
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/5/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس استان تهران، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
محله شادمان، خیابان زنجان شمالی، خیابان شهید رضا استوار، پالک 
-30، طبقه همکف کدپستی 1456833876 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )745927(

آگهی تغییرات شرکت بشارت ایرانیان ارتباط گستر 
سهامی خاص به شماره ثبت 537288 

و شناسه ملی 14008125425 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1398/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سیدحســین 

آقا سیدمرتضی کد ملی 0074383213 با دریافت کلیه 

سهم الشــرکه خود از شرکت خارج شد زینب السادات آقا 

سیدمرتضی سهم الشــرکه خود را از مبلغ 50000000 

ریال به مبلغ 1000000 کاهش داد افسانه علی کوچکی 

میزان سهم الشــرکه خود را از مبلــغ 50000000 ریال 

بــه مبلغ 1000000 کاهش داد لیســت شــرکا پس از 

کاهش ســرمایه به شرح ذیل می باشــد. زینب السادات 

آقاســید مرتضی 1000000 ریال- افسانه علی کوچکی 

1000000 ریــال- زهــرا نظــری 998000000 ریال 

بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 1998000000 ریال به 

1000000000 ریــال کاهش یافــت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح یافت.

آگهی تغییرات شرکت سالمت پروتئین شوکا 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 460473 

و شناسه ملی 14004399187 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )745928(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/09/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد اسمعیل موسایی 
داریان به کد ملی 1728631191 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، آقای علی قاســمی به شماره ملی 1720037337 
به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( - آقای وحید اکبری 
داریان به کد ملی 0054797780 به ســمت نایب رئیس 
هیئــت مدیره و عباس موســایی داریان به شــماره ملی 
1729762506 بــه ســمت عضو هیئت مدیــره انتخاب 
شــدند. - کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء 
مدیرعامــل به اتفاق یک نفر از اعضــاء هیئت مدیره و در 
غیــاب مدیرعامل با امضاء 2 نفر از اعضاء با مهر شــرکت 
و اوراق، مکاتبــات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در 
غیاب ایشــان یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت 
معتبر باشد.- تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل: 

همچنیــن با توجه به مفاد اساســنامه و اختیارات مجمع 
به هیئت مدیره مبنی بر مراجعه به محاکمه دادگســتری 
خواه به عنوان خواهان و یا خوانده دعوی و انجام مدافعات 
حقوقی و کیفری، تعقیب دعاوی در کلیه موارد و مراحل، 
انتخاب وکیل با تفویض حق توکیل و اختیارات الزمه و با 
حق تعیین حکم، مصدق، کارشناس، ادعای جعل و تعیین 
جاعل صلح، ســازش، استرداد دعوی، تجدید اقامه دعوی 
به طور کلی دفاع از حق شــرکت مــوکل در کلیه موارد 
و تحت هر عنوان که ضرورت داشــته باشــد را با رعایت 
کلیه موازیــن از جانب هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض 
می گــردد و در صورت غیاب مدیرعامــل هر یک از اعضا 

هیئت مدیره)منفردا(.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )748182(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نوشینه سهامی خاص 
به شماره ثبت 133164 و شناسه ملی 10101764347

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/4/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 1397/12/29 مورد تصویب واقع شــد. موسسه حسابرسی 
آرمان آروین پارس شناســه ملــی 10103538953 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای ساسان منصوری به شماره ملی 0052847519 به عنوان 
بازرس علی البدل تا پایان ســال مالی جاری انتخاب گردیدند. روزنامه 

کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)745931(

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین 
سهامی خاص به شماره ثبت 29996 

و شناسه ملی 10100754556

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
اســتان تهران- منطقه 15،  شهرســتان تهران،  بخش مرکزی، شهر 
تهران، محله هفت تیر،  کوچه سپیدان، خیابان فجر، پالک 34، طبقه 
سوم، واحد 12 کدپستی 1589665369 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )745932(

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس 
سهامی خاص به شماره ثبت 215000 

و شناسه ملی 10102563826 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط 
 CD به: عملیات تکثیر و صحافی، چاپ و تایپ  نامه ها و اسناد و اسکن مدارک و رایت
شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از 
طریق مناقصه )عمومی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد 
شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد بدیهی 

است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 8418000000 ریال
ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل: 420900000 

ریال می باشد.
د( مدت اجرای کار: 36 ماه

هـ( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
و( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور 
را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز 
وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای 
فاقد ســپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfaazarbaijan.ir :سایت

شناسه آگهی: 746765                                         شناسه نوبت چاپ: 795844

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

مورخ 98/10/28 مندرج در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

شماره 138 سال 98

آگهی مناقصه عمومی
)نوبت دوم(

شماره 209800143000172

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور استان آذربایجان شرقی

فوق العــاده مورخ 1397/10/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال به شرح 
ذیل انتخاب و تعیین ســمت گردیدنــد: - آقای کامران 
ســلیمانی  آذر به شــماره ملی 2754641149 به سمت 
مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره- خانم آمینه ســیوانی 
به شــماره ملی 2871722511 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و عضو هیئت مدیره- آقای رامین سلیمانی آذر به 
شماره ملی 2754615776 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و عضو هیئت مدیره- آقای محمدمهدی محمدی 
به کد ملی 0558879683 به سمت بازرس اصلی و خانم 
زهرا زارعی به کد ملی 0048525464 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند.- 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1396 
به تصویب رســید.- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
از قبیل چک، ســفته و بروات و عقود اسالمی و مکاتبات 
عادی و اداری با امضاء  مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع شیمیایی و تولیدی 
ازما زاج طالیی سهامی خاص به شماره ثبت 151664

و شناسه ملی 10101944735

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )745930(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/9/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 
منتهی به ســال 1397 به تصویب رسید. - آقایان 
وحیــد اکبری داریان به کــد ملی0054797780، 
محمــد اســمعیل موســایی داریان به کــد ملی 
1728631191 و عباس موسایی داریان به کد ملی 
1729762506 به عنــوان اعضا هیئت مدیره برای 
مدت 2 سال انتخاب شــدند. - موسسه حسابرسی 
معین مشاور مجرب به شماره ثبت 26571 شناسه 
ملی 10320404190 به سمت بازرس اصلی و آقای 
کامران شهســواری به شماره ملی 0050041525 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نوشینه 
سهامی خاص به شماره ثبت 133164 

و شناسه ملی 10101764347

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )748184(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ 1398/10/10 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به شــرح ذیل: 

- زهرا نظری ک م 5399915553 به ســمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره - زینب السادات 

آقاسید مرتضی ک م 0082743789 به سمت 

 عضو هیئــت مدیره - افســانه علــی کوچکی 

ک م 4900113239 بــه ســمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه 

اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق 

عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سالمت پروتئین شوکا شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 460473 

و شناسه ملی 14004399187

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )745926(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/9/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه به تصویب رسید. 

مدت ماموریت مدیر تصفیه به مدت دو سال تمدید گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم )745929(

آگهی تصمیمات شرکت منحله جهان بتن زاگرس 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 743 

و شناسه ملی 10100095380 

سال هفتادو هشتم   شماره 22392   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 ( دوشنبه 7 بهمن 1398   اول جمادی الثانی 1441    27 ژانویه 2020

 بیــش از 50 اقتصــاددان بــرای 
دومین بــار طی روزهای گذشــته به 
حسن روحانی نامه نوشته و راهکارهای 
اقتصاد  بهبود وضعیت  برای  عملیاتی 
 ایــران بدون کمــک خارجــی ارائه 

کردند.
 تســهیل صدور مجوزهای کســب 
وکار و حــذف انحصار دسترســی به 
شغل، تصویب و اجرای قانون مالیات 
بر عایدی سرمایه، منع کردن بانک ها 
از خرید و نگهداری امالک و... از جمله 
روحانی  به  اقتصاددانــان  راهکارهای 

بود.

ده ها اقتصاددان در نامه هایی به رئیس جمهور مطرح کردند

10 راهکار برای حل مشکالت اقتصادی
بدون وابستگی به خارج

 اتحاد برای تشکیل دولت در عراق، پیامد جدید 

خروش میلیونی مردم.

 رئیس جمهور فیلیپین: 50 ســال تحت سلطه  

آمریکا بودیم هنوز به چشم رعیت به ما می نگرد.

 نگرانی پنتاگون از تالش واضح پیونگ یانگ برای 

توسعه موشک های اتمی.

 سفر صهیونیست ها به عربستان مجاز شد!

 امانوئل ماکرون استیضاح می شود. ] صفحه آخر [

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آماده باش منطقه برای رویارویی 
با بحران جدیدی به نام »معامله قرن«

 رئیس کل گمرک کشور در پاسخ به کیهان: کاالهای 
ممنوعه ممکن است از مناطق آزاد وارد کشور شود!

 وزیر نیرو: بارش اخیر سیستان باالترین میزان در 
50 سال گذشته بود.

 تحصیل 40 هزار دانشجوی خارجی در ایران از 129 ملیت.

 وزیر راه و شهرسازی: 42 درصد ثبت نام کنندگان 
طرح ملی مسکن حذف شدند.

 انهــدام 7 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در طرح 
»ظفر3« پلیس پایتخت.

] صفحات۱۰و۴ [

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد

کمک ۱۵ و ۲۰ میلیونی
 به مددجویان سیل زده سرپرست خانوار 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مطالبه ملت انتقام است
نه مذاکره با قاتل شهید سلیمانی

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

FATF تداوم اصرار بر
شلیک از پشت

 به رهروان شهید سلیمانی
11

در حسینیه امام خمینی)ره(  

اولین شب 
مراسم عزاداری

 حضرت فاطمه زهرا )س( 
با حضور رهبر انقالب 

برگزار شد

۲

 با وجود راهکارهای کاربردی اقتصاددانان، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در واکنش به این پرسش که دولت 
چه راهکارهایی برای حل و یا کاهش مشکالت اقتصادی مردم دارد تا امید در مردم شکل بگیرد؟ در پاسخی کوتاه گفت: 

روز و شب تالش ما حل مشکالت است!
 همچنین از نهاوندیان سؤال شد که با توجه به این تالش ها چه راهکاری برای حل مشکالت مردم دارید؟ ولی معاون 
اقتصادی رئیس جمهور هیچ پاسخی به این پرسش نداد.                                                                  ] صفحه۴ [

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

موسوی الری: 
شانس انتخاباتی اصالح طلبان

با عملکرد دولت کم شده است

 

دیوانگی 
و فاز بدتر از آن

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 نیروهای ارتش ســوریه به پشــت دروازه شــرقی شــهر راهبردی »معرة النعمان«، که به عنوان قلعه 
مستحکم گروه تروریستی »جبهه النصره« در استان »ادلب « دانسته می شود، رسیدند.

 هر لحظه ممکن است که نظامیان سوری عملیات آزاد سازی این شهر را آغاز کنند.          ] صفحه آخر [

ارتش سوریه پشت دروازه های »معرة النعمان« 
دژ تروریست های النصره

واکنش ها به تحریم 
دامنه بین المللی خبرگزاری فارس 

فارس 
پاشنه آشیل دشمن را 

نشانه رفته است
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رئیس قوه قضائیه:  

انقالبی بودن 
به معنای برنامه داشتن، 
عقالنیت و دوراندیشی 

است
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 هنوز ۳ هفته از ترور ســپهبد قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانش به دستور  
ترامپ نگذشته است که ظریف در پاســخ به این سوال که بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی 
آیا باز هم درهای مذاکره با آمریکا را باز می بیند به صورت کامال منفعالنه اعالم آمادگی کرد تا با 

ترامپ قاتل پشت میز مذاکره بنشیند.
 ظریف اعالم می کند برای وی فرقی ندارد که چه کسی در کاخ سفید باشد، در واقع این جمله 
به معنی این اســت که رئیس جمهور کنونی آمریکا هم که دستش به خون فرمانده سپاه قدس و 

ابومهدی مهندس آلوده است برای دولت روحانی قابل مذاکره است!

 در شرایطی که تشییع میلیونی سپهبد سلیمانی و اجتماعات عمومی مردم در سراسر کشور، از 
انتقام سخت به عنوان یک مطالبه حکایت داشته و رهبر معظم انقالب هم این تشییع تاریخی را 
نشانگر طرفداری مردم از مقاومت دانسته اند، غرب گرایان چطور به خود اجازه می دهند به دولت 

تروریستی آمریکا اعالم آمادگی برای مذاکره و دادن امتیازات بیشتر کنند؟
 حسین شریعتمداری : آمریکا با همه توان در پی آن است که از ایران اسالمی صدایی متفاوت 
و مغایر با صدای انقالب بشنود و متاســفانه آقای ظریف بی آنکه بدانند، با اظهارات خویش در 
مصاحبه با اشپیگل این فرصت را در اختیار دشمن قرار  داده اند!                                   ] صفحه ۲ [


