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آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده

هيئت مديره

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت خدماتى شهرك صنعتى شاهرود (سهامى خاص) 
شماره ثبت 3948 ساعت 11 صبح روز سه شنبه 97/06/13 دعوت مى گردد در مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده شركت در مكان شاهرود ، بلوار دانشگاه ، پارك علم و 

فناورى استان سمنان تشكيل ميگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هيئت مديره
2- انتخاب بازرس قانونى 

3- بررسى و تصويب صورتهاى مالى سال 1396
4- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع باشد.

شهردارى كاشان 
آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى  شماره 97/3

شهردار كاشان – سعيد ابريشمى راد

ت دوم
نوب

موضوع مناقصه: خريد ماشين آالت راهسازى مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد 
و مدارك مناقصه و قرارداد منضم

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/5/22 ، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 
تاريخ 97/6/1 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/6/4 مى باشد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

تلفاكس:031-55465858 

جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ساليانه نوبت اول شركت تعاونى مسكن سازان 
مهركالله (درحال تصفيه) درساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1397/06/10 درمحل كالله –خيابان 
آزادى-آزادى 8 –مسجد محمد رسول اكرم (ص) تشكيل مى گردد. از كليه اعضا دعوت مى شود 

جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1-گزارش هيئت تصفيه 
2-تصويب صورتهاى مالى منتهى به سالهاى 92-93-94-95-96 و بودجه سال 97 

3-تصميم گيرى در خصوص تمديد مدت زمان تصفيه 
4-تصميم گيرى درخصوص اعضاى بدهكار نسبت به تعاونى و بانك مسكن 

5-انتخاب اعضاى هيئت تصفيه  
الزم به ياد آورى است كه: 1-اين مجمع با حضور اكثريت اعضاء يا نمايندگان تام االختيار آنان 
رسميت مى يابد 2-اعضايى كه بنابه داليلى نمى توانند در مجمع مذكور شركت نمايند مى توانند 
حق خود را جهت حضور و دادن راى در مجمع فوق به يك نماينده تام االختيار خود واگذار نمايند، 
هر نفر عضو اختيار حداكثر نمايندگى 3 نفر عضو و هرغير عضو فقط يك عضو را همراه داشته 
 باشد و حضور توام عضو و نماينده تام االختيار وى در مجمع عمومى ممنوع است. وكيل و موكل 
مى بايست تاتاريخ 1397/06/07 با مراجعه به دفتر تصفيه نسبت به صدور وكالت نامه اقدام 
نمايند.3-اعضايى كه مايل به كانديداتورى سمت هيئت تصفيه مى باشند حداكثر تا   7 روز بعد از 
تاريخ انتشار اين آگهى مدارك: 1-كپى شناسنامه و كارت ملى2-كارت پايان خدمت 3-پر نمودن 

فرم داوطلب به محل دفتر هيئت تصفيه درخيابان آزادى پالك 441 مراجعه نمايند.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده( نوبت اول) 
شركت تعاونى مسكن سازان مهر كالله ( درحال تصفيه) به شماره ثبت 584

اعضاى هيئت تصفيه شركت تعاونى مسكن سازان مهركالله درحال تصفيه 
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ثبت ركورد جديد در ارسال فرآورده هاى 
نفتى در منطقه خليج فارس

ــال فراورده هاى نفتى در ماه  ركورد جديدى در ارس
نخست تابستان امسال ثبت شد.

ــنل  ــر منطقه خليج فارس گفت : باتالش پرس مدي
ــابقه  ــاى فنى و عملياتى و عليرغم گرماى بى س واحده
بندرعباس، در ماه نخست تابستان امسال با بهره گيرى از 
دانش فنى همكاران و ايجاد تغييراتى در تجهيزات انتقال 
براي اولين بار، ميزان انتقال فراورده به بيش از يك ميليارد 
ــت كه در مدت  ــيد اين درحالى اس و 217هزار ليتر رس
مشابه سال گذشته يك ميليارد و 10هزار ليتر بوده است. 
ــا عطار بابيان اينكه تنظيم igv توربين103مركز  عليرض
ــان توربين را به  ــاس افزايش راندم ــال نفت بندرعب انتق
ــض صافى ها ،  ــت افزود: تغيير و تعوي ــته اس دنبال داش
 تغيير در درجه آالرم روغن توربين و همچنين استفاده از 
روان كننده در مراكز تابعه منطقه خليج فارس ، موجب 
ــد. يادآور مى شود ؛ مدير منطقه  افزايش ميزان انتقال ش
خليج فارس ضمن تقدير از تالش بى وقفه همكاران اين 
ــال سوخت به مركز  منطقه در ثبت ركورد جديد درارس
ــتار تالش بيش از پيش و هوشيارى همه  ــور، خواس كش

كاركنان در بخش هاى فنى و عملياتى گرديد.

انجام مراسم معارفه مدير توزيع برق 
شهرستان شاهرود و مديرامور برق بسطام

ــركت توزيع برق استان سمنان در اين  مديرعامل ش
ــركت هاى توزيع به عنوان پيشانى  آئين بيان داشت : ش
ــور فعاليت دارند و مسئوليت پاسخگوئى  صنعت برق كش
مردمى با اين شركت ها است . " سيدمحمد موسوى زاده" 
اظهار داشت : پاسخگوئى به هنگام ، توأم با خوش رويى و 
ــعه صدر، از ويژگى هاى بسيار مهم مديريتى است و ما  س
وظيفه داريم خدمات شايسته اى به مردم ارائه نمائيم . وى 
تصريح كرد : عالوه بر وجود پيش نيازهاى الزم براى يك 
مدير موفق ، يكى از شاخص هاى كليدى و مهم اين است 
ــركت مديريت منابع  را همواره اجرايى  كه مديران اين ش
ــه زعم اين كه با كمبود  ــان كرد: ب نمايند . وى خاطر نش
شديد منابع مواجه هستيم ، از نگاه اين شركت ، يك مدير 
شايسته بايد بتواند خلق منبع در بخشهاى مختلف به ويژه 
ــانى را در دستوركار داشته و عملياتى  در حوزه نيروى انس
نمايد و استفاده بهينه از امكانات موجود ، از ديگر مولفه هاى 
يك مدير توانمند به شمار مى رود. مهندس موسوى زاده 
 افزود: اگر بخواهيم اهدافمان مغايرت و مباينتى با اهداف 
ــازمان هائى كه همسوى ما نيستند پيدا نكند ، تعهد،  س
ــتمى ضرورت دارد و اين شاخص ها  تخصص و نگاه سيس
الزم و ملزم يكديگر هستند. وى با عنوان اين كه براى عبور 
از پيك بار تابستانى ، اتكاى صنعت برق به مديريت سمت 
تقاضا است اضافه كرد : با مشاركت كليه مشتركان به ويژه 
صنايع ،  از پيك بار گذر خواهيم كرد و با مديريت مصرف ، 

همه ما بايد در اين زمينه نقش مثبت ايفا كنيم .

ــى اخبار طاران ــان  مهرپوي ــد  وحي ــتان اسـالمشهـر رئيس اتاق اصناف شهرس
ــهر در حاشيه بازديد از واحدهاى صنفى اين  اسالم ش
ــه بخواهند با  ــانى ك ــت: با كس شهرستان،اظهارداش
ــودجويى هاى  ــورد نياز مردم وس احتكار كاالهاى م
ــادى اصناف  ــاى اقتص ــد فعاليت ه ــخصى به رون ش

خدشه اى وارد كنند، به شدت برخورد خواهيم كرد.
ــاره به شرايط كنونى اقتصاد كشور،  طارانى با اش
بيان كرد: با تدابير انديشيده شده و برنامه ريزى هاى 
ــد درروند فعاليت  ــكلى كه بتوان صورت گرفته، مش

بازارخلل وارد كند، وجود ندارد.
وى افزود: متاسفانه دسيسه چينى و معاندت هاى 
ــاى اقتصادى  ــمنان نظام، اين بار روند فعاليت ه دش
كشوررا نشانه گرفته و بر آن هستند تا با ايجاد خلل 
ــور، ميان مردم و   ــازار و ضربه زدن به اقتصاد كش در ب

مسئوالن  شكاف ايجاد كنند.
ــد كرد:  ــهر، تاكي ــاق اصناف اسالمش ــس ات رئي

ــان داده اند كه همواره  مردم فهيم و انقالبى ايران نش
ــاس و تاريخى، با اتحاد وهم دلى و  در برهه هاى حس
توجه به راهنمايى هاى مقام معظم رهبرى از چنين 
موانعى عبور كرده اند. وى گفت: مجموعه اتاق اصناف 
ــهر تالش مى كند، با تشريح  ــتان اسالمش در شهرس
موقعيت براى متوليان امر بازار، شرايط را براى تسهيل 
دادوستد و دسترسى مردم به انواع كاالهاى مورد نياز 
ــت در اين  فراهم كند. طارانى تصريح كرد: بعيد نيس
ميان برخى نيز به دنبال سوءاستفاده از شرايط بوده و 
با احتكار كاال به دنبال سودجويى هاى شخصى باشند 
ــتفاده از ابزارهاى موجود به شدت با اين  كه ما با اس

مسئله برخورد خواهيم كرد.
ــى  ــتفاده از اهرم بازرس ــرد: با اس ــد ك وى تاكي
ــى هاى  ــاف، كنترل هاى دقيق و بررس مجموعه اصن
ــرد و تالش  ــورت مى گي ــهر ص ــطح ش روزانه  درس
ــود با خاطيان وكسانى كه اقدام به ايجاد خلل  مى ش
درروند فعاليت طبيعى بازار مى شوند، برخورد جدى 
و قانونى صورت گيرد. طارانى با اشاره به تعبيرجنگ 
اقتصادى، بيان كرد:كسبه، توليدكنندگان، بنگاه هاى 
كوچك اقتصادى وما، سربازان خط مقدم اين جنگ 
هستيم و مى بايست با تعهد، تدبرو دلسوزى هم چون 
دوران پرافتخار دفاع مقدس، اين بار از كيان اقتصادى 

مملكت دفاع كنيم و با ايمان راسخ، پيروز اين ميدان 
ــق اين امرمهم و  ــيم.  وى افزود: البته براى تحق باش
ــع عمومى را  ــردم بود ومناف ــرورى، بايد دركنارم ض
ــترين  ــبه  محترم كه بيش در نظر گرفت؛ به ويژه كس
توجهات معطوف به آنهاست. طارانى با تأكيد بر نقش 
بى بديل اصناف در ايجاد جوى آرام و بسترى مناسب 
ــدت  در جامعه، تاكيد كرد: هر چند امكانات ما به ش
ــا آن چه كه نيازحقيقى  ــدود بوده و قابل قياس ب مح
مجموعه اصناف است نيست، اما با استفاده اصولى از 
همين بضاعت اندك، به لحاظ آمارى و راندمان كارى، 
در صدر كشور قرار داشته و جزء آن دسته از اتاق هاى 

اصناف هستيم كه توانسته ايم كارنامه مناسب و قابل 
توجهى ازخود ارائه كنيم.

ــورازهمراهى وهمكارى  ــاف كش عضو اتاق اصن
ــطح  ــا مجموعه اصناف درس ــوولين ب ــب مس مناس
شهرستان خبر داد وگفت: سطح همكارى ها مطلوب 
بوده و وجود برخى اختالف نظرها و تفاوت ديدگاه ها 
طبيعى است ،اما آن چه مى بايد به آن اشاره شود،تالش 
ما براى درجريان قراردادن دستگاه هاى مسوول و ارائه 
گزارش هاى روزانه و تحليل هاى كارشناسى به متوليان 
به ويژه مجموعه  فرماندارى شهرستان واداره صنعت، 

معدن وتجارت است.

برخورد با احتكاركاال و سودجويى هاى شخصى دراسالمشهر

وژه افزایش ظرفیت شبکه برق  اجرا  پر
یع شھرستان آستارا انتقال و فوق توز

مهندس «عظيم بلبل آبادى» مدير  عامل شركت سهامى برق منطقه اى گـيــالن
گيالن در خصوص پروژه افزايش ظرفيت شبكه برق انتقال 
ــتارا گفت: با توجه به توسعه  ــتان آس و فوق توزيع شهرس
ــالن و ــتان گي ــتانهاى اس ــزون شهرس ــهرى روز اف  ش
 على الخصوص شهرستان آستارا  وگرماى بى سابقه هوا در 
سال هاى اخيركه منجر به افزايش بسيار زياد مصرف برق 
شده است، شركت برق منطقه اى گيالن با توجه به رسالت 
ــبكه برق در بخشهاى  ــتاى حفظ پايدارى ش خود در راس
ــتان به خصوص در تابستان 97 و بر  انتقال و فوق توزيع اس
اساس مطالعات انجام شده، نسبت به اجرا و بهره بردارى از 
ــال و فوق توزيع  ــبكه برق انتق ــروژه  افزايش ظرفيت ش پ
ــتارا اقدام نمود. وى افزود: در همين راستا  ــتان آس شهرس
ــت 20/63/230  ــروژه افزايش ظرفيت بخش انتقال پس پ
ــتارا از 40×2 به 125+40×1 مگاولت آمپر به  كيلوولت آس
ــارد ريال (افزايش 106 درصدى ظرفيت  ارزش 144 ميلي
توان الكتريكى) و پروژه افزايش ظرفيت بخش فوق توزيع در 
پست 20/63/230 كيلوولت آستارا از 15×3 به 30+15×2 
مگاولت آمپر به ارزش 65 ميليارد ريال (افزايش 67 درصدى 
ــيد و هم اينك  ظرفيت توان الكتريكى) اجرا و به اتمام رس
اين پروژه ها آماده افتتاح و بهره بردارى مى باشند. براى اين 

دو پروژه در مجموع 209 ميليارد ريال هزينه شده است.
مدير عامل شركت سهامى برق منطقه اى گيالن در 
خصوص اهداف پروژه گفت: با بهره بردارى از اين دو پروژه 
زيربنايى و اساسى، قابليت اطمينان شبكه انتقال و فوق توزيع 
در شهرستان آستارا بهبود يافته و به ميزان قابل مالحظه اى 
ــيهاى ناخواسته و گسترده براى مشتركين  از بروز خاموش

محترم شهرستان آستارا جلوگيرى شده است. 

 افزایش ۲ برابری بازرسی آلتراسونیک 
در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

ــا اعالم اين  مهندس قباد ناصرى ب ــت : طى اين روش اهـــواز خبر اظهار داش
ــات  ــى متر مربع تأسيس ــى بيش از 367 هزار دس بازرس
فرآورشى اين شركت شامل تسهيالت سرچاهى ، خطوط 
لوله ، شيرگاه ها ، سيستم هاى لوله كشى و تجهيزات ثابت 

مورد بازرسى كارشناسان اين شركت قرار گرفت . 
ــتر از سال  وى با اعالم اينكه اين مقدار 2/2 برابر بيش
ــت افزود : اين بازرسى ها با صرف زمانى معادل  1396 اس
ــر روز محقق گرديد و طى آن 11732 نقطه از  15000 نف
تأسيسات فرآورشى مورد بازرسى مدون و برنامه ريزى شده 
كارشناسان بازرسى فنى قرار گرفت و در خاتمه با جمع آورى 
و آناليز داده هاى مربوطه ، نقاط داراى خوردگى شناسايى 
و ترميم گرديد . اين مقام مسئول در شركت بهره بردارى 
ــليمان در خصوص مزاياى بازرسى به  نفت و گاز مسجدس
روش آلتراسونيك نسبت به ساير روش ها گفت : بازرسى به 
روش آلتراسونيك يكى از از روش هاى به روز و فراگير در 
بازرسى فنى صنايع مى باشد كه طى آن امواج صوتى ايجاد 
شده بوسيله دستگاه آلتراسونيك به داخل ضخامت قطعه 
ارسال مى شود . مهندس ناصرى با عنوان اينكه دست كم 
11 نقطه از تأسيسات مختلف اين شركت داراى خوردگى 
ــد افزود : اين خوردگى ها كه  ــخيص داده ش ــديد تش  ش
مى توانست به نشت نفت و خسارت هاى زيست محيطى 
ــود با اقدامات بموقع كارشناسان بخش تعميرات  منجر ش
ــركت ترميم يا تعويض كرديد . وى گفت: شركت  اين ش

 بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان با در اختيار داشتن 
ــه نفت وگاز و  ــر انواع خطوط لول ــش از 2000 كيلومت بي
ــاب صنعتى و قدمتى فراتر از 110 سال قديمى ترين   پس

توليد كننده نفت و گاز كشور و خاورميانه است. 

 تا پایان مردادماه؛ ۴۰۰ دوربین نظارتی
 در شھر اصفھان نصب می شود

ــل و ترافيك  ــل و نق ــاون حم مع ــت: حدود اصـفـهـان ــان گف ــهردار اصفه ش
ــهر اصفهان ــاه در ش ــا پايان مردادم ــن ت  400 دوربي

 نصب مى شود.
ــامل دوربين هاى  صلواتى اظهار كرد: اين دوربين ها ش
نظارت تصويري، ثبت تخلف سرعت، ثبت تخلف عبور 
از چراغ قرمز و توقف روي خط عابر پياده  و ثبت تخلف 

از مسيرهاي ويژه عبور از بي. آر. تي است.
ــات از پليس راهور اخذ و  وى افزود: كدهاى تخلف
مورد تست و آزمايش قرار گرفته است بر اين اساس تا 
ــطح شهر نصب خواهد  پايان مردادماه دوربين ها در س
ــهردار اصفهان  ــل و نقل و ترافيك ش ــد. معاون حم ش
ــارت تصويري در  ــه تاثير دوربين هاي نظ ــا بيان اينك ب
نظم دهي و قانون مندي شهر بي نظير بوده است، گفت: 
با نصب دوربين هاي نظارتي، تخلفات سرعت 70 درصد 

كاهش داشته و به يك سوم گذشته رسيده است.
ــور از چراغ  ــان كرد: تخلفات عب صلواتى خاطرنش
قرمز و توقف روى خط عابر پياده نيز  85 درصد كاهش 
ــته است، نصب دوربين ها و همكاري شهروندان به  داش

كاهش جرائم و تامين ايمني شهر كمك كرده است.
ــود نصب دوربين ها  ــايد تلقى ش وى اظهار كرد: ش
ــود اين در حالي  به منظور افزايش جرائم انجام مي ش
ــهرداري  ــهم ناچيزي از اين جرائم به ش ــت كه س  اس
مي رسد و حتي ظرف دو سال گذشته اين مبلغ نيزبه 
 صفر رسيده است و شهرداري هيچ نفعي از جريمه كردن 
ــب دوربين ها،  ــرد، بنابراين مهمترين هدف نص نمي ب
 كاهش تخلفات، نظم بخشي به شهر و كاهش ناهنجاري ها

 بوده است.

وگاه شھید رجایی در کنترل  مشارکت نیر
فرکانس شبکه سراسری تولید برق

ــركت  به گزارش روابط عمومى ش مديريت توليد برق شهيد رجايى، قـزويــن
ــاركت  ــركت در خصوص مش على فرهور مديرعامل ش
ــبكه گفت:  ــروگاه در كنترل فركانس ش ــاى ني واحده
ــهيدر جايى بنا به ضرورت  ــاى بخارى نيروگاه ش واحده
پايدارى تجهيزات و حفظ امنيت شبكه سراسرى توليد 
برق به ويژه در پيك لحظه اى تابستان جارى، در كنترل 
ــور،  كش ــرق  ب ــد  تولي ــرى  سراس ــبكه  ش ــس   فركان

مشاركت دارند.
ــى فرهور افزود: براى كمك به پايدارى تجهيزات  عل
ــبكه برق، واحدهاى بخارى نيروگاه  و برقرارى امنيت ش
ــرل فركانس قرار مى گيرد  ــهيد رجايى در حالت كنت ش
ــا در اين حالت، اين مهم  ــه پس از قرار گرفتن واحده ك
به صورت خودكار به مركز ديسپاچينگ ملى واگذار مى 
شود و اين درحالى است كه  كنترل فركانس شبكه، تابع 
مصرف برق از سوى مصرف كنندگان انرژى الكتريكى در 

سراسر كشور است.
على فرهور در تشريح اهميت كنترل فركانس شبكه 
ــت: از نكات قابل اهميت در امنيت  توليد برق اظهار داش
شبكه توليد برق، كنترل شبكه در فركانس 50 هرتز است 
كه در سال هاى گذشته با مانورهاى بهره بردارى، كنترل 
ــات از اين مقدار فركانس، حدود 0,3 هرتز بود كه  انحراف
پس از اجراى طرح فوق، اين كنترل در محدوده 0,1 هرتز 
انجام مى شود. بنابراين با مشاركت نيروگاه هاى حرارتى 
ــس، عمال افزايش و كاهش فركانس در  در كنترل فركان
ــان آن در بازه  ــبكه توليد، به دليل محدود شدن نوس ش
ــى تجهيزات برقى  ــب افزايش ضريب ايمن كمتر، موج

خانگى، صنعتى و كشاورزى مى گردد.

آگهى تغييرات شركت توسعه انرژى الوان با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14003933100 ملى  شناسه  و   451096
اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,06,02 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى 
شد : آقاى هومن قاضى ميرسعيد به شماره ملى 0054777380 به سمت 
رئيس هيات مديره و مدير عامل آقاى حسن ميرزائى چهارده به شماره ملى 
0055248489 به سمت نايب رئيس هيات مديره آقاى روزبه شيرگيرى به 
شماره ملى 0079450271 به سمت عضو هيات مديره براى مدت نامحدود 
به عنوان اعضاى هيات مديره انتخاب شدند و حق امضاء كليه اوراق و اسناد 
تعهدآور و قراردادها با مدير عامل به اتفاق يكى از اعضاء هيات مديره همراه 

با مهر شركت معتبر ميباشد.2
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (222473)

آگهى تغييرات شركت تعاونى مسكن كاركنان شركت كيسون به شماره ثبت 
هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10103620559 ملى  شناسه  و   324210
مديره مورخ 1396,06,21 و بموجب مجوز شماره 962,15,253899 مورخ 
1396,09,19 اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى استان تهران تصميمات 
 1284431193 ملى  شماره  به  روانبخش  پور  فريبرز   -  : شد  اتخاذ  ذيل 
ملى  شماره  به  هاراپتيان  رفيع  و  مديره  هيئت  رئيس  سمت  به 
1532394187 به سمت عضوء هيئت مديره و عباسعلى مارالى به شماره 
ملى 5059884430 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و حميد طاهرى به 
شماره ملى 2690494991 به سمت مديرعامل و عضوء هيئت مديره و على 
نيوشا به شماره ملى 0041322231 به سمت منشى هيئت مديره بعنوان 
اعضاء اصلى هيئت مديره تعيين گرديدند. - كليه قراردادها و اسناد تعهد 
اور و اوراق بهادار شركت با دو امضا مديرعامل (حميد طاهرى) بعنوان دارنده 
امضاى ثابت و رئيس هيئت مديره (فريبز پور روانبخش) همراه با مهر شركت 
با امضاى  بود و در غياب رئيس هيئت مديره  اعتبار خواهند  تعاونى داراى 
نايب رئيس هيات مديره (عباسعلى مارالى) معتبر است همچنين اوراق عادى 

شركت تعاونى با امضا مديرعامل و مهر شركت معتبر است . 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (222474)

آگهى تغييرات شركت تعاونى مسكن كاركنان شركت كيسون به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103620559 ملى  شناسه  و   324210
عمومى عادى مورخ 1396,06,15 و بموجب مجوز شماره 962,15,253899 
تهران  استان  اجتماعى  رفاه  و  كار   ، تعاون  كل  اداره   1396,09,19 مورخ 
ملى  شماره  به  روانبخش  پور  فريبرز   -  : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات 
و   1532394187 ملى  شماره  به  هاراپتيان  رفيع  و   1284431193
عباسعلى مارالى به شماره ملى 5059884430 و حميد طاهرى به شماره ملى 
2690494991 و على نيوشا به شماره ملى 0041322231 بعنوان اعضاء 
اصلى هيئت مديره و هاله همايونفر به شماره ملى 0067363806 و رضا 
هيئت  البدل  على  اعضاء  بعنوان   0589939165 ملى  شماره  به  ابراهيمى 
مديره براى مدت سه سال انتخاب گرديدند. - مجيد حدادى به شماره ملى 
0072155310 و موسسه حسابرسى حاميان كارديده پارس به شناسه ملى 
10103179786 بعنوان بازرسين اصلى و كورش شاه كرمى به شماره ملى 
0056391773 بعنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب 

گرديدند. - صورتهاى مالى سال 95 به تصويب رسيد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (222475)

شماره  به  محدود  مسئوليت  با  ماكيان  فيدار  ارس  شركت  تغييرات  آگهى 
صورتجلسه  استناد  به   14003870663 ملى  شناسه  و   449391 ثبت 
 : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,12,29 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و حسن آرمين زاد به كدملى 
تصفيه  محل  نشانى  گرديد.  انتخاب  مديرتصفيه  به سمت   0074216521
استان تهران- شهر تهران - فلكه دوم صادقيه - ابتداى آيت اله كاشانى 
- جنب بيمارستان تبن سينا - برج مينا - طبقه 13 - واحد 76 - كدپستى 

1481797798 مى باشد.1
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (222476)

به  خاص  سهامى  سفيد  داودى  گلهاى  شركت  تغييرات  آگهى 
 10101792674 ملى  شناسه  و   136072 ثبت  شماره 
العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
محمد  آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات  مورخ 1397,04,25 
عضو  و  مديرعامل  بسمت   0490623611 ملى  كد  طالبيان 
هيئت مديره آقاى احمدرضا طالبيان كد ملى 0083207211 
ملى  كد  طالبيان  صابر  آقاى  مديره  هيئت  رئيس  بسمت 
0011993642 بسمت نائب رئيس هيات مديره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند حق امضاء كليه اوراق و اسناد تعهد آور 
شركت از قبيل چك،سفته،بروات و عقود اسالمى و قرار دادها 
و عقود اسالمى با امضاء مديرعامل بتنهايى همراه با مهر شركت 
نائب  و  مديره  هيئت  رئيس  امضاء  با  مديرعامل  غياب  در  و 
رئيس هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شركت معتبر ميباشد. 
آقاى حميدرضا ابراهيمى نژاد به شماره ملى 0061813095 
و خانم سميرا سعيدى به شماره ملى 0063441632 بترتيب 
مالى  يكسال  مدت  براى  البدل  على  و  اصلى  بازرس  بسمت 

انتخاب شدند . 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (222470)

به  خاص  سهامى  پايتخت  سپيد  پر  شركت  تغييرات  آگهى 
 10103244390 ملى  شناسه  و   288001 ثبت  شماره 
 1397,03,21 مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى مرتضى آزاد به شماره ملى 
مديره  هيئت  وعضو  عامل  مدير  سمت  به   4609049775
4609160021به  ملى  شماره  به  آزاد  رضا  محمد  آقاى  و 
فر  بشارتى  زينب  خانم  و  مديره  هيئت  رئيس  نايب  سمت 
مديره  هيئت  رئيس  سمت  4609830078به  شمارملى  به 
تعيين گرديدند. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت 
از قبيل چك سفته برات وعقود و قراردادها و همچنين كليه 
آزاد  مرتضى  آقاى  امضاى  با  جارى  ومكاتبات  عادى  هاى  نامه 
(مدير عامل ) به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (222471)

ثبت  شماره  به  شريك  و  سليمانى  پيام  تضامنى  شركت  تغييرات  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10104044962 ملى  شناسه  و   360040
عمومى فوق العاده مورخ 1395,07,17 و مجوز شماره 95,379079 مورخه 
95,11,26 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد : - 
به استناد سند صلح شماره 8246 مورخ 1395,11,04 دفتر اسناد رسمى 
با  1010 تهران خانم زهرا سادات حسينى به شماره ملى 0043305545 
واگذارى كليه سهم الشركه خود معادل 8,000,000,000 ريال به خانم فاطمه 
وزيرى به شماره ملى 0048899925 از شركت خارج گرديد در نتيجه اين 
نقل و انتقال در سرمايه شركت تغييرى ايجاد نشد و اسامى شركاء و ميزان 

سهم الشركه هر يك به شرح زير مى باشد: - آقاى پيام سليمانى قلعه 
دارنده مبلغ 32,000,000,000 ريال سهم الشركه - خانم فاطمه وزيرى 

دارنده مبلغ 8,000,000,000 ريال سهم الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (222472)

محدود  مسئوليت  با  فردا  فناورى  سيستم  كاوش  شركت  انحالل  آگهى 
استناد  به   10103180495 ملى  شناسه  و   278716 ثبت  شماره  به 
ذيل  تصميمات   1396,04,25 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
آقاى هوتن اهورى  و  اعالم  تاريخ فوق منحل  : شركت مذكور در  اتخاذ شد 
شماره ملى 0068225342 به عنوان مدير تصفيه شركت انتخاب شد نشانى 
محل تصفيه : تهران-باالتر از پل سيد خندان- روبروى پارك شريعتى- كوچه 
پيروز-پالك 62 قديم و 88 جديد- طبقه اول-واحد شماره يك-كدپستى 

1661738913 تعيين گرديد.1
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران ( 222467)

آگهى تغييرات شركت نما پى ديماس سهامى خاص به شماره ثبت 398064 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق  و شناسه ملى 10320489264 
العاده مورخ 1395,10,01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل شركت در واحد 
ثبتى تهران به آدرس تهران شهران باالتر از فلكه دوم ساختمان بانك قوامين 
طبقه چهارم واحد 6 كد پستى 1478853485 تغيير يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.1
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (222468)

تاسيس شركت با مسئوليت محدود رامان پيمان شهر درتاريخ 1397,05,01 
امضا  و  ثبت   14007732926 ملى  شناسه  به   529014 ثبت  شماره  به 
ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى 
ميگردد. موضوع فعاليت :طراحى- محاسبه - نظارت فنى و اجراء كليه پروژه 
هاى عمرانى اعم از فلزى و بتونى - سدسازى و انجام امور پيمانكارى عمليات 
مربوط  شهرى  خدمات  و  شهرى  معابر  سازى  وپاكيزه  نظافت  امور  به  مربوط 
و  تر  بصورت  مبداء  از  پسماندها  تفكيك  و  هاى شهرى  زباله  آورى  جمع  به 
خشك و انجام كليه امور مربوط به احداث و نگهدارى باز پيرايى انجام فضاى 
سبز و محوطه سازى و احداث آب نما - ساخت و نصب آالچيق - طراحى و 
اجراى شبكه آبيارى تحت فشار - رنگ آميزى و زيباسازى معابر - تامين و 
خريد و نگهدارى و واردات و صادرات گل و گياه و انجام عمليات مربوط به 
امور  معابر،انجام  سبز  فضاى  و  بوستانها  سطح  برق  و  روشنايى  و  تاسيسات 
نهر و كفپوش و معبر  به فعاليتهاى عمرانى شامل احداث جدولبندى  مربوط 
سازى در سطح معابر شهرى و بوستانها و فضاى سبز و جابجايى كليه خاكهاى 
كم حجم و پر حجم و نخاله ها از سطح معابر عمومى شهرى و كامپوزيتى انهار 
شهرى _مبارزه با جانوران مضر شهرى_رنگ آميزى جداول و المانهاى شهرى 
و احداث و نصب عاليم ترافيكى_خط كشى معابر و خيابانها با مجوز هاى الزم 
كليه  در  وحقوقى،شركت  حقيقى  اشخاص  كليه  با  قرارداد  انعقاد  و  مربوطه 
ريالى  و  ارزى  و تسهيالت  وام  اخذ  و خصوصى  دولتى  مزايدات  و  مناقصات 
از كليه بانكها و موسسات مالى و اعتبارى و واردات و صادرات كليه كاالهاى 
ذيربط  مراجع  از  الزم  مجوزهاى  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  بازرگانى  مجاز 
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان تهران - 
شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-محله ميدان وحدت اسالمى-

كوچه شهيد خسرو صالح زاده-بن بست سميرا-پالك 10-طبقه سوم-واحد 
شرقى كدپستى 1195834987 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از 
آقاى  شركا  از  يك  هر  الشركه  سهم  ميزان  نقدى  ريال   10000000 مبلغ 
سهم  ريال   9900000 دارنده   0011795476 ملى  شماره  به  فرجى  على 
الشركه آقاى سعيد ميرصادقى ورزنه به شماره ملى 0058112855 دارنده 
100000 ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاى على فرجى به شماره 
ملى 0011795476و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به 
نامحدود آقاى سعيد ميرصادقى ورزنه به شماره  سمت مديرعامل به مدت 
ملى 0058112855و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل 
چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى 
و ادارى با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره هريك به تنهائى همراه با 
مهر شركت معتبر مى باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع 

فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.5
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (222469)


