ترحیم

هوالباقي
اللهم ارزقني شفاعه الحسين يومالورود
خواهيد كه مرا سوي نگاريم ببريد
پيوسته به زير اين شعارم ببريد
با مهر حسين آمدهام من به جهان
با ياد حسين از اين ديارم ببريد

افسانه هستياش اگر پايان يافت
خوشنامي و عزتش به پايان نرسيد

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت جانسوز پدري دلسوز،
همس��ري مهرب��ان ،ب��رادري بزرگوار مرح��وم مغفور
شادروان خادم با اخالص اهلبيت عليهمالسالم ،جانباز
س��رافراز دوران دفاع مق��دس كرباليي حاج محمود
خرمي برادر گرامي :شهيد جواد خرمي و مرحوم
حاج علي خرمي را به اطالع كليه بستگان ،دوستان و
آشنايان محترم ميرساند.
به همين مناسبت مجلس ختمي روز سهشنبه 97/8/1
از س��اعت  14/30الي  16در مسجد اميرالمومنين (ع)
واق��ع در ش��هرك بعثت 21 ،متري بعث��ت ،بعد از بلوار
ابريشم نرسيده به آزادگان برگزار ميگردد.
حضور شما سروران گرامي موجب شادي روح آنمرحوم
و تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد.
از ط�رف خانوادهه�اي داغ�دار :خرمي ،رش�يدي،
صومعهنشين و كليه بستگان ،دوستان و آشنايان

شانزدهمين سالگرد درگذشت بهترين پدر دنيا مرحوم
«حاج عباس طاهري امين»
را در حالي گرامي ميداريم كه لحظهاي از ياد و خاطره
آن عزيز غافل نبوده و همواره بيادش هستيم.
روحش شاد و يادش گرامي.
«همسر و فرزندان»
خاندان معظم عالقبنديان
س��الروز درگذش��ت مرح�وم ح�اج محمدتق�ي
عالقبنديان را خدمت شما بزرگواران و جامعه صنعت
كشور تسليت عرض مينمائيم.
شاهرخ زنگنه ـ پورشادان ـ اعظم زنگنه ـ نژاد فارابي
جناب آقاي دكتر حسين سميعي
مصيب��ت وارده را تس��ليت ع��رض نم��وده و از خداوند
متع��ال ب��راي آن خان��واده محت��رم صب��ر جمي��ل
خواستاريم.
از طرف ماندانا و محمد حميد اسالمي

همكار محترم و گرامي
جناب آقاي مسعود معزيپور
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در گراميتان را به
ش��ما و خانواده محترمتان از صميم قلب تسليت عرض
مينمائيم و از پيش��گاه خداوند س��بحان براي آن تازه
درگذش��ته رحمت و مغفرت و براي بازماندگان صبر و
شكيبائي از درگاه خداوند منان آرزومنديم.
امور توزيع و فروش ـ س�ازمان شهرس�تانها ـ
ته�ران و حوم�ه ـ ام�ور مش�تركين ـ آبونمان ـ
ش�بكه اطالعرساني ـ امور توزيع و فروش كتاب
ـ انبار كتاب ـ مراكز فروش كتاب ـ ساعت كنترل
ـ حمل و نقل ـ تعميرگاه ـ س�ازمان پخش ـ انبار
برگشتي ـ تكفروشي ـ توزيع داخلي

جناب آقاي فرشيد حاجيزاده
با اندوه فراوان درگذش��ت پدر گراميتان را به جنابعالي
تس��ليت عرض نموده ،سالمت و س��عادت جنابعالي و
بازماندگان محترم را از خداي بزرگ مسئلت و براي آن
فقيد سعيد علو درجات آرزو مينمائيم.
دكتر محمدعلي جوادي و خانواده
عزيزان گرامي
تيمسار سرتيپ حسينيان و خانواده محترم
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت مهندس حسينيان
را از صمي��م قلب تس��ليت گفته ،بق��ا و عظمت خانواده
محترم را آرزومنديم.
دكتر احمدصدر و بانو

استاد ارجمند جناب آقاي دكتر صمديان
با كمال تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را تسليت
ع��رض نم��وده و براي آن مرحومه عل��و درجات و براي
بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت مينمائيم.
دكت�ر زال�ي ـ دكتر ش�هزادي ـ دكتر صديقي ـ
دكت�ر افس�ون صديقي ـ دكتر خش�نود ـ دكتر
شاهمحمدي ـ دكتر يزداني و دستياران و پرسنل
بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان شهداء

خانوادههاي آساطوريان ـ ساريان
فوت عزيزان از دس��ت رفته رايموند و رونالد ساريان
را به همه بازماندگان خصوصا خانم آرمينه آساطوريان
ـ ساريان عرض تسليت دارد.
محمدحسن شمسفرد ـ اسداله عسگر اوالدي ـ
دكتر حميدرضا مناقبي ـ اميرعلي عسگر اوالدي ـ
اميررضا عس�گر اوالدي ـ هدي عسگر اوالدي ـ
الهه صائبي

بازگشت همه به سوي اوست
جناب آقاي دكتر حسين سميعي
دوست عزيز و ارجمند
ب��ا نهاي��ت تأس��ف درگذش��ت ب��رادر گراميت��ان را
ي آن
تس��ليت ع��رض نم��وده و از خداوند متع��ال برا 
مرح��وم رحمت الهي و براي ش��ما طول عمر مس��ئلت
داريم.
بيژن مستوفي ـ محمدصادق بهبهاني

آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل سهامی عام
به شماره ثبت  215834و شناسه ملی 10102571964
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/04/31تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - :حق امضا ذیل اس���ناد فروش مالکیت و مدارک
فروش خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت و درخواست فک رهن
و صدور اسناد جدید به هر یک از نامبردگان ذیل منفردا ً و به تنهایی
و با مهر برجس���ته ش���رکت به معاونت فنی و مهندسی راهور ناجا
معرفی گردد  -1 :مرتضی ش���فیعی به شماره ملی 0050092596
 -2مهیار عس���گریان به ش���ماره ملی  -3 2200444028ابوذر
مصلحی به ش���ماره ملی  -4 2142105637سعید خان محمدیان
به ش���ماره ملی  -5 0602376114ابراهیم تقوی به شماره ملی
 -6 0068113935فرحناز طوبایی به شماره ملی 0322087058
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()253497

آگهی تغییرات شرکت گسترش شبکه ارتباطات پیشاهنگ
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 272684
و شناسه ملی 10103036278
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/04
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و حس���اب سود و زیان شرکت در
سال مالی منتهی به  1396/10/10مورد تصویب قرار گرفت  -موسسه
حسابرس���ی آگاهان و همکاران (ثبت شده به شماره  3507و با شناسه
ملی  )10100190284و مؤسسه وانیانیک تدبیر (ثبت شده به شماره
 28650و با شناس���ه ملی  )10320721862برای مدت یکسال مالی
به ترتیب به س���مت بازرس اصلی و علی البدل شرکت انتخاب شدند
 روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت درج آگهی ها و اطالعیه هایشرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()253495

آگهی تغییرات شرکت آرین پالسما طب سهامی خاص
به شماره ثبت  344629و شناسه ملی 10103944508
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/05/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای محمود نجفی عرب با ش���ماره ملی  6589686297به نمایندگی از ش���رکت
بهستان بهداشت به شناس���ه ملی  10102853835به سمت رئیس هیئت مدیره
وآقای ناصر ریاحی با ش���ماره ملی  0044983311به نمایندگی از شرکت بهستان
دارو با شناسه ملی  10102165778به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام
دین دوست با ش���ماره ملی  0055297978به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری
داروئی بهفار با شناسه ملی 10320379508به س���مت عضو هیئت مدیره وآقای
همایون فرزانه با شماره ملی  0045783373به نمایندگی از شرکت بهستان پخش
با شناس���ه ملی  10102888531به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حسین کاشف
حقیقی با ش���ماره ملی  0030083397به نمایندگی از ش���رکت بهستان تولید با
شناسه ملی  10102853854به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان پورنخعی
به شماره ملی ( 0070974985خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت
برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند  .کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت
از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق
امضاء هر یک ازآقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی 0044735308و سید
عبدالرضا حجازی فرهمند با ش���ماره ملی  0061503002و در غیاب مدیرعامل با
امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق
امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی و یا امضاءآقای سید عبدالرضا حجازی فرهمند
همراه با مهر ش���رکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء
هیئت مدیره با مهر شرکت می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()253492

آگهی تغییرات شرکت تولید لوازم خانگی سپهر الکتریک سهامی خاص
به شماره ثبت  37285و شناسه ملی 10100827055
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/06/24و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 97/4/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه ش���رکت از مبلغ  80000000000ریال به مبلغ
 332800000000ریال منقسم به  33280000س���هم  10000ریالی با نام از طریق مطالبات
حال ش���ده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به ش���رح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ
افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()253493

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/04/26و مجوز شماره
122/38131مورخ 97/05/23سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر  56ماده و  11تبصره به تصویب رسید و جایگزین
اساسنامه قبلی شرگت گردید .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()253488

آگهی تغییرات
شرکت تعاونی مصرف کارکنان اتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگیان ایران
به شماره ثبت  433863و شناسه ملی 10320846687
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره م���ورخ  1397/04/25و مجوز
ش���ماره  972/15/131579مورخه  1397/05/27اداره کل تعاون استان
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  :آقای محمد جلیلیان به ش���ماره ملی
6419700612را به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محمد رضا رهنما به
شماره ملی 0933634031بعنوان نائب رئیس وآقای سید جمال حسینی
قزوینی به شماره ملی 0046150390به عنوان منشی هیئت مدیره آقای
سعید پویامهر به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب گردیدند  .کلیه قراردادها
واس���ناد تعهد آور از قبیل چک ،سفته،برات،واوراق بهاءدار باامضاء رئیس یا
نائب رئیس هیأت مدیره به اتفاق مدیر عامل ومهر شرکت دارای اعتبار است
واوراق عادی ومکاتبات باامضاءمدیر عامل ومهر تعاونی معتبر خواهد بود
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()253487

آگهی تغییرات شرکت پزشکی و درمانهای جایگزینی کلیه ثمین طب سروش
سهامی خاص به شماره ثبت  408407و شناسه ملی 10320594391
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1397/04/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای رامبد حاجی پور به کد ملی  0031182445به س���مت رئیس هیئت مدیره آقای
نوذر مرتضوی به کد ملی  0053048644به نمایندگی از ش���رکت مدی تک سیس به
شناس���ه ملی  10102172390به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر طبخی
وایقان به کد ملی  0045582009به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیروس
میاندش���تی به کد ملی 1816902314به نمایندگی از شرکت صنایع پزشکی فارمد به
شناسه ملی  10102952581به س���مت عضو هیئت مدیره آقای مهدی امامی آشتیانی
به کد ملی  0519835468به س���مت عضو هیئت مدیره آقای حمید رجالنی به کد ملی
 0490150179به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل
چک ها ،سفته ها ،بروات ،عقود ،قراردادها ،توافقنامه ها و امثال اینها و غیر اینها همواره با
امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است .ضمناً کلیه
چک های شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره
ب���ه اتفاق آقای محمد فالح نژاد به کد ملی  4897630169با س���مت مدیر خزانه داری
شرکت به همراه مهر شرکت نیز معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()253485

آگهی تغییرات شرکت کرانه تجارت بین الملل سهامی خاص
به شماره ثبت  225474و شناسه ملی 10102666640
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ
 1397/05/28تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  :مرتضی اسالمی به شماره ملی
 0040424359محمد حسین تقوایی به شماره ملی  0622025406کریم
ساعت به شماره ملی  0532026861مهدی ساعتچی اصل به شماره ملی
 0532111036شرکت بازرگانی ایران به شناسه ملی  10101474682به
نمایندگی عبدالرحمن جانبابایی به شماره ملی  2511531577برای مدت
دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند .موسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی 10100525069به سمت
بازرس اصلی و زهرا احمد زاده به ش���ماره ملی  1532715587به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب ش���دند  .روزنامه
کثیر االنتشاراطالعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()253486

آگهی تغییرات شرکت ثامن سازه عرش سهامی خاص
به شماره ثبت  277218و شناسه ملی 10103128345

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کابل افشان اردستان سهامی خاص
به شماره ثبت  304251و شناسه ملی 10260084355
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ  1397/04/30تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :ترازنامه و حساب س���ود وزیان شرکت منتهی به س���ال  1396مورد تصویب قرار گرفت .
آقای محمد رضا عاقلی با شناس���ه ملی 0046934626به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبری
با کد ملی  0068226098به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
روزنامه کثیر االنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()253483

سردار اميرعلي حاجيزاده
فرمانده محترم نيروي هوا فضاي سپاه
با كمال تأس��ف و تألم درگذش��ت پ��در ارجمندتان را
ب��ه جنابعالي صميمانه تس��ليت عرض نموده ،از درگاه
خداون��د متعال براي آنجناب و كليه وابس��تگان صبر و
بردب��اري و براي آن مرحوم ش��ادي روح و غفران الهي
مسئلت داريم.
دكتر محمدعلي جوادي و خانواده

استاد ارجمند جناب آقاي دكتر رزاقي
با كمال تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را تسليت
ع��رض نم��وده و براي آن مرحومه عل��و درجات و براي
بازماندگان صبر و شكيبائي مسئلت مينمائيم.
دكت�ر زال�ي ـ دكتر ش�هزادي ـ دكتر صديقي ـ
دكت�ر افس�ون صديقي ـ دكتر خش�نود ـ دكتر
شاهمحمدي ـ دكتر يزداني و دستياران و پرسنل
بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان شهداء

بازگشت همه به سوي اوست
ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��دري مهربان و
همسري دلس��وز مرحوم ،مغفور ،شادروان پروفسور
منصور حس�ني ميانرودي را به اطالع كليه دوستان
و آشنايان ميرس��اند .به همين مناسبت مجلس ختم
آن مرحوم در روز سهش��نبه مورخ  97/8/1از س��اعت
 15:30الي  17در مسجد الغدير بلوار ميرداماد ـ نرسيده
به ميدان مادر منعقد ميگردد .حضور پرمحبت ش��ما
دوستان و بستگان عزيز ،باعث شادي روح آن مرحوم و
تسكين خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف همس�ر و دختران ،دام�اد ،خانوادههاي
حس�ني ،فالحي ،حسيني ،صالحيان ،اُن بيربك
و ساير وابستگان

آگهی تغییرات
شرکت پر ریس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  99235و شناسه ملی 10101432264
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/27
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آگهی ادغام ش���رکت نساجی اکباتان (سهامی
خاص) به ش���ماره ثبت  49003و شناسه ملی  10100941820و شرکت
زرجین بافت (س���هامی خاص ) به ش���ماره ثبت  53821و شناسه ملی
 10100989479در ش���رکت پرریس (س���هامی خاص ) به شماره ثبت
 99235و شناس���ه ملی  10101432264به اس���تناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مش���ترک شرکتهای نس���اجی اکباتان و زرجین بافت
و پرریس مورخ  96/12/27تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  :بموجب آئیننامه
اجرایی بند (الف) لغایت (و) ماده 111قانون مالیاتهای مس���تقیم مصوب
1366با آخرین اصالحات و الحاقات مصوب سال 1380و آئین نامه اجرایی
آن بشرح مذکور در بند(ز) انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون
و تعهدات شرکتهای نس���اجی اکباتان و زرجین بافت بعنوان شرکت ادغام
شونده به قیمت دفتری در ش���رکت پرریس ادغام صورت گرفت و سرمایه
ش���رکت های نس���اجی اکباتان به مبلغ  20000000000ریال وشرکت
زرجین بافت به مبلغ  20000000000ریال وفق بند (الف) ماده 11قانون
مذکور در سرمایه ش���رکت پرریس به مبلغ 20000000000ریال تجمیع
گردیددر نتیجه س���رمایه ش���رکت پرریس پس از ادغام و تجمیع مبلغ
 60000000000ریال منقسم به 6000000س���هم  10000ریالی بانام
می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()253498

سهشنبه یکم آبان  1397ـ  13صفر  1440ـ  23اکتبر  2018ـ سال نود وسوم ـ شماره 27130

مصيبت وارده را تس��ليت عرض مينمائيم .ما را در غم
خود شريك بدانيد.
قرايي و بانو ـ دكتر قويدل و بانو ـ دكتر احدي و بانو
همكار محترم
جناب آقاي دكتر حسين سميعي
ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت ب��رادر گراميتان را
تس��ليت ع��رض نموده براي آن مرح��وم علو درجات و
براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
هيئت مديرهـ مديرعامل و پزشكان
بيمارستان توس
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان اتحادیه تعاونیهای
مصرف فرهنگیان ایران به شماره ثبت 433863
و شناسه ملی 10320846687

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ  1397/04/24و مجوز
ش���ماره  972/15/131579مورخه  1397/05/27اداره کل تعاون اس���تان تهران
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  :سرمایه ش���رکت به 2420000000ریال تغییر یافت .
محمد جلیلیان کد مل���ی  6419700612محمدرضارهنما کد ملی 0933634031
س���عید پویامهرکد ملی  3255389151س���یدجمال حس���ینی قزوینی کد ملی
 0046150390سیدحس���ن یوس���فی کد ملی  0650141148به سمت اعضای
اصلی و علیرضا زمانی کد ملی  0061112021و محمدرضا معصومی کد ملی 728
 0053090462به س���مت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت س���ه سال
انتخاب گردیدند مس���عودرضایی خامنه کد ملی  0046188551به سمت بازرس
اصلی تهران هادی هاشمی کد ملی  5338940604به سمت عضو علی البدل بازرس
علی البدل برای مدت یکس���ال مالی انتخاب گردیدند روزنامه های کثیر االنتش���ار
اطالعات بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه دنیای اقتص���اد بعنوان روزنامه علی البدل
جهت درج اگهی ها ی شرکت انتخاب گردید
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()253489

آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو سهامی عام
به شماره ثبت  16832و شناسه ملی 10100599444

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1396/12/02تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 10861687625
به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی 10100527339
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()253482

آگهی تغییرات شرکت کرانه تجارت بین الملل سهامی خاص
به شماره ثبت  225474و شناسه ملی 10102666640
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1397/05/29تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :محمد حس���ین تقوایی به شماره ملی  0622025406به سمت
رئیس هیئت مدیره مرتضی اس�ل�امی به ش���ماره ملی  0040424359به
سمت نائب رئیس هیئت مدیره کریم ساعت به شماره ملی 0532026861
به س���مت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مهدی ساعتچی اصل به شماره
ملی  0532111036به س���مت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی ایران
به شناس���ه ملی  10101474682به نمایندگی عبدالرحمن جانبابایی به
شماره ملی  2511531577به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از قبیل چک،سفته  ،بروات  ،عقود اسالمی
و قراردادها و حق توکیل با امضاء دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت و امضاء اوراق عادی و مراسالت با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با
مهر شرکت معتبرمی باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()253481

آگهی تغییرات شرکت طاهر ایران سهامی خاص
به شماره ثبت  52140و شناسه ملی 10860949905
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1397/06/03تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای سید مصطفی میر لوحی به شماره ملی 128 670193 7:
به نمایندگی از موسسه جامعه االمام الصادق شناسه ملی 10100185873
به س���مت رئیس هئیت مدیره وآقای علی بنائی به شماره ملی121311 0:
 038به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا ظهره وند به شماره
ملی  005 459632 7:به سمت عضو هئیت مدیره و آقای هومن آقائی به
شماره ملی  007928007 5:خارج از اعضای هئیت مدیره به سمت مدیر
عامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل :
چک س���فته و بروات قراردادها و عقود اس�ل�امی با دو امضاء مدیر عامل یا
رئیس هئیت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر ش���رکت
معتبر میباشد و س���ایر اوراق و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و مهر
شرکت اعتبار دارد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()253496

آگهی تغییرات شرکت بهستان فارمد سهامی خاص
به شماره ثبت  382463و شناسه ملی 10320325632

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1397/05/14تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران
 بخش مرکزی  -شهر تهران-محله ونک-بزرگراه کردستان-بن بست یکم-پالک -1طبقه اول-واحد 1کد پستی  1991933771تغییر یافت .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()253491

آگهی تغییرات
صندوق در حال تصفیه سرمایه گذاری مشترک تدبیرگر سرمایه
به شماره ثبت  27105و شناسه ملی 10320493531

به استناد صورتجلسه مدیر تصفیه مورخ  1397/01/26و مجوز شماره 122/37647
مورخ  1397/05/09سازمان بورس و اوراق بهادار  ،مراتب ختم تصفیه صندوق مذکور
اعالم می گردد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()253490

