
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 

1397/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موضوع شرکت به 

شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 

گردیــد: 1- تهیه و تولید و توزیع انواع و اقســام نخ، پارچه و 

سایر محصوالت مشــابه ۲- واردات مواد اولیه، لوازم یدکی و 

ماشین آالت مورد نیاز جهت انجام موضوع شرکت 3- صادرات 

فرآورده های شرکت به خارج 4- ایجاد کارخانجات ریسندگی 

پنبه، پلی اســتر،  ویســکوز و نخ صددرصد پنبه ای)رینگ( و 

ریسندگی ایرجت و مخلوط و ایجاد کارخانجات بافندگی پارچه 

جین و دوخت پوشاک،  تکمیل کلیه کاالهای مرتبط با جین، 

رنگرزی نخ جین، تولید شــلوار جین مردانه، زنانه، دخترانه، 

پسرانه، تاری پودی، دوخته شــده و کلیه کاالهای مرتبط با 

موضوع، ایجاد پروژه های پتروشــیمی و پت)pet( از چیپس 

پلی استر به نخ پی.او.وای)P.O.Y( و تی.دی.وای)T.D.Y( و 

انواع نخ های پلی استر. ۵- ســرمایه گذاری صنعتی و تولیدی 

در صنایع تجهیزات و پنل های خورشیدی، تاسیس، توسعه و 

نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 

و پاک شــامل بادی، خورشیدی)فتوولتاییک(، زمین گرمایی، 

زیســت توده، گازی و سیکل ترکیبی با ظرفیت های مختلف 

برای تولید برق و حرارت)سیکل های ترکیبی( به منظور تولید 

انرژی الکتریکی، حرارت، ســرما و بخــار آب، تولید، فروش و 

توزیع برق، تولید انواع پنل های خورشیدی چند کریستالی، تک 

کریستالی و تولید انواع پنل های خورشیدی و ساخت اینورتر، 

فیلم نــازک پس از اخذ مجوز و ثبت فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت، نصب و راه اندازی انواع نیروگاه ها، 

مشارکت در تاسیس نیروگاه. انجام کلیه فعالیت های تولیدی 

اجرایی، اقتصادی، مدیریتی، خدماتی، بازرگانی مشــاوره ای، 

نظارتی. همچنین خرید و واردات تجهیزات و ملزومات، لوازم 

یدکی و مواد اولیه، ماشین آالت مرتبط از داخل و خارج کشور 

و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های مشــاوره سرمایه گذاری، 

انجام مطالعات امکان ســنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی، 

مالی و اقتصادی، نظارت بــر تطبیق عملیات و مصرف منابع 

در طرح ها در زمینه نیروگاه هــای مقیاس کوچک و بزرگ و 

تجدیدپذیــر و هرگونه فعالیت در ارتباط بــا موارد مذکور از 

قبیــل واردات  کاالهای مجاز و تکنولوژی صنایع مادر و انتقال 

دانش فنی، حق العمل کاری، پیمانکاری خدمات. ضمنا شــرکت 

می تواند تمامی یا قسمتی از فعالیت خود را راسا و یا با مشارکت 

شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و یا خارجی 

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح انجام دهد. فروش 

و صادرات بــرق و تجهیزات تولیدی و انعقــاد قراردادها و اخذ 

نمایندگی هــا)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از 

اخذ مجوزهای الزم(

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

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب سهامی خاص 
به شماره ثبت 37202 و شناسه ملی 10100826210

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/9/19 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره بــه قرار ذیل برای 
مدت دو ســال تعییــن گردیدند: آقــای همایون برکــت طهرانی به 
شــماره ملی 00403733۵۵ و آقای حمید برکت طهرانی به شماره 
ملــی 0040478734 و خانم مریم صادقی قســامی به شــماره ملی 
۲۲9۵0491۲1 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
امضاء کلیه اوراق و اسناد، چکها و سفته و بروات و قراردادها و هرگونه 
سند و مدرکی که برای شرکت ایجاد حق و حقوق و یا تعهدی بنماید 
با امضای دو نفر آقایان حمید برکت طهرانی و همایون برکت طهرانی 
با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی شــرکت با امضاء 
هر یک از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شــرکت معتبر می باشد. 
آقــای حمید عرب زاده قهیازی به شــماره ملــی 004۲۲99713 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای عباس رســول پور قهرود به شماره ملی 
1۲6۲۵44۲70 بــه ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 
مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 

31 مرداد 1397 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صادرات پنبه شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 7774 

و شناسه ملی 10100343648 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گــردد. موضوع: تصدی قرار 
دادن اطالعات و محتوای دیداری، شــنیداری، نوشــتاری و یا 
ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی در موضوعــات مختلف در معرض 
عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی 
قرار دادن محتوای دیجیتال دیداری، شــنیداری، نوشتاری و 
یا ترکیبی از آن ها در معرض دســترس عموم از طریق شبکه 
گسترده جهانی و شبکه ملی اطالعات و از طریق سامانه پیامک 
انبوه و شــبکه هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی. تجارت الکترونیک ارائه کلیه خدمات 
تجارت الکترونیک در زمینه پزشــکی، بهداشــت و ســالمت. 
خدمــات تجارت الکترونیک از قبیل واردات، صادرات و فروش 
به صورت آنالین و برخط. شماره مجوز ۲48094 تاریخ مجوز 
139۵/11/۲3 مرجع صادرکننده مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- شهرک مخابرات- بلوار 
شهید پرویز ذبیحی- بلوار شهید محمد حق شناس- پالک 0- 
ساختمان آرین- بلوک B1 ورودی دوم- طبقه چهارم- واحد 
14- کد پســتی 1981987748 ســرمایه شخصیت حقوقی: 
1/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: 
آقای محسن رســول زاده اصل به شماره ملی 0083۲۲9310 
دارنــده 9۵0/000 ریال سهم الشــرکه آقای علی رســول زاده 
اصل به شــماره ملی ۲۲39708484 دارنــده ۵0/000 ریال 
سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای محسن رسول زاده اصل به 
شماره ملی 0083۲۲9310 و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ 
سال آقای علی رسول زاده اصل به شماره ملی ۲۲39708484 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق 
امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل 
)محسن رسول زاده اصل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه فناوری بام 
سالمت در تاریخ 1396/04/17 به شماره ثبت 511971

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/7  به شناسه ملی 14006889472

تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: خانم ژالــه جعفری به شــماره ملی 

0۵3۲087۲91 بــا پرداخــت مبلغی بــه صندوق شــرکت مبلغ 

سهم الشــرکه خود را به 9۲00000 ریال افزایش داد سرمایه شرکت 

از مبلــغ 40000000 به 44400000 ریــال افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. لیست شرکاء شرکت 

بعد از افزایش سرمایه سهم الشرکه: خانم ژاله جعفری به شماره ملی 

0۵3۲087۲91 دارای 9۲00000 ریال سهم الشــرکه خانم گلبرگ 

عراقی بــه شــماره ملــی 0۵3۲3۵0634 دارای 4400000 ریال 

سهم الشرکه خانم مهرانگیز دره باغی به شماره ملی 0۵30398۲73 

دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شماره 

ملی 0۵30398۲6۵ دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله 

حفیظ کاشــانی به شــماره ملی 004149۵۵3۵ دارای 1000000 

ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 0۵3۲03۵9۲۵ 

دارای ۵000000 ریال سهم الشــرکه خانم ســارا هادیان به شماره 
ملــی 0۵347۲3179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم 
سحر هادیان به شماره ملی 0۵347۲3160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشــرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 00۵01380۲۲ 
دارای 4000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینا دره باغی به شــماره 
ملــی 003617۲۲94 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شــراهی به شــماره ملی 0۵34۵۲79۵7 دارای 
3600000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا صفری به شماره ملی 
0۵30697831 دارای ۲400000 ریــال سهم الشــرکه آقای مجید 
صفری به شماره ملی 0۵33۲37904 دارای ۲000000 ریال سهم 
الشــرکه آقای بهزاد صفری به شــماره ملی 0۵34۲06379 دارای 

۲000000 ریال سهم الشرکه 

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

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده مورخ 1397/06/۲4 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 

به تصویب رســید. موسســه حسابرســی آگاهان و 

همکاران به شناسه ملی 10100190۲84 به عنوان 

بازرس اصلی و موسســه وانیانیک تدبیر به شناســه 

ملی 103۲07۲186۲ به عنــوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین 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 دماوند

آگهی تغییرات شرکت آب  های معدنی 
دماوند )سهامی خاص( به شماره ثبت 635 

و شناسه ملی 10100630031

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت 

شده واگذار 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 الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: 1398/2/5

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/2/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/2/21
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/2/22

آخریــن مهلت تحویــل پاکت )الــف( به صورت حضوری ســاعت 14 روز شــنبه 
مورخ1398/2/21 به آدرس ذیل می باشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر به نشانی قزوین- 
انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره 
پیمان و رسیدگی مراجعه و یا با شماره تلفن 33659474-028 تماس حاصل نمایند.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

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

آگهی مناقصه 98/3 یک مرحله ای )نوبت اول(

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

مبلغ برآورد عنوان مناقصهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
توضیحات)ریال(

فهرست بهای تجمیع شده راه، راه آهن و باند فرودگاه24/859/064/0121/245/000/000تکمیل راه روستایی دشتک-اردالن1
 )فهرست سال 1398(

فهرست بهای تجمیع شده راه، راه آهن و باند فرودگاه9/855/669/747495/000/000تکمیل بلوار ورودی روستای زین آباد2
 )فهرست سال 1398(

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 19/770/841/266990/000/0001398بهسازی راه های روستایی کشمرز3

تکمیل ساختمان، نگهبانی و دیوار کشی 4
فهرست بهای رشته ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی2/747/402/809137/500/000مجتمع فرهنگی دینی الوند

 سال 1398

رتبه مورد نیاز ردیف 1 و 2و 3: رتبه 5 رشته راه و ترابری
رتبه مورد نیاز ردیف 4: رتبه 5 رشته ابنیه

سال هفتادو هفتم   شماره 22169   تکشماره 20000 ریال12صفحهپنج شنبه 5 اردیبهشت 1398   19 شعبان 1440    25 آوریل 2019

تخلیه 2450 تن 
زباله کانادا
 در مانیل
فیلیپین: برنگردانید، 
اعالم جنگ می کنیم

۱2

در دیدار هزاران کارگر صنایع مختلف

رهبر انقالب: هر قدر الزم بدانیم 
نفت صادر می کنیم

يادداشت روز

پایلنگآلسعود
درتحوالتآفریقا

خبر ویژه

روایت مشاور خاتمی از پوچ درآمدن 
لیست »تَکرار می کنم«

صفحه2 صفحه2

در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان سپاه

سرلشکر باقری: دوران سردار سالمی
قطعا  دوران شکست دشمن خواهد بود

فرزند ابولهب در عربستان
37 شیعه را سر برید یا به صلیب کشید

* تلفات حمالت ســریالنکا 360 نفر شــد، رویترز 
اعالم کرد دولت از حمله اطالع داشت!

* ســازمان ملل آمریکا را اصلی ترین عامل کشتار 
مردم افغانستان دانست.

* طرح تازه حماس برای مقابله با »معامله قرن«.

* دیــدار رهبران کره شــمالی و روســیه، نمایش 
شکست آمریکا.

* تحلیلگر کانادایی: در اتاق جنگ سعودی علیه یمن 
افسران انگلیسی و آمریکایی نشسته اند.

 صفحات 8 و آخر

پژوهشگر کانادایی در گفت وگو با کیهان:

پنتاگون تروریست است نه سپاه
آمریکا نعل وارونه می زند 

 * مراســم تودیع و معارفه فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی صبح دیروز در ستاد فرماندهی 
کل سپاه با حضور فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برگزار شد.

* سردار باقری: دوران فرماندهی سرلشکر جعفری دوران درخشانی برای سپاه بود و سپاه همواره در مسیر 
رشد و ارتقا بوده است.

* دوران فرماندهی ســردار سالمی با دوران حساسی در تاریخ انقالب همزمان شده و در این دوره شاهد 
عصبانیت آمریکا و دور جدیدی از توطئه ها و تحریم های دشمن هستیم که سپاه می تواند نقش اساسی در 

خنثی کردن آنها داشته باشد و دوران سردار سالمی قطعاً دوره شکست دشمن خواهد بود.
* سردار سلیمانی: سردار جعفری دارای صفات بسیار بارزی است و چه در داخل و چه در خارج از سپاه 
عزیز بود و همواره فارغ از رسومات امروزی و درجات، ایشان را عزیز می خوانیم.                      صفحه۳

* اقدام وحشیانه سعودی در اعدام ده ها شیعه تنها به جرم 
ابراز عقیده در سایه حمایت های آمریکا روی داده است. 

* در میان شهدای عربستانی از طلبه تا دانش آموز 
دبیرستانی دیده می شود. 

* پدرجد تروریست های تکفیری با بریدن سر این عده و 
به صلیب کشیدن یکی از آنها گفته: آنها تروریست بودند!

* سازمان عفو بین الملل این اقدام را »سنگدالنه« 
توصیف کرده اســت، اما کشورهای غربی تاکنون 

علیه این جنایت هولناک موضعی نگرفته اند.
* ظریــف در واکنش بــه اعدام شــیعیان: عضویت در 
»تیم ب« شــامل بولتون، بن ســلمان، بن زاید و بی بی 
)نتانیاهو(- به هر جنایتی مصونیت می دهد.  صفحه آخر

کسب 7 طال و ۳ برنز در 10 وزن 

طوفان کشتی ایران 
در قاره آسیا
عنوان قهرمانی
 به سیل زدگان
 تقدیم شد

۹

ملت ایران، ملتی نیست که علیه او کار و توطئه کنند و او بنشیند و تماشا کند

* دســتورالعمل  وزیــر نیرو برای شایســته گزینی 
مدیران ارشد.

*  حقوق ماهانه 138 میلیون تومانی کارشناس خارجی 
در یک شرکت دولتی!

* کاهش مبلغ قبض های برق در صورت صرفه جویی.

*  مدیــر ناکارآمــد بیمــه ای در شــرکت دیگری 
مدیرعامل می شود!

* عضو کمیســیون اقتصادی مجلس: دلبستگی به 
1+۵ باعث غفلت از بازارهای صادراتی منطقه شد.

صفحه۴

دشمنی کاخ سفید کمانه کرد

با اقدام احمقانه ترامپ
 بنزین در آمریکا گران شد

صفحه۳

ظریف در نیویورک:  

 از توافقات قبلی 
سودی حاصل نشد 
چرا وارد توافق 
جدیدی شویم
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

روزنامه دولت:
 تا دیر نشده
 فرصت مذاکره
 با آمریکا را
 از دست ندهیم!

۱۱


