاق فرمان- راه 
دسترسی- حصار کشی- نصب تأسیسات مکانیکی...

ابنیه3/036/163/061152/000/000
منابع عمرانی- 

اسنادخزانه-
 اوراق مشارکت

* در آگهی نوبت اول که در تاریخ ۹۶/۹/22 صفحه اول به چاپ رســیده، آرم آگهی به اشــتباه آرم )شرکت آب و فاضالب شهری استان 
زنجان( چاپ شده که بدین وسیله ضمن اصالح آرم اعالم می گردد آگهی متعلق به )شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان( می باشد.
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يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

بحرانهایمعجزهساز
ویکهشدارجدی!

با این عملکرد 
اصالح طلبان
من دیگر 

اصالح طلب 
نیستم

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اعالم کرد

واردات 600 بنز و پورشه
به نام زنی که به نان شب محتاج است

عراقچی ادعای موگرینی را  رد کرد

ترفند مشترک اروپا و آمریکا 
برای وارد کردن مسائل منطقه ای به برجام

* دولت یازدهم به جای خانه دار کردن فقرا، بانک های 

ورشکسته را حفظ کرد!

* یک کارشناس: اجرای اقتصاد مقاومتی بدون مدیریت 

جهادی ممکن نیست.

* علی رغم سخت گیری بر مردم در بودجه؛ دولت برای 

ریخت و پاش های خود سنگ تمام گذاشت.

* عضو شورای عالی کار: راهکار مقابله با قاچاق، تقویت 

فرهنگ خرید کاالی ایرانی است.                  صفحه۴

تغییر عجیب سیاست یارانه ای دولت

قبلازانتخابات؛حذف24میلیونیارانهبگیرعادالنهنیست
بعدازانتخابات؛یارانه30میلیوننفربایدحذفشود!!

* اظهارات خانم موگرینی که خوشبختانه با پاسخ مستند 
عراقچی روبرو شده است به وضوح از طرح مشترک آمریکا 
و اروپا برای تحمیل آنچه طی چند ماه اخیر دنبال آن بوده 

و ناکام مانده اند حکایت می کند.

* ادعای خانم موگرینی که با حالتی رازگونه مطرح شــده تا برد و 
تاثیر بیشتری داشته باشد ! تکرار همان ادعای بی پایه و اساس ترامپ 
اســت که با استناد به جمله مورد اشاره در مقدمه برجام در پی آن 

بود که  مسایل منطقه ای ایران را هم بخشی از برجام قلمداد کند!

* عراقچــی: متــن برجام کامال مشــخص اســت وهیچ 
ارتباطــی به مســائل منطقه ای و جهانی نــدارد و اینکه از 
یک جمله ای که معنی و مفهومش کامال مشــخص اســت 
 کســی بخواهد تلقی هــای دیگری بکند حتمــا پذیرفتنی

* االزهر مصر درخواســت کرد؛ ارسال کمک های مالی از 

سراسر جهان اسالم برای روشن ماندن شعله های انتفاضه.

* بلومبرگ: آمریکا برای هســته ای کردن عربســتان 

قوانینش را تغییر می دهد.

* این بار، بحرین میزبان هیئت صهیونیستی می شود!

 * تصویــب بودجه700 میلیــارد دالری پنتاگون برای 

سال 2018 در کنگره آمریکا.

* حزب علی عبداهلل صالح 3 تکه شد.         صفحه آخر

گزارش هولناک سازمان ملل از جنایات ارتش میانمار

کودکانمسلمانرا
زندهزندهدرآتشمیسوزانند

اون: قدرت هسته ای اول جهان خواهیم شد
تیلرسون: آماده ایم بدون پیش شرط مذاکره کنیم

* »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی: تا زمانی که توان هدف قرار دادن خاک آمریکا را به دست 
نیاوریم، با واشنگتن مذاکره نخواهیم کرد.

* »رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا با عقب نشینی از مواضع خصمانه قبلی، اعالم کرد که 
کشورش بدون هرگونه پیش شرطی، آماده مذاکره با پیونگ یانگ است.                     صفحه آخر

صفحه۳

* حجت االسالم روحانی: انتفاضه مردم مجاهد فلسطین در روزهای گذشته علیه آمریکا و اشغالگران صهیونیست 
یک بار دیگر آشکار ساخت که فلسطینیان به طرح های پوچ دل نبسته، و بر خواسته به حق خود پافشاری می کنند.

* اردوغان: دنیا فقط از آمریکا تشــکیل نشده و سازمان ملل 196 عضو دارد، باقی اعضا علیه این تصمیم واکنش 
نشان می دهند. قدس خط قرمز ماست. مسجداالقصی و قبهًْ الصخره در داخل حرم الشریف است و برای همیشه به 

مسلمانان تعلق دارد.
* نشست اضطراری سران سازمان همکاری اسالمی با موضوع قدس شریف در ترکیه در حالی برگزار می شود که 
پادشــاه و ولیعهد عربستان در این نشست شــرکت نکردند. عالوه بر عربستان، امارات و بحرین نیز در این جلسه 
حضور ندارند.                                                                                                              صفحه۳

روحانی در نشست ویژه سران سازمان همکاری اسالمی:

آمریکا هیچ گاه میانجی صادقی نبوده و نخواهد بود

* از سال ۹5 تا پایان مهر سال جاری 5 هزار و ۳۶2 خودروی لوکس قاچاق شامل 
پورشــه، بنز، بی ام و، رنو، تویوتا، نیسان و هیوندا از مناطق آزاد و  گمرکات وارد 

کشور شده اما گویا دوستان اطالعی ندارند.
* ســاالنه ۹00 میلیون دالر قاچاق کاال وارد کشور می شود و هرگاه هم که این 
موضوع را مطرح می کنیم با برخورد تند مسئوالن گمرکی و وزارت اقتصاد مواجه 

می شویم.

* ۳ هزار اظهارنامه متعلق به ۴ خالفکار اســت که یکی از آنها به نام »س.ح« 
است که در حال حاضر در زندان به سر می برد، آنگاه مسئوالن ما انکار می کنند 

و می گویند ما قاچاق کاال نداریم.
* شرکت کیان تراش خاورمیانه با کارت بازرگانی یک بار مصرف و با 2 هزار و 500 
اظهارنامه، هزاران کانتینر کریستال لوکس آن هم با تبانی سازمان یافته مدیران 

گمرک خارج کرده است.

* 18 درصد دســتگاه های بیهوشی با تبانی ســازمان یافته و بدون مجوز وزارت 
بهداشت و درمان با مبلغ 2 هزار دالر از گمرک وارد فرودگاه امام خمینی و ترخیص 
شده است آن هم توسط سلطان قاچاق تجهیزات پزشکی که فردی با نام »ب« است.

* اگر وزیر اقتصاد و گمرک موارد ذکر شده را اصالح نکنند تمام این تشکیالت و تبانی هایی 
که ایجاد کردند و فکر می کنند که کسی نمی داند را افشا می کنیم و تمامی مدارک و مستندات 
ریز و درشت را در اختیار مناظره تلویزیونی و رسانه ها قرار می دهیم.                      صفحه۳

 نیست.
* موگرینی ادعا کرده است در مقدمه برجام یک نیم جمله 
با این مضمون وجــود دارد؛ این توافق می تواند مســیر را 
بــرای نوع دیگری از تعامل یا تعاملی ســازنده تر در منطقه 
فراهم کند و زیربنای آن را ایجاد کند. آن جمله- شاید االن 
 دارم یک راز را افشــا می کنم- به درخواست ایران گنجانده

 شد!
صفحه2

جهاد مقدس فرزندان ملت
از دفاع در برابر دشمنان تا ساخت سرپناه برای زلزله زدگان

* آدرس غلــط ندهیــد، انفجار 
نقدینگی، ثمره دولت شماست

* عوارض خروج از کشــور مهم 
اســت یا حذف انواع یارانه ها از 
زندگی مردم؟!             صفحه2


