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کانال

در پیام رسان های

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 

1397/2/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت بوســیله 

هیئت مدیره ای مرکب از ســه تا پنج نفر عضو که بوسیله 

مجمع عمومی عادی از بین شــرکاء یا خارج از آن انتخاب 

می شوند اداره خواهد شــد. مدیران کاًل یا بعضاً قابل عزل 

می باشــند. تبصره: انتخاب مجدد مدیران توســط مجمع 

عمومی عادی بالمانع اســت. در نتیجه ماده 20 اساسنامه 

اصالح می گردد. سال مالی شرکت روز اول تیر ماه هر سال 

آغاز و روز آخر خردادماه ســال بعد به پایان می رســد در 

نتیجه ماده 37 اساسنامه اصالح می گردد.

تبصره 1: خرید، فروش و رهن ماشین آالت تولیدی- تبصره 

2: خریــد، فــروش و رهن اموال غیر منقــول اصالح و در 

نتیجه تبصره 1 و 2  ماده 28 اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی 
و بافندگی و پوشاک جامعه شرکت 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 
و شناسه ملی 10102185247

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )182159(

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گــردد. موضوع: طراحی و 
ســاخت و تولید ابزارآالت و وسایل جدید و سپس تولید آن و 
خریدوفروش کلیه کاالها مشاوره و نظارت و اجرای طرح های 
انفورماتیکی شــبکه داده هــا )ارائه اجرا و پشــتیبانی( انجام 
خدمــات آماری در زمینه های مختلــف اقتصادی و اجتماعی 
و علمی )تحلیــل  پایان نامه های علمی( درصورت لزوم پس از 
اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربــط - مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود - مرکز اصلی: تهران شــهر تهران - چهارراه 
مختــاری - کوچه شــهید امیر حیــدری آرام - کوچه دکتر 
محمدابراهیم ابویســانی - پالک 10 - طبقه اول - کد پستی 
1196714413 سرمایه شــخصیت حقوقی: 100/000/000 
ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد 
رفائیان به شماره ملی 0013569902 دارنده 50/000/000 

ریــال سهم الشــرکه و آقای قربانعلی رفائیان به شــماره ملی 
0074449729 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران: آقای محمد رفائیان به شماره ملی 0013569902 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای قربانعلی رفائیان به شماره 
ملی 0074449729 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
و بهادار شــرکت ازقبیل سفته، برات، چک. قراردادها با امضاء 
آقای قربانعلی رفائیان همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی با 

امضاء محمد رفائیان معتبر می باشد.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 

مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی فناور راهبرد راه شیری
 در تاریخ 1396/06/21 به شماره ثبت 515082 به شناسه ملی 14007057642 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )182161(

پیــرو آگهی بــه شــماره مکانیــزه 139730401104000118 

مورخ 1397/2/22 و به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 

1397/2/24 کد ملی حسن عبدل 0073344222 صحیح می باشد. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی اصالحی شرکت آنتن کار سهامی خاص 
به شماره ثبت 1045 و شناسه ملی 10100696400

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس )182156(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/1/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای رضا ناظری 0380844958 به ســمت 
رئیس هیئت مدیــره آقای مصطفی صادقــی 0380752263 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شــدند 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره 

یا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت پارس مرمر سهامی خاص
 به شماره ثبت 70404 و شناسه ملی 10101153358 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )182158(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/2/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: بهروز جراحی به شماره ملی 6599785204 
به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، بابک جراحی 
به شــماره ملی 0062088572 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
بهزاد جراحی به شــماره ملی 0034920307 به ســمت عضو 
هیئــت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از 
جمله چک ســفته برات با امضا منفرد هر یــک از اعضا هیئت 

مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیتل ترونیکس سهامی خاص 
به شماره ثبت 30352 و شناسه ملی 10100758053

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)182157(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ 1396/10/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد:  ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 95 

تصویب شــد. اعضــای هیئت مدیره بــرای مدت دو 

سال بشرح ذیل انتخاب شــدند: محمود نجفی اصل 

کد ملی 0033843465 حســین نجفــی اصل کد 

ملــی 0042485266 قاســم نجفی اصــل کد ملی 

0042994357 موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز 

شناســه ملی 10320847692 بعنوان بازرس اصلی 

و موسســه حسابرسی تراز مشــهود محتسب شناسه 

ملی 14007130998 بعنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان 

بعنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت نشــر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب
 سهامی خاص به شماره ثبت 131711 

و شناسه ملی 10101750070

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)182162(

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع: شناســایی 
بیماران پوستی خاص مانند ای بی و سایر- ثبت بیماری ای بی 
به عنوان بیماری خاص- افزایش فرهنگ مشاوره ژنتیک قبل از 
ازدواج- آموزشی امور مراقبتی خاص بیماران پوستی و اسکان 
موقــت- پیگیری دارو و درمان بیماران مدت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- ونک- خیابان 
شیخ بهایی- خیابان برزیل غربی- پالک 164- طبقه همکف- 
کدپســتی 1435814783 دارایی موسســه: 100000000 
ریال می باشــد. اولین مدیران: آقای سید حمیدرضا هاشمی 
به شــماره ملی 0054984238 به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم فرزانه مسلمی به شماره 
ملی 0082082286 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای رضا رضائی به شماره ملی 0569756707 به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم سعیده هاشمی به 
شــماره ملی 1219935727 به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای افشین نوری به شماره ملی 1818977958 

به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای 
محمدمهدی پرویزی به شماره ملی 2300731452 به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فهیمه عبداللهی مجد 
به شــماره ملی3051416517 به ســمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال  آقای حســین نظری کله جوب به شــماره 
ملــی 4180030470 به ســمت عضو هیئــت مدیره- عضو 
علی البدل به مدت 2 ســال آقای روزبه خلج به شــماره ملی 
0057898405 به ســمت خزانــه دار و عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با 
امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس: محمد خردمند به 
شماره ملی 0043379389 به عنوان بازرس اصلی برای مدت 
یکســال مالی انتخاب گردید. آگهی شماره ملی مجوز شماره 

111698 مورخ 1396/07/16 وزارت کشور صادر گردید. 

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص خانه ای بی
 در تاریخ 1396/08/16 به شماره ثبت 43205 به شناسه ملی 14007191373 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )182160(

انتشار 
ویژه نامه 
جام جهانی 

 2018
کیهان 
ورزشی

ویژه نامه جام جهانــی 2018 مجله کیهان 
ورزشی حاوی مطالب خواندنی، روز یکشنبه 
)20 خرداد ماه 1397( در 100 صفحه تمام 
رنگــی با قیمت 5 هزار تومان در سراســر 

کشور منتشر خواهد شد.

ارزیابی کیفی  با  مناقصه عمومی همزمان  دارد  نظر  در  شرکت آب و فاضالب شیراز 
)فشرده(، خرید 55308 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80 به شماره 200971032000007 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
و  در سایت مذکور  ثبت نام  مراحل  قبلی،  در صورت عدم عضویت  مناقصه گران  است  الزم 
انتشار  الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  دریافت گواهی امضای 

مناقصه در سامانه تاریخ 97/3/19 می باشد.
PE80 موضوع: خرید 55308 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی
1- محل تحویل: محل های مورد نظر خریدار در شهر شیراز

2- مدت تحویل: 6 )شش( ماه شمسی.
3- محل اخذ اسناد مناقصه و عودت مدارک و مستندات تکمیل شده: 

سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(
4- برآورد اولیه: اعالم نمی گردد.

5- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: 97/3/19
6- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 10 

صبح مورخ 97/3/19
7- تاریخ نهائی فروش اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 16 

روز سه شنبه مورخ 97/3/22
تکمیل  کیفی  ارزیابی  اسناد  و  مناقصه  اسناد  عودت  نهائی  تاریخ   -8

شده توسط مناقصه گر: ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 97/4/5
9- تاریخ بازگشایی پاکت ها: رأس ساعت 10 صبح  روز سه شنبه مورخ 97/4/5

10 - به مدارکی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت 
مقرر در این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- مناقصه به صورت دومرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی برگزار و اعتبار آن از محل 
اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی( می باشد.

12- قیمت اسناد: 600/000 ریال.
13- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

 ،http.//www.nww.ir ،www.abfa-shiraz.com وب سایت جهت اطالعات بیشتر آگهی ارزیابی کیفی *
www.setadiran.ir ،http://iets.mporg.ir می باشد.

مورخ   41/33345 شماره  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  ابالغیه  به  توجه  با 
)ستاد(،  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  بکارگیری  الزام  در خصوص   93/10/30
آیین نامه  در  مندرج  معامالت  عمرانی،  منابع  اعتبار  با  معامالت  به  مربوط  مناقصات 
فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، منحصرا در بستر سامانه ستاد انجام خواهد 
پذیرفت. لذا ضروری است، در سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir نیز 

عضویت داشته و پیشنهاد خود را از طریق این سامانه اعالم نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737

 www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه ستاد
بخش »ثبت نام/ پروفیل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(دومرحله ای 

به شماره 200971032000007 مورخ 97/3/12

شرکت آب و فاضالب شیراز

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

نوبت اول

سال هفتادو هفتم   شماره 21923   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه 19 خرداد 1397   24 رمضان 1439    9 ژوئن 2018
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هفتمین بازنده
خود را گرم می کند!

غربی ها به اندازه کافی فرصت سوزی کرده اند
نباید بیش از این معطل غرب  بمانیم

رهبر انقالب در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره(:

دشمن می داند یک موشک بزند
10 تا می خورد

* گزارشگر ویژه سازمان ملل: در عربستان چیزی 

به نام آزادی بیان و رسانه آزاد وجود ندارد.

* اختــالف عمان با کشــورهای مرتجع عربی باال 

گرفت.

* اعالم آمادگی انصاراهلل برای نبرد رودررو با اسرائیل.

* بحران سیاسی در عراق؛ آراء بازشماری می شود.

* نخســت وزیر مادام العمر بحرین مغضوب پادشاه 

این جزیره شد.                                صفحه آخر

راهپیمایی عظیم روز قدس در سراسر جهان
با شعار مرگ بر اسرائیل

صفحه2 صفحه2

*رویترز: 6 پاالیشــگاه اروپا در آستانه قطع خرید 

نفت از ایران.

* عرضــه بیســکویت آلمانی و پنیر قبرســی در 

فروشگاه های زنجیره ای مشهور.

* بوئینگ: هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نمی دهیم.

* دالالن، زعفران را کیلویی 600 هزار تومان کمتر 

از قیمت واقعی می خریدند.

* واردات کاالهای مصرفی 65 درصد قد کشید!    صفحه۴

پژو به سادگی و برای بار دوم
قرارداد با ایران را زیر پا گذاشت

صفحه۳

گزارش خبری کیهان از راهپیمایی حماسی روز قدس

بشارت مرگ اسرائیل در گام های استوار روزه داران
* حسین شریعتمداری: آمریکا کاله گشاد برجام را سر ایران گذاشت و 
حاال اروپا همان کاله را به دســت خودمان داده و می گوید خودتان این 

کاله را سرتان بگذارید.
* دولت جدید آمریکا از ابتدا حرفش این بود که عالوه بر محدودیت هایی 
که در بحث هسته ای به واسطه برجام به ایران تحمیل شده، ایران باید 
مسائل موشکی و منطقه را نیز به برجام اضافه کند که اروپایی ها نیز این 

خواسته را با ادبیات دیگر بازگو می کنند. 
* ما شــاهد این واقعیت هســتیم کــه مذاکرات ایران با کشــورهای 
اروپایی در ســال 82 در حال تکرار شــدن اســت. در آن مذاکرات نیز 
وقتی اروپایی ها اطمینان پیدا کردند که فعالیت هسته ای ایران به حالت 
تعلیق درآمده، خواســته های خود را افزایش دادند و از ایران درخواست 

کردند که فعالیت  هسته ای خود را به طور کلی متوقف کند. 

مدیر مسئول کیهان در گفت وگو با تسنیم:

اروپا می خواهد کاله گشاد برجام را 
با دست خودمان سرمان بگذارد

صفحات۱۰و۸
* ما باید تمام تالش خود را به کار 
بندیم تا ضربه پیش دستانه ای به 
طرف های غربی وارد کنیم تا آنها 
مجبور شوند که از خواسته های 
عقب نشــینی  خود  غیرمتعارف 

کنند. 
* مدیرمسئول کیهان درگفت و گو با 
صهیونیستی  رژیم  مهر:  خبرگزاری 
پس از ســال 1967 که به راحتی و 
ظرف6 روز بســیاری از قسمت های 
منطقه را به تســخیر خود درآورد، 
از زمان انتخاب روز قدس، نتوانسته 
منطقه ای را تســخیر کنــد یا اگر 
قصــد تجاوزگری داشــته، ســریعا 
عقب نشینی کرده است.      صفحه2

* ریزش بیشتر حامیان برجام، راز حمله افراطیون به والیتی
* گالیه دیرهنگام بعیدی نژاد، نظمی نیست تا آمریکا را تنبیه کند

* معاونت اقتصادی وزارت خارجه هنوز در حد نام مانده است

https://www.mashreghnews.ir/news/862047/اروپا-می-خواهد-کلاه-گشاد-برجام-را-با-دست-خودمان-بر-سرمان-بگذارد
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