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کانال

در پیام رسان های

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: مدیریت پروژه مدیریت 

مهندســی برنامه ریــزی و کنترل پروژه مهندســی ارزش خدمات 

پژوهش توســعه صنایع و ســازه ها ارائه کلیه خدمات مهندسی و 

تولیدی طراحی و انجام کارهای ســاخت و اجرا در زمینه پروژه های 

عمرانی و غیرعمرانی ازقبیل ساختمان ســازی برج سازی ابنیه های 

بتنی و فلزی ســنگین محوطه سازی راهسازی ســد تونل سیلو و 

پل ســازی اجرای عملیات خاکی تاسیســات زیربنایــی و روبنایی 

تاسیســات و تجهیزات ساختمان تاسیســات و تجهیزات شهری و 

صنعتی اجرای ابنیه های صنعتی آبرسانی و زه کشی انتقال خطوط 

آب برق فاضالب نفت و گاز فضای سبز و پارک ها اکتشاف و حفاری 

و اســتخراج معادن پژوهش های دریایی دفع و بازیافت زباله خرید 

تولید و ساخت انواع ماشین آالت و تجهیزات صنعتی انواع کاال مواد 

اولیه مصالح ساختمانی و غیرســاختمانی نقشه برداری در رابطه با 

کلیه پژوهش های فوق خرید فروش صادرات و واردات انواع کاالهای 

مجاز بازرگانی و فلزات و مشــارکت با اشــخاص حقیقی و حقوقی 

ارائه خدمات رایانه ای شامل نرم افزار سخت افزار طراحی سیستم های 

رایانــه و شــبکه اخذ تســهیالت ارزی و ریالی از کلیــه بانک های 

داخلــی و خارجی و مشــارکت با آنها پس از اخــذ مجوزهای الزم 

ضمنا ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از 

تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: رودهن بلوار امامت نبش 

صبا پالک 50 واحد 6 کد پســتی 3974176499 سرمایه شرکت: 

10/000/000 ریال می باشــد. اولین مدیران: خانم اعظم کهنی به 

شماره ملی 0042776554 دارنده 2/000/000 ریال سهم الشرکه 

به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای متین فراهانی به شماره ملی 

0079922821 دارنده 8/000/000 ریال سهم الشــرکه به سمت 

مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شــدند. 

دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل 

چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضا مدیرعامل متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق 

اساسنامه.

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود  آرتین توسعه پاسارگاد در تاریخ 1395/10/13 
به شماره ثبت 738 به شناسه ملی 14006460562 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه 

مــورخ 1396/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهــان جهــت درج آگهی های شــرکت 

تعیین شــد. آقای محمدکریم ناصرصراف به شــماره ملی 

4323199351 و آقای حسین جواد محمدعلی عبدالرسول 

بــا کــد فراگیــر اتبــاع خارجــی 100026483 و آقای 

محمدحســام ناصرصراف به شــماره ملی 0068399669 

را به ســمت اعضای هیئت مدیره شــرکت برای مدت دو 

ســال انتخاب شــدند.- آقای جعفر رحیمی تبار به شماره 

ملــی 0042368571 به عنــوان بازرس اصلــی و آقای 

فریدون کبودوند به شماره ملی 3780064677 به عنوان 

بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یک ســال انتخاب 

شــدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 

95/12/29 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 182582 

و شناسه ملی 10102247612 

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

آگهی تغییرات شرکت فرآیند صنعت ساختمان گیو سهامی خاص 
به شماره ثبت 259636 و شناسه ملی 10102997527 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1396/12/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حســاب ســود و 

زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند 1395 به تصویب رسید. موسسه 

حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار)حسابرسی رسمی( ثبت شده 

به شماره 13919 و شناسه ملی 10100525069 بعنوان بازرس اصلی و 

آقای مجید ناجی با شماره ملی 0450935612 بعنوان بازرس علی البدل 

برای سال مالی 1396)یکســال( انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. آقای پرویز خاکپور 

بــه کد ملی 0044729111 و آقــای محمد حیدری تبریزی به کد ملی 

0937492507 و آقای نادر خاکپور به کد ملی 0049382403 برای مدت 

دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1396/5/24 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسنعلی لطفعلی زاده به شماره 

ملی 2296643825 به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و 

کنترل کیفیت سنجش گستر دانا به شناسه ملی 10102384287 

به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن رحمانی به شماره 

ملــی 6209879586 بــه نمایندگی از شــرکت حمل و نقل 

آزادگان ســهامی خاص به شناســه ملی 10101259330 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین کریمی به شماره 

ملــی 1970562791 به نمایندگی از شــرکت ناصرین وحید 

سهامی خاص شناســه ملی 10102255011 به مدیرعامل و 

عضو هیئت مدیره آقای عباس شــریفی مالسرائی به شماره 

ملی 0051735253 به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی 

ساتر سبز به شناسه ملی 10102262391 به سمت عضو هیئت 

مدیره آقای کوروش مکوندی به شــماره ملی 1971343171 

به نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه سبز جهان سهامی خاص 

شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین 

شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 

سفته برات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل 

و مدیر مالی آقای محمد حکیمی به همراه یکی از اعضاء هیئت 

مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با 

امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آماد بهینه ساز سهامی خاص
 به شماره ثبت 183003 و شناسه ملی 10102251738

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

ثبت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیرجهــت اطالع عموم آگهی می گردد. موضــوع: انجام کلیه امور 

مشــاوره حقوقی و وکالت از طریق وکیل یــا وکالی دارای پروانه 

معتبــر در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 

مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران 

- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهرتهران- سازمان آب- 

خیابان هفتم شــرقی- خیابان دریا- پالک 6 - مجتمع نور- بلوک 

A - طبقه پنجم- واحد 154 کدپســتی 1487644656 ســرمایه 

شخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم 

الشرکه شرکا: آقای عبدالحسن نیسی به شماره ملی 1753438764 

دارنده 200/000 ریال سهم الشــرکه خانم شهناز افراش به شماره 

ملــی 1827879629 دارنده 800/000 ریال سهم الشــرکه اولین 

مدیران: »آقای عبدالحسن نیسی به شماره ملی 1753438764 و 

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شهناز افراش به 

شماره ملی 1827879629 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به 

سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، 

عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری بــا امضاء منفرد مدیرعامل 

همراه با مهر موسســه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق 

اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

تاسیس موسسه غیرتجاری صلح اندیش مبین رهام در تاریخ 1396/12/23
به شماره ثبت 44318 به شناسه ملی 14007491771 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان تهران- شهرستان تهران- بخش 
مرکزی- شــهر تهران- حشمتیه- خیابان شهید علی اصغر نوری- بن بست شهید حمید رشیدی- پالک 1- طبقه همکف- کدپستی 1637714971 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.- عبارت: مشاوره مدیریت، نظارت و اجرای انواع پروژه های طرح و ساخت  ای پی سی 
)مهندسی، تدارکات و ساخت( صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سازه های دریایی، ابنیه و راه و ساختمان، مهندسی معکوس، طراحی و نقشه کشی و تهیه 
مستندات جهت سازه ها، قطعات، تجهیزات و ماشین آالت صنعتی، تعمیر و نگهداری، بازسازی و نوسازی انواع تجهیزات و ماشین آالت صنایع )شیرهای 
صنعتی و کنترلی، ماشین های دوار، موتورهای احتراقی دیزلی و گاز سوز صنعتی و دریایی. وسائل راه سازی و ساختمانی و انواع جرثقیل های ثابت و 
متحرک. طراحی و ساخت انواع پمپ های گریز از مرکز، آتش نشانی، آب دریا و فرآیندی )صنایع نفت و پتروشیمی(. طراحی و اجرای لوله کشی های 
صنعتی و رنگ و سند بالست لوله ها، تاسیسات، سازه ها، ظروف فرآیندی و سکوهای دریایی. ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و تامین نیروی انسانی فنی 
متخصص و خدماتی. تامین، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات، ماشــین آالت و قطعات مرتبط با آنها و مواداولیه صنایع. اخذ نمایندگی 
کلیه شــرکت های داخلی و خارجی و شــرکت در مناقصات و مزایده های داخل و خارج از کشور. مشارکت با سازندگان تجهیزات و شرکت های فنی و 
خدماتی داخل و خارج از کشور )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم( به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 12 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آذین دشتستان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 277381 و شناسه ملی 10320026406 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1396/12/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ 
فوق منحل اعالم و آقای حســین عطائی ترشیزی با شماره ملی 
0937670863 به ســمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشــانی 
محل تصفیه تهران، بزرگراه بســیج، میدان کالهدوز، شــهرک 
شــهید کالهدوز، خیابان وحدت، ساختمان ستاد مشترک سپاه 

کد پستی: 1759616511 می باشد.

آگهی انحالل شرکت عمرانی بهساز بنا گستر سامان 
سهامی خاص به شماره ثبت 195175 

و شناسه ملی 10102370620 

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

سال هفتادو هفتم   شماره 21935   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 3 تیر 1397   10 شوال 1439    24 ژوئن 2018

* پیشروی سریع ارتش سوریه در جبهه جنوب؛ آمریکا 
و سازمان ملل دست به دامان روسیه شدند.

* گروه بزرگی از شورشــیان ارتش آزاد به ارتش سوریه 
پیوستند.

* بن سلمان با نتانیاهو دیدار کرد!

از شــکنجه  ایندیپندنــت  تکان دهنــده   * گــزارش 
کودکان پناهجو در ویرجینیا.

* اوج مظلومیت شیعه؛ پلیس نیجریه تظاهرات هواداران 
زکزاکی را به خاک و خون کشید.

صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

همه چیز درباره
انتخابات امروز ترکیه

* معاون وزیر صنعت: رســانه ها دربــاره گرانی چرت و 
پرت نگویند!

* تمهیــدات دولت برای مقابله با تحریم های احتمالی؛ 
کاالهای اساسی به میزان کافی ذخیره سازی شده است.
* واردات خودرو و بیش از 1400 قلم کاال ممنوع شد.

 FATF یــک کارشــناس اقتصادی: عدم الحــاق به *
تاثیری بر قیمت ارز ندارد.

 * افشــاگری دربــاره ارتبــاط وزارت ارتباطــات بــا 
تلگرام طالیی.

صفحه۴

در سال 96 صورت گرفت

واردات 2 میلیون و 700 هزار دالر 
تشتک نوشابه!

توهین به شعور 80 میلیون ایرانی

مشکالت مردم
صفحه۱۰

دلمشغولی دولت
گرانی

بیکاری

اجاره بهاء

بازار ارز

قیمت سکه و طال

مسکن

رکود

تعطیلی صنایع

یادداشت روز

صفحه۲

چون به َگرَدش نمی رسی
 برگرد !


