
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/06/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 
به سال 96 مورد تصویب قرار گرفت. آقای سید میثم آذرفام به شماره 
ملی 0070197954 به ســمت بازرس اصلی و خانم زهرا شــکریه به 
شــماره ملی 0082506655 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت تکین مقاوم سازی 
پیشرفته سهامی خاص به شماره ثبت 243851 

و شناسه ملی 10102845321 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)249372(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/9/7 و مجوز شــماره 
11/53699 مــورخ 96/9/14 اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی بشماره ملی 
3369818671 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فاطمه شهریاری 
بشماره ملی 0082104506 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن 
شریفی بشماره ملی 3341259058 به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق 
و اسناد عادی و اداری و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره 
اســتخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه ماموران، کارکنان شرکت و تعیین 
شــغل و حقوق و دستمزد و پاداش و تعیین سایر شرایط استخدام براساس 
ساختار سازمانی و خروج آنان از خدمت و مرخصی و بازنشستگی پرداخت 

مخارج و هزینه های جاری شرکت افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها 
و موسســات داخلی و خارجی و اســتفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت 
دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و هزینه های 
متعلقه پشت نویســی اوراق تجاری جهت واریز به حســابهای شرکت نزد 
بانکها و موسســات و واخواست اینگونه اوراق اقامه دعوی و دفاع هرگونه 
دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه 
نهایی و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعواها انعقاد هرگونه 
قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شــرکت و در چهارچوب آئین نامه های 
مصوبات هیئت مدیره تهیه و تنظیم صورت حســاب های عملکرد سود و 
زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی ها و دیون شرکت و گزارش 

آن به هیئت مدیره.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی شاهد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 141182 و شناسه ملی 10101841945

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)247298( به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/19 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 
ســال 1396 به تصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی های شــرکت انتخاب شــد. آقای غالمرضا سلیمانزاده فرد 
به کد ملی 0320228223 به ســمت بــازرس اصلی و خانم ورنیکا 
ملک داودی به کد ملی 1815328576 به ســمت بازرس علی البدل 
شــرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای جهانشاه ناظمیان 
به کد ملی 0039582434 به ســمت رئیس هیئت مدیره خانم نینا 
ناظمیــان به کد ملی 0070760561 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل خانم پریناز پناهی به کد ملی 0039166368 به 
سمت عضو هیئت مدیره لیال ناظمیان شماره ملی 4710315027 به 
ســمت عضو هیئت مدیره ویدا ناظمیان شماره ملی 0070883505 
به ســمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازقبیل چک 
و ســفته و برات و عقود اســالمی و اوراق عــادی کال با امضاء رئیس 
هیئت مدیــره به تنهایی همراه با مهر شــرکت و یا با دو امضا از پنج 

امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت طوفان ماشین 
سهامی خاص به شماره ثبت 99451 

و شناسه ملی 10101434403 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )249351(

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عمــوم آگهی می گردد. موضوع فعالیــت: تولید انواع 
دســتگاه فرز دستی قابل حمل، تولید انواع فرز انگشتی قابل حمل، 
تولید انواع دســتگاه دریل دســتی قابل حمل، تولید انواع دستگاه 
چکش برقی دستی قابل حمل، تولید انواع ساب دستی قابل حمل، 
تولید انــواع کنترل های جرثقیل صنعتی، تولیــد انواع کنترل های 
صنعتی، تولید ماشــین آالت و لوازم صنعتی و کمکی مصرفی خط 
تولید کارخانجات و معادن، واردات و صادرات ماشــین آالت و لوازم 
صنعتی و کمکــی مصرفی خط تولید کارخانجــات و معادن، ارائه 
خدمــات گارانتی و بعد از فروش ماشــین آالت و لــوازم صنعتی و 
کمکی مصرفی خط تولید کارخانجات و معادن داخلی و خارجی، اخذ 
نمایندگی از شــرکتهای داخلی و خارجی، طراحی و ساخت کارخانه 
صنعتــی و انتخاب تکنولوژی خط تولید و ماشــین آالت تولیدی و 
خدمات خرید و ورود تکنولوژی و ماشین آالت و تجهیزات و نصب، 
آموزش و راه انــدازی کارخانه صنعتی، ارائه خدمات مشــاوره ای و 
تشــکیل سمینار و کالس های آموزشــی و تولید، ساخت، مونتاژ و 
انواع ماشــین آالت صنعتی و تجهیزات مربوطه و واردات و صادرات 
کلیــه کاالهای مجاز. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجــع ذیربط مدت فعالیت: از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران- شهرســتان ری- بخش فشاپویه- دهستان 
حسن آباد- روستا شمس آباد- محله)شمس آباد(- کوچه فیروزه- بلوار 
امام خمینی- پالک 1391- پاساژ حلوایی- طبقه همکف- واحد 11 
کد پستی 1834194488 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 

مبلغ100/000/000 ریال نقدی منقســم به 1000 سهم 100/000 
ریالی تعداد 1000 ســهم آن با نام عادی مبلغ 35/000/000 ریال 
توسط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 73/3663/48 مورخ 
1397/6/17 نزد بانک صادرات شعبه سوهانک با کد 3663 پرداخت 
گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت 
مدیره آقای مسعود بیگی به شماره ملی 0051102633 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای علیرضا قهاری به شماره 
ملی 0070563403 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
ســال آقای حسن قهاری به شماره ملی 0439840562 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 ســال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و 
همچنین کلیه نامه های عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
بازرسان آقای سیدمحسن میرمهدی به شماره ملی 0074717081 
به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی آقای احسان 
حضرتی به شــماره ملی 1063969913 به ســمت بازرس اصلی 
به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص ابزار برشی گدار در تاریخ 1397/6/24 
به شماره ثبت 531438 به شناسه ملی 14007837509

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)249371(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/6/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حمیدرضا مسعودی به شماره ملی 
0062677829 بــا واریز مبلغ 160/000/000 ریال به صندوق 
شرکت در ردیف شــرکا قرار گرفتند. حامد مسعودی به شماره 
ملی 0069667519 بــا واریز مبلــغ 160/000/000 ریال به 
صندوق شرکت در ردیف شــرکا قرار گرفتند. ایمان سراجی به 
شــماره ملی 0074785273 با واریز مبلغی به صندوق شرکت 
سرمایه خود را به مبلغ 170/000/000 ریال افزایش داد. شبنم 
محمدی اشتهاردی به شماره ملی 0081246341 با واریز مبلغی 
به صندوق شرکت سرمایه خود را به مبلغ 500/000/000 ریال 
افزایش داد. ســرمایه شــرکت از مبلغ 380/000/000 ریال به 
مبلغ 1/000/000/000 ریــال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساســنامه اصالح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به 
شــرح ذیل است خانم شبنم محمدی اشــتهاردی دارنده مبلغ 
500/000/000 ریال سهم الشــرکه- آقای حمیدرضا مسعودی 
دارنده مبلــغ 160/000/000 ریال سهم الشــرکه- آقای حامد 
مسعودی دارنده مبلغ 160/000/000 ریال سهم الشرکه- آقای 

ایمان سراجی دارنده مبلغ 170/000/000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت گروه تجارت الکترونیک 
سالمت ورزشان با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 474717 و شناسه ملی 14005043230 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )249366(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1397/5/24 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: به موضوع 

شرکت انجام کلیه خدمات و تعمیر و نگهداری و نصب و 

راه اندازی انواع ماشین آالت سبک و سنگین خدمات پس 

از فروش و تعمیر و حفظ و نگهداری و تزئین آنها و خرید 

و فروش قطعات و ملزومات ماشین آالت سبک و سنگین 

و خــودرو الحاق گردید و ماده مربوطه در اساســنامه به 

شرح فوق تغییر یافت. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت بسیم افرا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 2015 و شناسه ملی 10102268777 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم )249353(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1397/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی 96 تصویب گردید. آقای جهانشاه ناظمیان به 
کد ملی 0039582434 به ســمت رئیس هیئت مدیره، خانم 
نینا ناظمیان به کد ملی 0070760561 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم پریناز پناهی به کد ملی 0039166368 
به ســمت عضو هیئت مدیــره و خانم لیــال ناظمیان به کد 
ملی 4710315027 خارج از شــرکاء و سهامداران به سمت 
مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبیل چک و ســفته و برات و عقود اســالمی کال با 
امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
آقای غالمرضا ســلیمانزاده فرد به کــد ملی 0320228223 
بســمت بازرس اصلی و خانم ورنیــکا ملک داودی به کد ملی 
1815328576 بســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یکسال مالی انتخاب شدند. 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)249352(

موضوع آگهی: 

MARELLI خرید الکتروموتور
شــرکت ایــن  ســایت  بــه  بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای 

 WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

آگهی  مناقصه عمومی

روابط عمومی

نوبت اول
با اخذ سپرده

درخواست شماره:
RHS-9446603-T22 

با توجه به مصوبه شــماره 7 مورخ 1397/4/26 شورای اسالمی روستای شهید آباد )استان قزوین 
از توابع بخش مرکزی آوج( دهیاری مذکور درنظر دارد پروژه ســنگ فرش خود را به متراژ 6750 
مترمربع با مبلغ بــرآورد 2/700/000/000 )دو میلیاردو هفتصد میلیون ریال( ازطریق مناقصه به 
شــرح ذیل به شرکت های واجدشــرایط و دارای رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با 

ظرفیت کار مجاز واگذار نماید.
درصورت تمایل به انجام کار می بایســت 5 درصد مبلغ پیشنهادی 135/000/000 صدوسی وپنج 
میلیون ریال( به عنوان ضمانت  شرکت در مناقصه در وجه دهیاری شهیدآباد به حساب بانک ملی 
شــماره 0907091107008 واریز نماید یا یک بــرگ ضمانت نامه بانکی به مبلغ 135/000/000 
ریال )صدوســی وپنج میلیون ریال( به نام دهیاری شهیدآباد دارای حداقل 3 ماه اعتبار ارایه نماید 
که درصورت برنده شــدن و ابالغ کتبی امتناع از عقد قرارداد طبق آیین نامه  مالی دهیاری ها بدون 

تشریفات قضایی به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
شرکت کنندگان محترم در پاکت )الف( فیش واریزی در پاکت )ب( صالحیت یا گریدو اساسنامه و 
آخرین تغییرات شــرکت و فرم خوداظهاری و اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار 
در پاکت )ج( پیشنهاد قیمت و اســناد امضاء شده توسط پیشنهاددهنده و تمامی پاکت ها در لفاف 

مناسب و الک و مهر شده قرار دهند.
کلیه اســناد و مدارک می بایســت به مهر و امضای شرکت رسیده باشد در غیر این صورت ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
روی پاکت آدرس و شــماره تلفن پیشنهاددهنده ذکر گردد و قید شود مربوط به مناقصه می باشد. 
انجام پروژه طبق مشــخصات فنی قید شده در برگ پیشــنهاد قیمت نزد امور مالی دهیاری های 
بخش واقع در بخشداری مرکزی آوج )خیابان هفده شهریور( جهت دریافت می باشد. به پیشنهادات 
فاقد امضاء و مخدوش و مشــروط و پیشــنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر مناقصه واصل شود 

مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. کمیسیون در رد صالحیت پیشنهادات مختار خواهد بود.
زمان دریافت اسناد مناقصه از مورخ 97/6/31 به مدت یک هفته در محل بخشداری آوج می باشد. 

ضمنًا هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه

دهیاری روستای شهیدآباد )استان قزوین - از توابع بخش مرکزی آوج(

سال هفتادو هفتم   شماره 22006   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 31 شهریور 1397   12 محرم 1440    22 سپتامبر 2018

سالروز شهادت پاسدار  وحی نبوی و شور حسینی را 

تسلیت می گوییم

عاشورای امسال پرشورتر از همیشه

طنین فریاد »هیهات مناالذله« 
در سراسر جهان

صفحه2

يادداشت میهمان

با حسین)ع( 
همیشه و همه جا

خبر ويژه

تفاوت رفتار نیروهای حزب اللهی
و ضد انقالب درباره تتلو

صفحه2

گستاخی تازه 
فرانسه 
در پی انفعال 
وزارت خارجه

۲

پاورقی جدید کیهان

روزگاری که 
خاک ایران 
لگدکوب بیگانه 
شد...

۶

قاسمی: 
ادعای 
درخواست ایران 
برای مذاکره
 با ترامپ
مضحک است

۱۰

دفاع از عنوان قهرمانی
 با کسب 4 طال و 2 برنز

جوانان 
فرنگی کار ایران 
بر بام جهان 
ایستادند

۹

افشاگری تازه مجتهد: 

بن سلمان نقشه فرار خود را هم 
آماده کرده است

* عبدالملــک الحوثــی: الگــوی مــا در مقاومــت 

امام حسین)ع( است.

* ادامــه رایزنی جناح های سیاســی عــراق درباره 

نخست وزیری »عادل عبدالمهدی«.

*ترامپ خطاب بــه اعضای عرب اوپــک: امنیتتان 

وابسته به آمریکاست قیمت نفت را کم کنید!

* پس از ســرنگونی هواپیمای روســیه در سوریه؛ پوتین 

هیئت نظامی رژیم صهیونیستی را نپذیرفت.    صفحه  آخر

یک کارشناس اقتصادی: 

ایران FATF را هم بپذیرد
از لیست سیاه خارج نمی شود

* یک سازنده تجهیزات صنعت نفت: توتال 20 سال 
نفت ایران را معطل کرد.

* اجناس محتکران هنوز وارد بازار نشده است.
* صــدور 135 حکم انفصال و اخراج برای کارمندان 

متخلف مالیاتی.

* بر اســاس آمار جدید بانک مرکزی رشد اقتصادی 
بدون نفت کشور، به کمتر از یک درصد رسید.

* عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان: کمبودی در 
بخش مصالح ساختمانی وجود ندارد.

صفحه4

هفته دفاع مقدس گرامی  باد

* ســکه ثامن،  نام سایتی است که در چند روز اخیر ســر و صدای زیادی به پا کرده که علتش هم ظاهراً 
کالهبرداری از اعتماد مردم و سرمایه های خرد و کالن گروهی از آنهاست.

* همچنیــن تعــدادی از مردم در تماس هایی هم که به طرق مختلف با روزنامه کیهان گرفتند نســبت به 
کالهبرداری احتمالی از آنها توسط سکه ثامن ابراز نگرانی کردند.

* ماجرا از این قرار است که این افراد با توجه به تبلیغات سایت سکه ثامن، سرمایه های خود را برای کسب 
سود بیشتر به این شرکت داده و مدتی به صورت آنالین به خرید و فروش سکه مشغول بودند.

* چند روزی است که این افراد امکان برداشت وجوه سرمایه گذاری خود را از سکه ثامن ندارند.
* آمار غیررسمی و تایید نشده از مالباختگان شرکت سکه ثامن خبر از کالهبرداری 15 هزار میلیارد تومانی 

سکه ثامن و عدم توانایی این موسسه ورشکسته برای بازپرداخت اصل پول مالباختگان را دارد.
* پلیس فتا به مشتریان شرکت سکه ثامن هشدار داده که بار دیگر فریب تبلیغات فضای مجازی را نخورند.
* مردم خواستار برخورد جدی و قاطع با متخلفان احتمالی و بازگشت سرمایه هایشان هستند.       صفحه4

نگرانی کاربران سکه ثامن
از احتمال کالهبرداری جدید

صفحات آخر و۳


