ترحیم

هوالباقي
جانباز ارجمند جناب آقاي دكتر سيدجعفر لواساني
درگذشتبرادرارجمندتانمرحومسيدمحمدهادي
لواس�اني را به حضرتعالي و خاندان معزز شهيد دكتر
محمدباقر لواساني تسليت ميگوييم.
جمعي از خانواده شهداء و جانبازان فاجعه هفتم تير
1360حزب جمهوري اسالمي و اعضاء بنياد جهت
زم�ان :جمع��ه  1397/4/29از س��اعت  10ت��ا
11/30صبح
مكان :حس��ينيه رس��تمآباد باال نبش ديباجي شمالي
بزرگراه صدر
ـــــــــــــــــــــــــ
هوالباقي
با نهايت تأثر درگذشت دبير بازنشستة آموزش و پرورش
مرحوم سيدمحمد هادي حسيني لواساني
فرزند مرحوم آيتاهلل حاج سيدمحمدرضا لواساني
وبرادرشهيددكترسيدمحمدباقرلواساني(شهيدفاجعة
هفتم تير) را به اطالع دوس��تان و آش��نايان ميرس��اند.
به همين مناس��بت مجل��س ترحيمي روز جمعه مورخ
1397/4/29ازساعت10الي11/30صبحدر«حسينية
رس��تمآباد باال» واقع در خيابان ديباجي شمالي ،نبش
بزرگراه آيتاهلل صدر منعقد ميگردد.
خانوادههاي :لواس�اني ،هادوي ،سديفي ،مبرقع
چرم�ي ،حس�يني ماب ،زرندي ،تهراني و س�اير
وابستگان
سعدي به روزگاران مهري نشسته در دل
بيرون نميتوان كرد اال به روزگاران
پ��س از تحم��ل دوران
س��خت بيماري هم��راه با
تالش و عش��ق به زندگي،
درگذش��ت مهندس امين
فيوض�ي يوس�في پدر و
همس��ر گرام��ي و يك��ي از
بنيانگذارانصنعتبرقدر
ايران را به اطالع دوستان و
آشنايان محترم ميرساند.
به همين مناسبت مجلس
ترحيمي در روز پنجش��نبه مورخ  97/4/28از س��اعت
 17:30الي  19در س��اختمان جامعه مهندسان مشاور
ايران به آدرس ولنجك ،خيابان بيست و ششم ،ميدان
البرز ،نبش خيابان س�لامي ،پ�لاك  25برگزار خواهد
ش��د .حضور دوستان ،آشنايان و همكاران گرامي باعث
شادي روح آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد
شد.
همسر :خانم مهندس سعيده سليمي اشكوري
فرزندان :آزاده ،ريحانه ،مرجانه فيوضي يوسفي
ب�رادران و خواهر :ناصر ،منص�ور ،يحيي ،هاجر،
حسن و عليرضا
و خانوادهه�اي :س�ليمي اش�كوري ،افش�ين و
كامران محبي ،حميد و ماهان مصطفوي و س�اير
وابستگان سببي و نسبي
بازگشت همه بسوي اوست
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت همسر فداكار ،مادر
مهرب��ان و خواهر عزيزمان حاجي�ه خانم نوبر اقدام
(هدي) را به اطالع كليه بستگان ،دوستان و همشهريان
عزيز ميرساند.
ب��ه همين مناس��بت مجل��س ختم زنان��ه و مردانه آن
مرحومه روز پنجش��نبه  97/4/28از ساعت  4تا 5/30
بعدازظهر در مس��جد نور شبس��تريها واق��ع در ميدان
فاطمي برگزار خواهد شد.
تشريف فرمايي شما سروران گرامي موجب شادي روح
آن مرحومه و تسالي خاطر بازماندگان خواهد شد.
خانوادههاي :هدي ـ اقدام ـ پورلطفعلي و س�اير
وابستگان سببي و نسبي.

«بازگشت همه به سوي خداست»
گرچه من ديگر نميبينم گل روي تو را
خاطراتت را در اين غمخانه مهمان ميكنم
گوهر يكدانهام ،اي مادر خوبم بدان
تا ابد ياد تو را در سينه پنهان ميكنم
با قلبي آكنده از اندوه و غم درگذش��ت مادري مهربان و
دلسوز مرحومه مغفوره شادروان «حاجيهخانممنيژه
اميرپور» همس��ر مرحوم حاج حبي��باهلل بهبودي و
صبيه مرحوم جمش��يدخان اميرپ��ور را به اطالع كليه
دوستان ،آشنايان و فاميل محترم ميرساند.
بهمين مناس��بت مجلس ختم اين مادر گرامي در روز
چهارشنبه مورخ  1397/4/27از ساعت  18الي 19/30
در مسجد وليعصر(عج) واقع در خيابان خالداسالمبولي
(وزراء سابق) برگزار ميگردد.
حضور ش��ما س��روران ارجمند موجب شادي روح آن
مرحومه و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانوادههاي :اميرپور ـ بهبودي ـ فائزي ـ خالقي
ـ تاج�داري ـ احمدپور ـ تقوي ـ جباري ـ بابائي
ـ بهرام�ي ـ ف�روزد ـ نقدي ـ اميراس�كندري ـ
امي�ر احمدي ـ عطائي ـ رزاقي ـ مهريان ـ صدر
اميرجانلو ـ حش�متي ـ ش�قاقي ـ نورهاش�مي
ـ امي�ر عطائ�ي ـ ع�ارف ـ فيروزپ�ور ـ نوعي ـ
احم�دي ـ ش�اهعلي ـ دقيق�ي ـ رحي�مزاده ـ
واعظ�ي ـ اس�ديفرد ـ عليجان�زاده ـ جليليان
ـ صدري ـ امير جانلو ـ اس�كندري ـ س�لوكي ـ
فوالدي ـ لشگري ـ اشرفپور ـ سنايي ـ قنبري
ـ معصومي ـ برومند ـ مهدوي ـ بصيري و س�اير
اقوام و وابستگان.
ـــــــــــــــــــــــــ
به نام خدا
با تاثر و تاسف درگذشت دختر عموي محترم
«حاجيه خانم منيژه اميرپور»
«فرزند مرحوم جمشيد خان اميرپور»
و از نوادگان مرحوم مبرور اميرخان عشاير خلخالي
متعلقه مرحوم حاج حبيباهلل بهبودي را به اطالع عموم
همشهريان و دوستان و فاميل محترم ميرسانيم.
به همين مناس��بت مجلس ترحيمي از س��اعت  18الي
 19/30روز چهارش��نبه م��ورخ  97/4/27در مس��جد
وليعصر(عج) واقع در خيابان خالد اس�لامبولي (وزراء
سابق) منعقد ميگردد.
حضور شما بزرگواران موجب شادي روح آن مرحومه و
تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد.
پريوش ـ پروين ـ بهرام و طوس امير احمدي
شعلهاي خاموش گشت و خانهاي بينور شد
مادري شايسته از چشم عزيزان دور شد
با كمال تأثر و تأسف درگذشت مادري مهربان و بانويي
باتق��وي مرحومه كب�ري اس�فندياري را به اطالع
دوستان و آشنايان محترم ميرساند.
به همين مناس��بت مراس��م ترحيمي روز چهارش��نبه
 97/4/27از ساعت  19الي  20:30در مسجدالرضا(ع)
واقع در خيابان خرمش��هر ،خيابان ش��هيد عش��قيار،
ميدان نيلوفر برگزار ميگردد .حضور ش��ما سروران در
اين مجلس باعث ش��ادي روح آن عزيز از دس��ت رفته و
تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
فرزندان :محسن ،منصور ،مسعود ،سعيد ،سهيال
و فريبا اسفندياري
خانوادههاي :اسفندياري ،جمشيدي ،باقرزاده،
شيباني ،بزرگ و ساير خانوادههاي وابسته
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اناهلل و انا اليه راجعون
بانهايتتأسفدرگذشتسركارخانمكبرياسفندياري
مادر گرامي دوست عزيزمان جناب آقاي مهندس محسن
اس��فندياري را ب��ه اطالع ميرس��انيم :مجلس ترحيم آن
زندهياد بين ساعت  19تا  20:30روز چهارشنبه  27تيرماه
در مسجدالرضا(ع) برگزار ميگردد.
دانش آموختگان ورودي س�ال  1346دانشكده
فني دانشگاه تهران

آگهی تغییرات
شرکت ادوات زرین پارس سهامی خاص
به شماره ثبت  507570و شناسه ملی 14006666351
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/02/16تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :نام شرکت به “ زرین رشد پارس “ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()190638

آگهی تغییرات شرکت خدمات صبا تجارت یاس شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  434243و شناسه ملی 10320847790
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئتمدیره مورخ  1396/10/04تصمیمات ذیل اتخاذ
 :شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر
 :محل شرکت به آدرس اس���تان تهران
شد
 ،طبقه همکف کد پستی
تهران-ونک-میدان ش���یخ بهائی-خیابان ونک ،پالک 154
 1991816879تغییر یافت ولذا ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید. .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()190632

آگهی تغییرات
شرکت اپال فوالد شرق پارسیان سهامی خاص
به شماره ثبت  470841و شناسه ملی 14004843463
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1396/11/14تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  :اعض���ای هیئتمدیره به
شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند :شرکت فرآوری معدنی
اپال کانی پارس (س���هامی خاص)به شناس���ه ملی،10103210000
شرکت مهندس���ی بهسازتجهیز آسیا (س���هامی خاص)به شناسه ملی
 ،10103419262شرکت پارس فوالد سبزوار (سهامی خاص)به شناسه
ملی  ،14005024571شرکت گس���ترش ساختمانی لوتوس پارسیان
(س���هامی خاص) به شناس���ه ملی  ،10102935473شرکت توسعه
ساختمانی پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی 10102837236
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()190633

آگهی تغییرات شرکت ژرف اقیانوس آبی با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  474774و شناسه ملی 14005046500
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/12/25
و مجوز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران بشماره 11/8974
مورخ 97/2/25تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  :آقای کاوه یوس���فی به شمارهملی
مدی���ره و آقای رضا ابراهیمی تازه کند به
 3859751360بعنوان رئیس هیئت
مدیره و آقای صفیار
ش���مارهملی  1583412921به عنوان نائب رئیس هیئت
امینی به ش���مارهملی 3230661508به عنوان عضو هیئتمدیره و خانم سمیه
ملی1583477381به عنوان مدیر عامل و عضو هیئتمدیره
جنگی به ش���ماره
(خارج از شرکا) آقای احد صمدی به شمارهملی  1582180148به عنوان عضو
مدیره (خارج از ش���رکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند  -حق امضای
هیئت
کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها و
عقود اس�ل�امی با امضای متفق رئیس هییت مدیره و نایب رئیس هیئتمدیره
همراه با مهر ش���رکت و اوراق عادی و اداری با امضاء نائب رئیس هیئتمدیره به
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()190630

آگهی تغییرات
شرکت خدمات مهندسی پی کار آزما سهامی خاص
به شماره ثبت  175289و شناسه ملی 10102176676
به استناد صورتجلس���ه هیئتمدیره مورخ  1397/02/05تصمیمات
ذیل اتخاذ ش���د  :علی عرفاتی کدملی  0451367707به سمت رئیس
هیات مدیره و ناصر عرفاتی کدملی  2739172516به س���مت مدیر
عامل و نایب رئیس هیات مدیره و آسیه اس���حاق زاده تربتی کدملی
 0066991153به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند .کلیه اوراق
و اس���ناد تعهدآور و بهادار و بانکی از جمله چک و سفته و برات و نیز
قراردادها با امض���ای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه
های اداری با امضای مدیر عامل یا یک نفر از
با مهر شرکت و سایر نامه
اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()190631

آگهی تغییرات
شرکت مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا سهامی خاص
به شماره ثبت  100331و شناسه ملی 10101443110
به استناد صورتجلس���ه هیئتمدیره مورخ  1396/09/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای همایون ریاحی چالشتری با کدملی0047577746به سمت رئیس هیأتمدیره
مدیره انتخاب گردید.
برای بقیه مدت تصدی هیئت
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()190627
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی عام
به شماره ثبت  54733و شناسه ملی 10100998565
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ  1396/10/16تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی  1396/6/31مورد تصویب قرار گرفت- .موسسه
حسابرس���ی ارقام نگر آریا به شناس���ه ملی  10100617632به عنوان بازرس اصلی و موسسه
حسابرسی دایا رهیافت به شناس���ه ملی  10380076460به عنوان بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب گردیدند - .روزنامه اطالعات جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()190626

سعدي به روزگاران ،مهري نشسته بر دل
بيرون نميتوان كرد اال به روزگاران
با كمال تأسف دوست مهربان و عزيز و قديمي ما روانشاد
خانم مهندس ديوش�لي (غفاري) بازنشسته هيأت
علمي دانش��گاه اميركبير مورخ  19تيرماه در آمريكا با
همگان وداع كرد .يادش گرامي و روانش شاد.
يكي از صفات ويژه اين عزيز صبوري در برابر مشكالت
گوناگونبود.بههميندليلازمحبوبيتخاصيبرخوردار
بود .به انفاق همسر خود زنده ياد مهندس ناصر غفاري
كاش��اني در راهنمايي فرزندان برومند و شايسته خود
نقش مؤثر داش��ت .در نش��يب و فراز زندگي خانوادگي
خوي��ش با تمام توان يار و مددكار رفع مش��كالت بود و
در حد امكان نس��بت به فرودستان از مساعدت و كمك
دريغ نميكرد.
طي هش��ت س��ال مداوم ،مراقبت و پرستاري از همسر
خويش را تا پايان عمر آن مرحوم بر عهده داشت.
ايشان يكي از سه دانشجوي زن در اولين دوره مهندسي
شيمي دانشگاه اميركبير تهران بود ،كه بعدها در همان
دانش��گاه با عضويت در هيأت علمي به تدريس مشغول
شد.
مجل��س يادب��ود آن عزي��ز از دس��ت رفت��ه در تاري��خ
 1397/04/23در آمريكا برگزار گرديد .هزينه برگزاري
مجلس ختم آن روانش��اد در ايران ص��رف امور خيريه
ميگردد.
اينجانبان سالهاس��ت س��عادت آش��نايي و دوستي با
يكديگر را داريم و بدينوس��يله صميمانهترين تسليت
قلبي و ابراز همدردي خود را از راهدور به حضور همشيره
ارجمند آن روانش��اد سركار خانم مهندس آذر ديوشلي
و فرزندان عزيزمان س��ركار خانم مهندس بيتا غفاري،
س��ركار خانم دكتر ترانه غفاري و جناب آقاي مهندس
آرش غفاري و همسران و فرزندانشان و ساير بازماندگان
ن
خاندانهاي غفاري كاش��اني ،ديوشلي ،آيتي ،آرامي 
هاش��مي پور ديوشلي ،سعيدآبادينژاد ،نجفي ،فرازي،
زيركنژاد ،بياني و وابستگان تقديم ميداريم.
خانوادهه�اي :مهندس امير ناص�ر بانكي ،دكتر
عليمحم�د ميرفخرائي ،دكتر نظ�ام صباغيان،
دكتر مهدي س�ليمي ،دكتر اي�رج ناظري ،دكتر
داريوش مرزباني ،دكتر مهدي ميرسعيدي ،دكتر
ابراهيم وحيدي ،دكتر مرتضي گردان ،اكبر رفقا،
دكتر مصطفي هاشمي ،دكتر كامران نجفي

Δ॥ϩ̵Ϫ१ଘϦૡঙΔࡤঝέ߮Ώ

॥ϩϦ̵ീϪΧ१Ϫ࠷ଘज़ϦૡίঙΔΨϤੀय़ࡤঝέ߮Ώ
Δ̵
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم مغفور شادروان

̵ϦീΧϪ࠷ज़ίΨϤੀय़

را به اطالع كليه دوستان و آشنايان محترم ميرساند.
مراس��م تشييع و خاكسپاري روز چهارشنبه  27تيرماه
 97ساعت  10صبح در آرامستان بهشت سكينه (كرج)
انجام خواهد ش��د .به همين مناسبت مجلس يادبودي
در روز جمعه  29تيرماه  97از س��اعت  11الي 12:30
در مس��جد الزهرا (س) واقع در تهران ،خيابان ش��هيد
عراقي برگزار ميگردد .حضور پرمحبت شما دوستان و
سروران گرامي موجب شادي روح آن مرحوم و تسكين
خاطر بازماندگان خواهد بود.
آدرس مح�ل خاكس�پاري :آرامس�تان بهش�ت
سكينه (س) ،قطعه  ،14رديف  ،43شماره 139
(هستهاي ـ كلباسي)

سهشنبه  26تیر  1397ـ  3ذیالقعده  1439ـ  17جوالی  2018ـ سال نود وسوم ـ شماره 27051

همكار محترم سركار خانم طاهره آذرمينژاد
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر عزيزتان را به شما
و خانواده محترمتان تسليت عرض مينماييم.
قاسمي ـ اختري ـ هژبري ـ رهبري ـ حسيني ـ
نوري ـ فشمي ـ مومنزاده ـ ميرميري ـ ايپكچي
ـ شهريار راد ـ صفايي ـ باطبي ـ مدني ـ نوبخت
ـ سهراب صومعهنشين و علي مجاوري

تيرماه سالگرد جدائي مادر عزيز و مهربانمان مرحومه
حاجيه خانم سكينه خاتون آفاقي ميباشد.
ياد و خاطره آن عزيز را به همراه پدر خوب و فداكارمان
مرحوم حاج غالمرضا مومنزاده هميش��ه برايمان
سبز و ماندگار خواهد بود.
اصغر ـ اكبر ـ امير ـ حميد ـ مهدي مومنزاده

سركار خانم آذرمي نژاد
با نهايت تأسف و تألم درگذشت مادر گراميتان را تسليت
عرض مي نماييم.
خدمات موسسه اطالعات
همكار گرامي سركار خانم آذرمي نژاد
فقدان اندوهبار مادر گراميتان موجب تأثر و تألم گرديد.
ضمن عرض تس��ليت به شما و خانواده محترمتان براي
آن مرحومه غفران واس��عه الهي و براي بازماندگان صبر
و شكيبائي مسئلت داريم.
همكارانتان در مركز تلفن روزنامه اطالعات
همكار محترم
جناب آقاي دكتر عبدالرضا روئينتن
ضايعه درگذش��ت پدر بزرگوارتان را صميمانه تسليت
ع��رض نموده ،توفيق و س�لامتي جنابعال��ي و خانواده
محترم را از درگاه ايزدمنان مسئلت مينمائيم.
انجمن جراحان پالستيك و زيبايي ايران

 27تير مصادف باس��ی و یکمین س��ال درگذشت پدر و
همس��ر عزيزمان يحيي شفاعي است .روزهاي تلخ و
جانكاه فراقش را با ياد و خاطره او كه گرمابخش وجود
و تسليبخش روحمان بوده به سختي گذرانديم.
روحش شاد و يادش گراميباد.
مهري ـ مهناز ـ نسرين ـ ژنا

̶ਊॣϪ̶િϪ࣪ਮϢඖίΨϤੀय़Δ८Ϊথభ
همسروپدريمهربانرابهخانوادهمحترمॣਊايشانتسليت
درگاهਮϢඖඖໍί
خداوند̶ৗિિϪ࣪࣪ਮ
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را به شما و فرزندان گرامي تسليت عرض مينماييم.
از طرف خواهران شما

خانواده محترم خلعتبري
با نهايت تأس��ف و تألم مصيبت وارده را تس��ليت عرض
مينمائيم و خود را در غم از دست دادن استاد عاليقدر
و جراح پيشكس��وت جناب آقاي دكتر ايرج خلعتبري
شريك ميدانيم.
بقاي عمر ش��ما عزيزان و ساير بازماندگان را از خداوند
متعال مسئلت داريم.
دكتر كاظم عباس�يون ،دكتر مسعود مهرآذين،
دكت�ر عبدالرض�ا ش�جاعي ،دكت�ر عب�اس
اميرجمش�يدي ،دكتر رضا ميرفالح ،دكتر بابك
قاسمي
خانواده محترم دكتر ايرج خلعتبري
با نهايت تأس��ف و تألم مصيبت وارده را تس��ليت عرض
مينمائي��م و خود را در غم از دس��ت دادن اين اس��تاد
عاليقدر و پزشك پيشكسوت شريك ميدانيم.
بقاي عمر ش��ما عزيزان و ساير بازماندگان را از خداوند
متعال مسئلت داريم.
دكتر منوچهر كيهاني و دكتر حسن جالئي خو
خانواده محترم دكتر ايرج خلعتبري
با نهايت تأس��ف و تألم مصيبت وارده را تس��ليت عرض
مينمائي��م و خود را در غم از دس��ت دادن اين اس��تاد
عاليقدر و پزشك پيشكسوت شريك ميدانيم.
بقاي عمر ش��ما عزيزان و ساير بازماندگان را از خداوند
متعال مسئلت داريم.
گروه بيهوشي بيمارستان آراد
سركار خانم دكتر فاطمه شفيعي
همسر برادر گراميم ،استاد فرزانه
از دس��ت رفت��ن م��ادر گراميت��ان را تس��ليت عرض
مينمايم.
سيدمجتبي غياثيان

هوالباقي
جناب آقاي دكتر ايرج اسدي
با كمال تأس��ف و تأثر درگذشت مادر همسر گراميتان
را تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان براي
آن مرحومه رحمت واس��عه و ب��راي بازماندگان صبر و
شكيبايي مسئلت داريم.
پزشكان و كاركنان بيمارستان ايرانمهر

همكار ارجمند
سركار خانم دكتر مژگان مظلوم
درگذش��ت دايي بزرگوارتان را از صميم قلب تس��ليت
گفته ،براي ش��ما و خانواده محترم شكيبايي و براي آن
عزيز از دست رفته آرامش ابدي آرزو ميكنيم.
هيئ�ت مدي�ره ،مديرعامل و كارمن�دان انجمن
علمي ترويج تغذيه با شير مادر ايران

آگهی تغییرات
شرکت ژرف اقیانوس آبی با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  474774و شناسه ملی 14005046500
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1396/12/25و
مجوز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس���تان تهران بش���ماره
 11/8974م���ورخ  97/2/25تصمیم���ات ذیل اتخاذ ش���د  :آقای محمد
جمش���یدی به ش.م 0036610038با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از
صندوق ش���رکت ازردیف ش���رکا خارج گردید  .آقای رضا لو کی به ش.م
 0793800072با دریافت کلیه س���هم الش���رکه خود از صندوق شرکت
ازردیف شرکا خارج گردید  .سرمایه ش���رکت از مبلغ20000000ریال به
مبلغ10000000ری���ال کاهش یافت وماده مربوطه دراساس���نامه اصالح
گردید .ماده  14اساسنامه در خصوص دارندگان امضا مجاز شرکت به شرح
ذیل تغییر یافت “امضا کلیه اوراق واس���ناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل
چک ،س���فته ،بروات وقرارداها وعقود اسالمی با امضای متفق رییس هیات
مدیره ونایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی وادرای
با امضا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر است ”.وماده
مربوطه دراساسنامه اصالح گردید تعداد اعضا هیات مدیره به 5نفر افزایش
یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید اسامی شرکاء و میزان سهم
الشرکه هر یک پس از کاهش س���رمایه  :آقای صفیارامینی به شمارهملی
 3230661508دارنده 1000000ریال آق���ای رضا ابراهیمی تازه کند به
ش���مارهملی  1583412921دارنده 3400000ریال آقای کاوه یوسفی به
شمارهملی 3859751360دارنده 5600000ریال
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()190629

آگهی تغییرات
شرکت ژرف اقیانوس آبی با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  474774و شناسه ملی 14005046500
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1396/12/25و
مجوز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس���تان تهران بش���ماره
 11/8974مورخ  97/2/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای کاوه یوسفی به
شمارهملی  3859751360با پرداخت 5600000ریال به صندوق شرکت
ملی
در ردیف ش���رکاء قرار گرفت .آقای رضا ابراهیمی تازه کند به شماره
 1583412921با پرداخت 3400000ریال به صندوق ش���رکت در ردیف
ش���رکاء قرار گرفت .آقای صفیارامینی به ش���مارهملی  3230661508با
پرداخت 1000000ریال به صندوق ش���رکت در ردیف شرکاء قرار گرفت
سرمایه شرکت از مبلغ10000000ریال به  20000000ریال افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساس���نامه اصالح گردید .اس���امی شرکاء و میزان سهم
الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه  :آقای محمد جمشیدی به شمارهملی
 0036610038دارای 8000000ریال سهم الشرکه آقای صفیارامینی به
شمارهملی  3230661508دارنده 1000000ریال آقای رضا ابراهیمی تازه
کند به شمارهملی  1583412921دارنده 3400000ریال آقای رضا لوکی
به ش���مارهملی 0793800072دارای 2000000ریال سهم الشرکه آقای
کاوه یوسفی به ش���مارهملی 3859751360دارنده 5600000ریال -محل
قانونی شرکت به تهران میدان انقالب خیابان انقالب اسالمی کوچه روشن
پالک 7طبقه اول واحد شرقی کد پستی 1611989411انتقال یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()190628

آگهی تغییرات
شرکت پاالر سامانه شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  158099و شناسه ملی 10102008057
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده وعادی بطورفوق العاده
مورخ  1392/04/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :محل شرکت در واحد
ثبتی تهران به آدرس تهران خ ونک س���اختمان شماره  110طبقه چهارم
واحد  403به تهران خ ونک س���اختمان ش���ماره  110طبقه هفتم واحد
 707کدپس���تی  1991954158تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
بش���رح فوق اصالح گردید -2 .روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج
های ش���رکت انتخاب شد  -3ترازنامه و حس���اب سود وزیان منتهی
اگهی
به س���ال مالی  91بتصویب رسید  4-موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت
اپادانا ش ملی 10320734325بس���مت بازرس اصلی ویوسف امیری ش
ملی 3253830713بس���مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب
شدند
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()190625

آگهی تغییرات
شرکت خدمات بیمه ای طلوع دریای آبی سهامی خاص
به شماره ثبت  440219و شناسه ملی 10320883230
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ
 1396/10/06و مجوز ش���ماره  1396 / 2 / 206مورخ 1397 / 01 / 26
ملی
بیمه ملت تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  :احس���ان محقق به ش���ماره
 0491980851محمد صادق میرزاخانی به ش���مارهملی 2301168247
مناخیری به ش���مارهملی  0453435734الهام عدال���ت عین الدین به
شمارهملی  1378436393آناهیتا کسرائی به شمارهملی 0440473306
برای مدت دو س���ال به عنوان اعضای هیأتمدیره انتخاب گردیدند .عزت
ملی 4948954039به سمت بازرس اصلی و مهتاب امیری
رجبی به شماره
معتمد به شمارهملی  0078655935به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()190623

آگهی تغییرات شرکت آبزی اکسیر کوثر سهامی خاص به شماره ثبت
 92826و شناسه ملی 10101369819
به استناد صورتجلس���ه هیئتمدیره مورخ  1396/05/28تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :آقای اسماعیل پیرعلی خیرآبادی به شمارهملی 6339492746به نمایندگی
از گروه س���رمایهگذاری عمران و س���اختمان معین کوثر به شماره شناسه ملی
 10101202346به س���مت رئی���س هیئتمدیره آقای علی نقی س���رپناه به
شمارهملی 6309438492به نمایندگی از ش���رکت پژوهش و توسعه کشاورزی
کوثر به ش���ماره شناس���ه ملی  10102889055به س���مت نائب هیئتمدیره
آقای جواد قلعهتکیزاده به ش���مارهملی  0062053061به نمایندگی از شرکت
سرمایهگذاری کش���اورزی کوثر به شماره شناسه ملی  10100931903به سمت
عضو هیئتمدیره آقای سید حامد موس���وی ثابت به شمارهملی 0076407901
به نمایندگی از س���ازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی 14000180969
به س���مت عضو هیاتمدیره آقای میثم صالحی به ش���مارهملی 0071963014
به نمایندگی از ش���رکت سرمایهگذاری توس���عه صنایع و معادن کوثر به شماره
شناس���هملی  10101108480به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره برای بقیه
مدت تصدی انتخاب و تعیین گردیدند .کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و
سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت
و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا ً با مهر ش���رکت معتبر اس���ت.
هیاتمدیره بخش���ی از اختیارات خود مندرج در بند ب ماده  28اساسنامه را به
شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود .پیشنهاد برنامه و بودجه و تشکیالت شرکت
به مجمع عمومی عادی .تهیه و تصویب آییننامههای استخدامی ،مالی ،معامالت و
سایر آییننامههای شرکت .انجام هرگونه مشارکت با اشخاص و تغییرات احتمالی
در داراییهای ثابت ش���رکت .تعیین و معرفی صاحبان امضاء مجاز شرکت برای
امضای اسناد تعهدآور .نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از
ایرانی و خارجی منجمله نمایندگی نزد کلیه ادارات دولتی ،دادگاهها و دادس���راها
و س���ایر اش���خاص حقوقی اعم از بخش دولتی یا خصوصی با حق توکیل به غیر.
اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر دعوی مطروحه و علیه شرکت با حق اقرار ،صلح
و س���ازش ،ارجاع به امر داوری ،تعیین مصدق و کارشناس ،ادعای جعل و تعیین
جاعل ،طرح دعوی متقابل و دفاع از دعوی متقابل ،تقاضای تجدیدنظر و پژوهش
نس���بت به احکام صادره ،صدور اجرائیه و تعیین عملیات اجرایی و اخذ محکوم به
انتخاب وکیل با حق توکی���ل به غیر .خرید و فروش و اجاره هر نوع کاال و خدمات
و انعقاد و امضای هر نوع قرارداد و موافقتنامه در این زمینه .افتتاح حس���ابهای
جاری ،پسانداز ،سپرده ،امانی و اعتباری نزد بانکها و مؤسسات داخلی و خارجی
با حق برداشت از این حسابها .تحصیل اعتبار از بانکها ،موسسات و شرکتها و
امضای کلیه قراردادهای بانکی در چهارچوب عملیات بانکی و هر نوع اس���تقراض
و اخذ وجه و بهره مبلغ و بهره ص���ورت و همچنین ترهین و ودیعه گذاردن اموال
شرکت اعم از منقول و فک آن .تودیع اس���ناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق
دولتی و خصوصی جهت نگهداری و اس���ترداد آنها .تأس���یس و انحالل شعب و
نمایندگیها در هر موقع ...و در هر محلی در کش���ور جمهوری اس�ل�امیایران.
استخدام کلیه متخصصین و کارکنان مورد نیاز شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و
مزایای آنها با حق تشویق و تنبیه انظباطی و اخراج آنها از خدمت.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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