
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع: - طراحی پارچه و لباس، دوخت 
و متدهای طراحی، طراحی دیجیتال و تأمین ملزومات لباس 2- معرفی 
فعالیت هــای مد و لباس، طراحی و تدوین و تولیــد ژورنال و راه اندازی 
اســتودیو مد و لباس و تولید تصاویر مربوطه شماره مجوز 7/95/1698 
تاریخ مجــوز 1395/10/6 مرجع صادرکننده معاونت امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلــی: تهران شــهر تهران- مجاهدین اســالم- خیابــان مجاهدین 
اســالم- کوچه شــهید داوود کشمشــی- پالک 7- طبقه زیرزمین- 
کدپســتی 1154963311 سرمایه شخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال 
می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم زهرا رضائیان رامشه 
به شماره ملی 0075972565 دارنده 100/000 ریال سهم الشرکه خانم 

زهره رضائیان رامشه به شــماره ملی 5649836205 دارنده 900/000 
ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: خانم زهرا رضائیان رامشــه به شماره 
ملی 0075972565 و به ســمت عضو هیئت مدیره و به ســمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 3 ســال خانم زهره رضائیان رامشه به شماره ملی 
5649836205 و به ســمت مدیرعامل و به ســمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 3 ســال دارنــدگان حق امضاء: تمامی اوراق و اســناد بهادار و 
قراردادهای تعهدآور با امضای خانم زهره رضائیان رامشــه )مدیرعامل( 
ممهور به مهر موسسه معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل 

موسسه صادر خواهد شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

تأسیس موسسه غیرتجاری تک منظوره هنری قاب ماندگار حجاب 
در تاریخ 1396/8/3 به شماره ثبت 43095 به شناسه ملی 14007165242 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/8/6 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای مجید فرزانه کلورزی با 

شماره ملی 2659740739 به سمت رئیس هیئت مدیره و 

آقای محمود اکبری با شماره ملی 0070336121 به سمت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 

و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات، 

قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
موسسه دانا تدبیر ماندگار بین الملل

 به شماره ثبت 37887 و شناسه ملی 14005615217 

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

 تهران

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/6/25 و مجوز شماره 

962/15215774 مــورخ 96/7/25 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســمت اعضاء هیئت مدیره 

به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ســیداحمد علی قدســی به شماره ملی 

2491037807 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای حســین پاکدل به 

شــماره ملی 5739889529 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 

اســماعیل صابــری کد ملی 2959604083 به ســمت منشــی و عضو 

هیئت مدیره انتخاب شــدند و آقای ســیدعلی احمدی به شــماره ملی 

4579457455)و عضو هیئت مدیره( به ســمت مدیرعامل شرکت برای 
مدت 3 سال انتخاب گردید. چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب 
هیئت مدیــره با امضاء ثابت آقای ســیدعلی احمدی)مدیرعامل( و آقای 
سیداحمد علی قدسی)رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره با امضای آقای ســیدعلی احمدی)مدیرعامل( و آقای 
حسین پاکدل)نایب رئیس هیئت مدیره( معتبر خواهد بود و اوراق عادی با 
امضای آقای سیدعلی احمدی)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن سامانه گستر به شماره ثبت 82881 
و شناسه ملی 10101275053

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/6/11 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: آقای سهراب امیرسرداری 0031131662 بعنوان رئیس هیئت 

مدیــره، آقای ایرج خســروپناه 0038659281 بعنوان نایب رئیس هیئت 

مدیره  و مدیرعامل و خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی 0032311249 به 

نمایندگی شرکت رنگ آفرین 10100516139 بعنوان عضو هیئت مدیره 

انتخاب گردیدنــد. کلیه قراردادها و تعهدات و اوراق بهادار و ســفته ها و 

چک ها با امضای آقای ســهراب امیرســرداری با کد ملی 0031131662 

رئیــس هیئت مدیره به تنهایی و یا به اتفاق آقای ایرج خســروپناه با کد 

ملی 0038659281 مدیرعامل و یا خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی با کد 

ملی 0032311249 یا آقای غالمرضا سمیع پور با کد ملی 0049487760 

مسئول امور مالی شرکت با مهر شــرکت معتبر و قانونی است. در غیاب 

آقای سهراب امیرسرداری، امضای سه نفره آقای ایرج خسروپناه مدیرعامل 

به اتفاق آقای غالمرضا سمیع پور و خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی با مهر 

شرکت نیز معتبر و قانونی می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع رنگها  و تینرهای دریایی سهامی خاص
 به شماره ثبت 114370 و شناسه ملی 10101580111 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -رضا بهمن آبادی به شماره 

ملی 0792106180 به نمایندگی از شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه 

ملی 10320760023 به عنوان رئیس هیئت مدیره و ایمان سلطانی 

به شــماره ملی 0070386595 به نمایندگی از شــرکت ســروش 

گســتر هیرسا به شناسه ملی 10320760019 به عنوان نایب رئیس 

هیئت مدیــره و علی رضا حداد به شــماره ملــی 0055259741 به 

نمایندگی از شرکت تدبیرگستر تات به شناسه ملی 10320764980 

به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها 

و ... بــا امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شــرکت و 

در غیاب مدیرعامل با امضــای دو نفر از اعضاء متفقاً همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی خاص به شماره ثبت 424183 
و شناسه ملی 10320762671 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/4/8 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد. بهنام توکلــی به ش.م 
0322360145 و محسن نیکجو به ش.م 4323600054 به ترتیب 
به ســمت بازرس اصلــی و بازرس علی البدل برای مدت یکســال 
مالی انتخاب شــدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب شــدند: آقای مصطفی ترابــی زاده به ش.م 
2296428681 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود ثقفی 
به ش.م 0037809458 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم 

پریسا میرزایی به ش.م 5089622949 به سمت مدیرعامل و خانم 
سمیه جورابلی به ش.م 0062041355 به سمت عضو هیئت مدیره 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک پریسا 
میرزایی مدیرعامل و سمیه جورابلی عضو هیئت مدیره و یکی از دو 
امضــاء آقایان مصطفی ترابی زاده رئیــس هیئت مدیره و یا محمود 
ثقفی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرنونیرو سهامی خاص به شماره ثبت 186174 
و شناسه ملی 10102282580

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/9/9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد احمــدی زاده طورزنی به 
شــماره ملی 0042545064 آقای مسعود صادقی به شماره ملی 
0045006768 آقای حامد نصیری به شماره ملی 0071941843 
به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
خانم افســانه فرجی به شــماره ملی 0066162017  به ســمت 
بازرس اصلی و خانم مرضیه طالبی چقاســیاهی به شــماره ملی 
0622259113 به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 

به سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر شیوا 
سهامی خاص به شماره ثبت 414733 

و شناسه ملی 10320670376

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

 تهران

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای شماره 960/1017
)شماره 200961188000060 در سامانه ستاد(

نوبت دوم

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضــوع مناقصه: خرید ســیم های OPGW خطوط 63 

کیلوولت شرکت برق منطقه ای اصفهان
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر 
یا فیش واریز وجه نقد، به حســاب سیبا 2175090204008 به 
مبلــغ 1/820/000/000 ریال، در وجه شــرکت برق منطقه ای 

اصفهان
شــرایط و الزامات ورود به مناقصــه: 1- مناقصه گر 
می بایســتی تولیدکننده داخلــی تجهیزات موضوع 
مناقصه باشد. 2- مناقصه گر می بایستی دارای گواهی 
انجام تایپ تست معتبر از آزمایشگاه معتبر بین المللی 
دارای تأییدیه ILAC شــامل کلیه ردیف های الزامی 
)Mandatory( تســت OPGW مطابق استاندارد 
IEEE 1138 بر روی حداقل یک تیپ از ســیم های 

محافظ هوایی موضوع مناقصه باشد.
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، 
با مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به 
آدرس www.setadiran.ir امکان پذیــر خواهــد بود. 
الکترونیکی  تدارکات  ســامانه  تماس  اطالعات  (
دولت )ســتاد( جهت انجــام مراحل عضویت در 
الکترونیکی  امضــاء  گواهی  دریافت  و  ســامانه 
دفتر   ،021-41934 تمــاس:  مرکــز  )توکن(. 
ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 تماس 
 با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداری روزهای کاری 

با شماره 031-36277687(
مهلت دریافت اســناد مناقصه: از ســاعت 9 صبح روز 
سه شنبه مورخ 96/11/17 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 

96/11/29
مهلت و محــل تحویل پاکات مناقصه:  نســخه 
الکترونیکی کلیه مدارک و مســتندات مناقصه بایســتی 
حداکثر تا ســاعت 9 صبح روز شــنبه مورخ 96/12/12 در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه 
فیزیکی آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان 
چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل 

گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح 
روز دوشــنبه مورخ 1396/12/14- ســالن کمیسیون معامالت 
ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط مناقصه:
* به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش 
بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شــود ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
* ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه مندرج 

است.
ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

 www.setadiran.ir
www.tavanir.org.ir
www.erec.co.ir
http://iets.mporg.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 139704/م الف

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان

با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت مادری مهربان و دلسوز مرحومه مغفوره

حاجیه خانم ایران خانم عبدالرزاقی
»همسر مرحوم رجبعلی خاتمی« را به اطالع کلیه اقوام، دوستان و آشنایان محترم 
می رســاند.  به همین مناســبت مراسم ســوم و هفتم آن مرحومه روز دوشنبه 
96/11/23 از ســاعت 15 الی 16/30 در »مسجد زینبیه« واقع در میدان حر، 

انتهای خیابان مالک اشتر )آریانا سابق(، کوچه شهید کریمیان برگزار می گردد.
جانباز کوهنورد فرهاد خاتمی

سال هفتادو ششم   شماره 21842   تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( دوشنبه23 بهمن 1396   25 جمادی االول 1439    12 فوریه 2018

پیام رهبر انقالب به حماسه آفرینان۲۲بهمن: 

 شما، زنده و پویا بودن 
انقالب را

به رخ دشمنان
 و سست عهدان کشیدید

* سفیر وقت آمریکا در سوریه: برای سرنگونی بشاراسد
12 میلیارد دالر هزینه کردیم.

 * تحرکات مشــکوک ســعودی ها در بصره؛ عربستان
در حال خرید گسترده زمین های شهر است.

* دو کــره در آســتانه آشــتی تاریخی؛ اگــر آمریکا 
سنگ اندازی نکند.

* اســتقرار هزاران تفنگدار آمریکایی از غرب آسیا 
تا شرق چین برای مقابله با پکن.       صفحه آخر

گزارش تکان دهنده رای الیوم:

بالیی که انگلیس و فرانسه
بر سر لیبی آورده اند

تماشایی بود
سوریه هواپیمای رژیم صهیونیستی را سرنگون کرد

هدیه مقاومت به مناسبت 22 بهمن
صفحه آخر
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