
91/8/4
2506

سيب  بوي  هنري  فرهنگي  موسسه  تغييرات  آگهي 
حسيني ثبت شده به شماره 810

مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  باستناد 
91/7/6 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- مرکز اصلي موسسه از محل قبلي به آدرس جديد 
قم- خ 19 دي- ک 12- ک اميرالمومنين- پ 23 و 25 

کدپستي 3713635871 انتقال يافت.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2513

آگهي تغييرات موسسه احيا طب طبيعي ثبت شده به 
شماره 182

مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  باستناد 
91/1/22 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

خيابان  قم-  جديد  آدرس  به  موسسه  اصلي  مرکز   -1
سميه- کوچه 31- پالک 10 کدپستي 3715848484 

انتقال يافت.
عباس پور حسيني کفيل ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2484

مسؤوليت  قم)با  کشت  کيميا  شرکت  تغييرات  آگهي 
محدود( ثبت شده به شماره 6681

باستناد صورتجلسات مجمع عمومي فوق العاده مورخه 
91/7/8 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- ماده دو اساسنامه موضوع فعاليت شرکت اصالح و 
موارد ذيل به آن اضافه گرديد:

 ،gps انجام امور مربوط به منابع طبيعي، نقشه برداري
جنگلداري

طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2507

سپهران)با  تجهيزات  و  توسعه  شرکت  انحالل  آگهي 
مسؤوليت محدود( ثبت شده به شماره 5117

مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  باستناد 
91/6/18 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- شرکت به دليل عدم فعاليت منحل شد.
2- آقاي سيدعلي صحفي به شماره ملي 0385132123 

به عنوان مدير تصفيه انتخاب شد.
3- نشاني محل تصفيه: قم- خ صفائيه- ک 39- پالک 

37 کدپستي 3718129191 مي باشد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2505

آگهي انحالل شرکت خدماتي نيکو رنگ کار)با مسؤوليت 
محدود( ثبت شده به شماره 2371

مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  باستناد 
91/7/11 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- شرکت به دليل عدم فعاليت منحل شد.
ملي  شماره  به  اردهائي  نژاد  قربان  محمد  آقاي   -2

1650154380 به عنوان مدير تصفيه انتخاب شد.
3- نشاني محل تصفيه: قم- خ دانيال نبي- کوي 20- 

درب سوم جنوبي کدپستي 3716817987 مي باشد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2504

نور)با  هادي  رايانه  آموزش  شرکت  تغييرات  آگهي 
مسؤوليت محدود( ثبت شده به شماره 8472

مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  باستناد 
91/7/6 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1-  مرکز اصلي شرکت از محل قبلي به آدرس جديد قم- 
بلوار امين- بلوار جمهوري اسالمي- نبش ک 4 ساختمان 
نور- کدپستي 3716686569 انتقال يافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/18
2600

آگهي تغييرات شرکت خدمات کشاورزي و دامپروري گل 
پسته کوير قم)با مسؤوليت محدود( ثبت شده به شماره 

7361
مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  باستناد 

91/7/27 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.
1-  مرکز اصلي شرکت از محل قبلي به آدرس جديد قم- 
بلوار دل آذر- مجتمع تجاري سعدي- طبقه زير زمين 
پالک 11 کدپستي 3714613554 انتقال يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/18
2596

آگهي تغييرات شرکت سهند سپيد سبالن)با مسؤوليت 
محدود( ثبت شده به شماره 4961

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 
91/7/30 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

ملي  شماره  به  الجوردي  سيدحسين  آقاي   -1
 1/000/000/000 مبلغ  پرداخت  با   0382067702
ريال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 

2/000/000/000 ريال افزايش داد.
ملي  شماره  به  الجوردي  سيدحسن  آقاي   -2
 1/000/000/000 مبلغ  پرداخت  با   0385157819
ريال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 
نتيجه سرمايه  داد. در  افزايش  ريال   2/000/000/000
مبلغ  به  ريال   2/000/000/000 مبلغ  از  شرکت 
4/000/000/000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح شد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/18
2597

کاتاليست)با  صنعت  مبتکران  شرکت  تغيرات  آگهي 
مسؤوليت محدود( ثبت شده به شماره 8203 و به شناسه 

ملي 10860154222
باستناد صورتجلسات مجمع عمومي فوق العاده و عادي 
به طور فوق العاده مورخه 91/7/11 تصميمات ذيل اتخاذ 

گرديد.
تهران-  استان  به  قم  استان  از  اصلي شرکت  1- مرکز 
شهريار- شاهد شهر- شهرک الله- خيابان شهيد نوري 
انتقال  کدپستي 3356144551  پالک 130  آشتياني 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 

شد.
2- آقاي علي اصغر سالک به شماره ملي 0871443694 
به سمت رئيس هيأت مديره و مديرعامل، داود عسگري 
به شماره ملي 0532514701 نائب رئيس هيأت مديره 
و مديرعامل و خانم اعظم عاملي قوچاني عتيق به شماره 
ملي 0870443496 نائب رئيس هيأت مديره براي مدت 

نامحدود انتخاب شدند.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2483

آگهي تغييرات شرکت گوهر شير اصيل)سهامي خاص( 
ثبت شده به شماره 4095

طور  به  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسات  باستناد 
 91/6/10 مورخه  مديره  هيأت  و  عادي  و  فوق العاده 

تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.
به شماره ملي  زارع مهر جردي  آقايان عبدالعظيم   -1
0010284486 به سمت رئيس هيأت مديره، محسن 
رئيس،  نائب  ملي 0386276447  شماره  به  جعفرزاده 
مهدي ايزدي به شماره ملي 0490316591 مديرعامل و 
عضو هيأت مديره، علي محمد زارع مهرجردي به شماره 
ملي 4898517072 و خانم فاطمه حسيني نيا به شماره 
ملي 0321405080 به عنوان اعضاء هيأت مديره براي 
مدت سه سال انتخاب شدند کليه اوراق و اسناد تعهدآور 
با امضاي دو نفر از سه نفر مديرعامل و رئيس هيأت مديره 

و نائب رئيس هيأت مديره و مهر شرکت مي باشد.
2- آقاي حسن ارجمندي به شماره ملي 0059200758 

به عنوان بازرس اصلي براي مدت يک سال انتخاب شد.
3- روزنامه کيهان جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 

شد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2485

آگهي تغييرات شرکت عمران آبيار دشت)سهامي خاص( 
ثبت شده به شماره 5590

 91/6/25 مورخه  مديره  هيأت  صورتجلسات  باستناد 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و هيأت مديره 

مورخه 91/6/30 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.
1-  شعبه شرکت در شهر کاشان به آدرس جديد کاشان- 
زاده-  بوستان شهيد حسن  مقابل  خادمي-  بلوارشهيد 
آقاي  مديريت  به  کدپستي 8715174454  پالک 22 
محمدرضا فخاري فيني به شماره ملي 1262955521 

تغيير يافت.
2-  صورتهاي مالي سال 90 به تصويب رسيد.

3-  آقايان محمود خرم به شماره ملي 1262302373 و 
مرتضي شيرخدائي زارع به شماره ملي 1261935527 
البدل براي مدت يک  به ترتيب بازرسان اصلي و علي 

سال انتخاب شدند.
آگهي هاي  درج  جهت  اسالمي  جمهوري  روزنامه    -4

شرکت تعيين شد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2486

آگهي تغييرات شرکت کوشا رنگدانه قم)سهامي خاص( 
ثبت شده به شماره 8368

طور  به  عادي  عمومي  مجامع  صورتجلسات  باستناد 
 91/7/15 فوق العاده  و   91/7/10 مورخه  فوق العاده 

تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.
1- آقايان عليرضا ماشاءالهي به شماره ملي 0385963361 
و ياسر اجلي به شماره ملي 0386028338 به ترتيب 
بازرسان اصلي و علي البدل براي مدت يک سال انتخاب 

شدند.
2- ماده دو اساسنامه موضوع فعاليت شرکت اصالح و 

موارد ذيل به آن اضافه گرديد:
و  رنگدانه ها  انواع  توليد  نساجي-  محصوالت  بازيافت 

مستريچ هاي صنعتي
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2499

آگهي تغييرات شرکت پلي استر گلريز قم)سهامي خاص( 
ثبت شده به شماره 5540

باستناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
مورخه 91/7/10 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- آقايان عليرضا مشاءالهي به شماره ملي 0385963361 
و ياسر اجلي به شماره ملي 0386028338 به ترتيب 
بازرسان اصلي و علي البدل براي مدت يک سال انتخاب 

شدند.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2500

آگهي تغييرات شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش 
کشاورزي استان قم)سهامي خاص( ثبت شده به شماره 

7479 و به شناسه ملي 10861021983
باستناد صورتجلسات مجمع عمومي فوق العاده مورخه 
تصميمات  مورخه 91/7/24  مديره  هيأت  و   91/3/10

ذيل اتخاذ گرديد.
 72/959/190/000 مبلغ  از  شرکت  سرمايه   -1
به  منقسم  ريال   95/312/500/000 مبلغ  به  ريال 
9/531/250 سهم با نام 10/000 ريالي از طريق صدور 
که  يافت  افزايش  نقدي  آورده  محل  از  و  جديد  سهام 
طي  سرمايه  افزايش  ريال   22/353/310/000 مبلغ 
گواهي شماره 862-91/7/24 بانک سپه شعبه خيابان 
وليعصر)عج( قم به حساب پرداخت گرديد و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح ذيل اصالح شد.
سرمايه شرکت: مبلغ 95/312/500/000 ريال منقسم 
به 9/531/250 سهم با نام 10/000 ريالي تماما پرداخت 

شده مي باشد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2501

امروز)سهامي  کائنات  تجارت  شرکت  تغييرات  آگهي 

خاص( ثبت شده به شماره 4240
مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  باستناد 

91/5/26 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.
1- مرکز اصلي شرکت از محل قبلي به آدرس جديد 
قم- ميدان سعيدي- خيابان 7 تير- ک 3- بين پالک 5و 
7 طبقه اول کدپستي 3719617787 انتقال يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2502

قم)سهامي  منطقه اي  آب  شرکت  تغييرات  آگهي 
ملي  شناسه  به  و  شماره 5881  به  شده  ثبت  خاص( 

10861006522
مورخه  عادي  عمومي  مجامع  صورتجلسات  باستناد 
اتخاذ  ذيل  تصميمات   91/7/9 فوق العاده  و   91/5/25

گرديد.
1- صورتهاي مالي سال 90 به تصويب رسيد.

2- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني 
شرکت براي مدت يک سال انتخاب شد.

3- روزنامه جام جم جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 
شد.

4- سرمايه شرکت از مبلغ 10/000/000 ريال به مبلغ 
 1/812/002 به  منقسم  ريال   1/812/002/000/000
سهم با نام 1/000/000 ريالي در اجراي آئين نامه اجرائي 
جزء)ب( بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور و 
قانون تبديل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهاي آب 
منطقه اي استان و تبصره 1 ماده 113 قانون محاسبات 

عمومي کشور افزايش يافت.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم 

91/8/4
2503

نوين)سهامي  پااليش  تک  آب  شرکت  تغييرات  آگهي 
ملي  شناسه  به  و  شماره 8984  به  شده  ثبت  خاص( 

10861212507
طور  به  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسات  باستناد 
تصميمات  مورخه 91/7/19  مديره  هيأت  و  فوق العاده 

ذيل اتخاذ گرديد.
ملي  شماره  به  درويشي  نژاد  اماني  احسان  آقايان   -1
0370360575 به سمت رئيس هيأت مديره، خانم زهره 
شايسته به شماره ملي 0383609984 نائب رئيس هيأت 
و فرهاد اماني نژاد درويشي به شماره ملي 2679741609 
مديرعامل و عضو هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب 
شدند. کليه اوراق و اسناد تعهدآور و نامه هاي اداري با 

امضاي مديرعامل و مهر شرکت مي باشد.
آقايان ميالد عطاريان به شماره 0370203259 و   -2
به   037020313 ملي  شماره  به  بطحائي  سيدمحمد 
ترتيب بازرسان اصلي و علي البدل براي مدت يک سال 

انتخاب شدند.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2492

آگهي تغييرات شرکت توليدي هاني کفش پارسي)سهامي 
ملي  شناسه  به  و  شماره 7072  به  شده  ثبت  خاص( 

10861018018
1- مرکز اصلي شرکت از محل قبلي به آدرس جديد 
قم- جاده قديم قم تهران- شهرک صنعتي شکوهيه- فاز 
 kg پالک  سوم  درب  همت 6  همت-  شهيد  بلوار   -2
433-434-435 کدپستي 3738116683 انتقال يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/18
2601

آگهي تغييرات شرکت نور تهويه پارس)سهامي خاص( 
ثبت شده به شماره 1133

مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  باستناد 
91/7/16 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

بهايي-  تهران- خ شيخ  به  قم  از  اصليشرکت  1.  مرکز 
تقاطع بزرگراه حکيم و اتوبان کردستان- خ ايرانشناسي- 
واحد 2382  طبقه 38   b بال  تهران-  الملل  بين  برج 
کدپستي 1437773787 انتقال يافت و ماده 4 اساسنامه 

به شرح فوق اصالح شد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/18
2599

آگهي انحالل شرکت ثمين کاران قم)سهامي خاص( ثبت 
شده به شماره 4750

مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  باستناد 
91/7/16 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- شرکت به دليل عدم فعاليت منحل شد.
2- آقاي علي عباسي فرد به شماره ملي 038677024 به 

عنوان مدير تصفيه انتخاب شد.
3- نشاني محل تصفيه: قم- خ توحيد- خ جواداالئمه- 

پالک 21 کدپستي 3717898788 مي باشد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/18
2570

آگهي تغييرات شرکت شهرکهاي صنعتي پارس گستر 
نيزار)سهامي خاص( ثبت شده به شماره 5946

 91/7/25 مورخه  مديره  هيأت  صورتجلسه  باستناد 
تصميمات ذيل اتخاذ گرديد. 

ملي  شماره  به  موحد  اقبال  زرين  اسماعيل  آقايان   -1
آقاي  و  مستعفي  شرکت  مديرعامل   0380931631
علي اکبر جهاني به شماره ملي 0532168100)خارج از 

اعضاي هيأت مديره( به سمت مديرعامل انتخاب شد.
2-  کليه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاي مديرعامل يا 
رئيس هيأت مديره به اتفاق يکي از اعضاي هيأت مديره 
و مهر شرکت مي باشد و ساير مکاتبات عادي و اداري با 

امضاي مديرعامل و مهر شرکت مي باشد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/18
2571

آگهي تغييرات دهکده شير)سهامي خاص( ثبت شده به 
شماره 1086

مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  باستناد 

91/7/25 و هيأت مديره 91/7/27 تصميمات ذيل اتخاذ 
گرديد.

به  ريال  از مبلغ 1/000/000/000  1- سرمايه شرکت 
مبلغ 6/000/000/000 ريال منقسم به 12000 سهم با 
نام 500/000 ريالي از طريق صدور سهام جديد و از محل 
تبديل مطالبات حال شده سهامداران افزايش يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح ذيل اصالع شد.
سرمايه شرکت مبلغ 6/000/000/000 ريال منقسم به 
12000 سهم با نام 500/000 ريالي تماما پرداخت شده 

مي باشد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/18
2572

آگهي تغييرات شرکت توليدي صنعتي شکوفه ماه گل 
قم)سهامي خاص( ثبت شده به شماره 2606

که   91/7/7 مورخه  مديره  هيأت  صورتجلسه  باستناد 
در تاريخ 91/8/14 واصل گرديده تصميمات ذيل اتخاذ 

گرديد.
1- کليه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاي مديرعامل و 

رئيس هيأت مديره متفقا و مهر شرکت مي باشد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/18 
2573

توليدي شيمي  تغييرات شرکت مجتمع صنايع  آگهي 
پالستيک آريا پارس)سهامي خاص( ثبت شده به شماره 

7292 و به شناسه ملي 10861020184
مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  باستناد 
91/4/28 و هيأت مديره 91/7/25 تصميمات ذيل اتخاذ 

گرديد.
1- سرمايه شرکت از مبلغ 19/000/000/000 ريال به 
مبلغ 21/000/000/000 ريال منقسم به 2100 سهم 
نقدي  آورده هاي  محل  از  ريالي   10/000/000 نام  با 
سهامداران و از طريق صدور سهام جديد افزايش يافت 
طي  سرمايه  افزايش  ريال  مبلغ 2/000/000/000  که 
گواهي شماره 52- 91/4/5 بانک ملت شعبه ترمينال قم 
به حساب پرداخت گرديد و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح شد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2512

شقايق)با  صحيح  ارتباطات  شرکت  تغييرات  آگهي 
به شناسه  و  به شماره ثبت 7185  مسؤوليت محدود( 

ملي 
به استناد صورتجلسات مجمع عمومي فوق العاده مورخه 

91/4/18 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.
1- مرکز اصلي شرکت از محل قبلي به آدرس جديد 
قم- بلوار نواب صفوي- 12 متري آيت اله سعيدي- کوچه 
6 پالک 12 کدپستي 3719778984 انتقال يافته و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
      2508

آگهي تغييرات شرکت اقامتي گردشگري فرهنگي کوير 
دير)با مسؤوليت محدود( ثبت شده به شماره 5902

مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورتجلسه  باستناد 
91/5/22 تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

به سهامي خاص  از مسؤوليت محدود  نوع شرکت   -1
تبديل گرديد.

2- اساسنامه جديد شرکت مشتمل بر 63 ماده و 11 
تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي گرديد.

3- سرمايه شرکت مبلغ 10/000/000/000 ريال منقسم 
به 1000 سهم با نام 10/000/000 ريالي تماما پرداخت 

شده مي باشد.
4- آقايان حسين کرمي به شماره ملي 1239508913 
به  برخوردار  محمدتقي  مديره،  هيأت  رئيس  به سمت 
نائب رئيس هيأت مديره،  شماره ملي 0381501728 
سيدحميد محسني مقدم به شماره ملي 0380786672 
زاده  مشهدي  ناصر  و  مديره  هيأت  عضو  و  مديرعامل 

دهاقاني به شماره ملي 5129626818 عضو هيأت مديره 
اسناد  و  اوراق  کليه  انتخاب شدند  براي مدت دو سال 
تعهدآور و بانکي و نامه هاي اداري با امضاي مديرعامل به 
اتفاق نائب رئيس هيأت مديره و يا رئيس هيأت مديره و 

مهر شرکت مي باشد.
5- خانم ها سارا سيدي به شماره ملي 0065853067 و 
فاطمه نجفي به شماره ملي 00534672124 به ترتيب 
بازرسان اصلي و علي البدل براي مدت يک سال انتخاب 

شدند.
6- روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 

شد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2510

آگهي تغييرات شرکت نقشينه گان زيبا طرح)با مسؤوليت 
محدود( ثبت شده به شماره 7023

عادي  و  فوق العاده  عمومي  مجمع  باستناد صورتجلسه 
به طور فوق العاده مورخه 91/7/1 تصميمات ذيل اتخاذ 

گرديد.
1- مرکز اصلي شرکت از محل قبلي به آدرس جديد قم- 
بلوار امين- ک 17- پالک 44 کدپستي 3713935166 
انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح شد.
2- برابر سند صلح شماره 23792- 91/4/7 دفتر 51 
قم آقاي سعيد موحدي به شماره ملي 0384814131 
تمامي مبلغ 600/000 ريال سهم الشرکه خود را به آقاي 
جواد مهدي پور نهاري به شماره ملي 0386587205 
واگذار و از شرکت خارج و ديگر حقي و سمتي در شرکت 

ندارد.
ملي  شماره  به  نهاري  پور  مهدي  جواد  آقايان   -3
0386587205 به سمت رئيس هيأت مديره و مديرعامل، 
مهدي مهدي پور به شماره ملي 0385252668 نايب 
انتخاب شدند  براي مدت دو سال  رئيس هيأت مديره 
کليه امضاي اوراق و اسناد تعهدآور با مديرعامل و مهر 

شرکت مي باشد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2511

آگهي تغييرات شرکت ايمن پرديس)با مسؤوليت محدود( 
ثبت شده به شماره 5437

باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده و عادي به 
اتخاذ  طور فوق العاده مورخه 91/6/29 تصميمات ذيل 

گرديد.
دفتر  شماره 121881- 91/6/12  صلح  سند  برابر   -1
15 قم آقاي سيدخضراله موسوي ميرکالئي به شماره 
ملي 2218231778 تمامي مبلغ 300/000 ريال سهم 
الشرکه خود را به آقاي اباصلت احمدلو به شماره ملي 
5600104898 واگذار و از شرکت خارج و ديگر حقي و 

سمتي در شرکت ندارد.
دفتر  شماره 121882- 91/6/12  صلح  سند  برابر   -2
15 قم خانم فرشته موسوي ميرکالئي به شماره ملي 
2200437064 تمامي مبلغ 180000 ريال سهم الشرکه 
خود را به آقاي اباصلت احمدلو نسبت به 130000ريال 
و به خانم مبارکه انصاري به شماره ملي 5600104898 
نسبت به 50/000 ريال و سهم الشرکه خود را به مبلغ 

20/000 ريال کا هش داد.
شرکت  مديره  هيأت  و  اصالح  اساسنامه   14 ماده   -3

مرکب از 2 نفر مي باشد.
4- مرکز اصلي شرکت از محل قبلي به آدرس جديد 
قم- انتهاي 45 متري صدوق- خ بهشت- ک 15 مجتمع 
معصوميه واحد 5 کدپستي 3716544354 انتقال يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد.
4- آقايان اباصلت احمدلو به شماره ملي 5600104898 
به سمت رئيس هيأت مديره و مديرعامل، خانم مبارکه 
انصاري به شماره ملي 5600104898 نائب رئيس هيأت 
اوراق  کليه  شدند.  انتخاب  نامحدود  مدت  براي  مديره 
امضاي  با  اداري  نامه هاي  و  بانکي  و  تعهدآور  اسناد  و 

مديرعامل به تنهايي و مهر شرکت مي باشد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/4
2509

قم)با  پارسيان  انديشه  افق  شرکت  تغييرات  آگهي 
مسؤوليت محدود( ثبت شده به شماره 7134

باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده و عادي به 
اتخاذ  طور فوق العاده مورخه 91/6/20 تصميمات ذيل 

گرديد.
1 - ماده دو اساسنامه موضوع فعاليت شرکت اصالح و به 

شرح ذيل تغيير يافت.
به  خدمات  ارائه  ها-  مزايده  و  مناقصه ها  در  شرکت 
نهادها و ارگانها شامل تامين نيروي انساني، پيمانکاري 
سازي  راه  و  ابنيه  انواع  و  سازي  ساختمان  انواع 
وتاسيسات)مکانيکي و هيدرو مکانيکي( خطوط انتقال 
آب برق گاز، نفت، فاضالب- مشاوره و طراحي در ارتباط 
با طرح هاي صنعتي و ساختماني و نصب و راه اندازي 
امور  مخابراتي،  خدمات  ارائه  صنعتي-  آالت  ماشين 
پيمانکاري مربوط به توليد و توزيع و انتقال نيرو اعم از 
نيروگاهها و شبکه هاي برق و تاسيسات برقي، پستهاي 
الکترونيک عام  توزيع اعم از فشار ضعيف و متوسط و 
وخاص- کابل کشي- تعمير و نگهداري شبکه هاي برق 
فشار ضعيف و فشار متوسط- اجراي فوندانسيون پستها و 
اسکلت پستها- اخذ و اعطاي نمايندگي- خدمات تعمير 
و نگهداري- انجام اتوماسيون صنعتي- ساخت و مونتاژ و 
نصب انواع تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط برق- 
برق کشي انواع ساختمان- اخذ وام و اعتبارات از بانکها و 
موسسات دولتي و خصوصي در رابطه با موضوع شرکت- 
خريد و فروش و صادرات و واردات اقالم مجاز بازرگاني 

اعم از ماشين آالت و قطعات و مواد اوليه مورد نياز.
ملي  شماره  به  دوست  حاتمي  احمد  آقاي   -2
به  ريال   500/000 مبلغ  پرداخت  با   0068203403

صندوق شرکت، در رديف شرکاء شرکت قرار گرفت.
ملي  شماره  به  دوست  حاتمي  مصطفي  آقاي   -3
به  ريال   500/000 مبلغ  پرداخت  با   0064279154
صندوق شرکت، در رديف شرکاء شرکت قرار گرفت. در 
نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ 1/000/000 ريال به مبلغ 
2/000/000 ريال افزايش يافت و ماده 4 اساسنامه به 

شرح فوق اصالح شد.
بلوار  قم-  جديد  آدرس  به  شرکت  اصلي  مرکز   -4
کدپستي   320 پالک  4و6  ک  بين  بهشتي-  شهيد 
3719999138 انتقال يافت و ماده 3 اساسنامه به شرح 

فوق اصالح شد.
شرکت  مديره  هيأت  و  اصالح  اساسنامه   14 ماده   -5

مرکب از 4 نفر مي باشد.
ملي  شماره  به  دوست  حاتمي  مصطفي  آقايان   -6
احمد  مديره،  هيأت  رئيس  سمت  به   0064279154
حاتمي دوست به شماره ملي 0068203403 نائب رئيس 
هيأت مديره و مديرعامل، مجتبي حاتمي دوست به شما 
اصغر  علي  و  شرکا(  از  0058310967)خارج  ملي  ره 
حاتمي دوست به شماره ملي 0059500832)خارج از 
شرکا( به عنوان اعضاي هيأت مديره براي مدت نامحدود 
انتخاب شدند. امضاي اوراق و اسناد تعهدآور و نامه هاي 

اداري با مديرعامل به تنهايي و مهر شرکت مي باشد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

91/8/18
2598

تغييرات شرکت صنايع پالستيک مرکز)سهامي  آگهي 
خاص( ثبت شده به شماره 357

مورخه  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسات  باستناد 
تصميمات  مورخه 91/7/24  مديره  هيأت  و   91/7/17

ذيل اتخاذ گرديد.
1- آقايان علي خاکي به شماره ملي 0384448127 به 
سمت رئيس هيأت مديره، مجتبي خاکي به شماره ملي 
0383577438 نائب رئيس، ابوالفضل خاکي به شماره 
ملي 0385068085 مديرعامل و عضو هيأت مديره و 
به شماره ملي 0383862183 عضو  خانم زهرا خاکي 
علي البدل هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند. 
کليه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاي مديرعامل و رئيس 

هيأت مديره متفقا و مهر شرکت مي باشد.
2- روزنامه کيهان جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 

شد.
طريزآبادي رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

سياسي
www. partosokhan. ir
info@partosokhan. ir
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سال چهاردهم

ادامه از صفحه 6
افراد   70 دهه  در  كه  است  اين  شما  منظور   -
مملكت  اين  توليد  بازسازي  براي  مي بايست 
پس از جنگ تربيت مي شدند، اما چون آن ها براي 
هم  را  اخالقش  و  بودند  نيافته  پرورش  كار  اين 

نداشتند، به بيراهه رفتند.
شدند  تربيت  نوکيسگاني  است.  درست  کاماًل 
که از اهداف اوليه انقالب به دور بودند. نکته بعد 
اين که، متأسفانه دستگاه نظارتي نيز در آن برهه 
جلوي فساد اين طبقه را نگرفت. الزم است بدانيد، 
کشورهايي در چند دهه اخير در اقتصادشان موفق 
نظارتي  و  قضايي  دستگاه  داراي  که  کردند  عمل 
و  ارشد  مقامات  از  برخي  متأسفانه  بوده اند.  قوي 
با مديران  تنگاتنگي  ارتباط  برهه،  آن  در  مديران 
قضائيه  قوه  دليل  همين  به  داشتند.  قضائيه  قوه 
در خيلي از مسائل فساد آن ها را دنبال نمي کرد. 
مجازات ها نيز در آن برهه توسط دستگاه قضايي 
کشور بسيار کاهش پيدا کرده بود و هر مديري به 
خود اجازه مي داد تا با استفاده از رانت ايجاد شده، 
دهد.  ادامه  را  همفکرانش  و  اقتصادي خود  فساد 
بنابراين پس از مدتي اين روال به يک الگوي مدرن 
در جامعه مبدل شد؛ الگويي که دزدي، خيانت و 
اخالق بد را در دهه 70 گسترش داد، الگويي که 
فساد را زرنگي مي دانست و براي گسترش و استفاده 
از رانت دولتي با قدرت کنار مي آمد. هر کس در اين 

حلقه نبود، اخراج مي شد!
ابتدايي  اظهارات  - آقاي دكتر رزاقي شما در 
اشاره  جنگ  از  پس  دوران  در  كودتا  به  خود 
چه  در  كودتا  اين  بفرماييد  لطفًا  داشتيد، 

بخش هايي از جامعه اتفاق افتاد؟
کودتا بيش تر در سطح فکري بود؛ يعني فرهنگي- 
اخالقي. اين کودتا در سطح مديران رخ داد. پس از 
جنگ ارزش ها در سطوح باال سقوط کرد. اين يک 

کودتاي عظيم است که بعدها به کل بدنه جامعه 
جا  همين  از  نيز  اقتصادي  کودتاي  کرد.  سرايت 

شروع شد.
- اما دولت وقت در دهه 70 با انبوهي از دالرهاي 
نفتي و وام هاي مؤسسات مالي بين المللي روبه رو 

شد. آن پول ها چه شد؟
و  نفتي  پول هاي  همين  از  اقتصادي  کودتاي 
صرف  و  آغاز  بين المللي  مالي  مراکز  تسهيالت 
ميليارد   30 حوش  و  حول  عددي  شد.  واردات 
سال ها،  آن  در  ايراني  غير  کاالي  واردات  دالر 
نمونه  بارزي  از يک کودتاي بزرگ اقتصادي است. 
سياست واردات در دولت آقاي هاشمي با واردات 
کاالهاي مصرفي تحت اين عنوان که »جنگ تمام 
متأسفانه  شد.  آغاز  کنيد«  ومصرف  است  شده 
سياست اقتصادي ما در دوران پس از جنگ بر 
خالف برخي کشورهاي اروپايي و آسياي شرقي 
که همگي با شعار »جنگ اقتصادي ادامه دارد« 
پيش  در  با  لذا  نيافت،  ادامه  مي کردند  فعاليت 
بسياري  وقت،  دولت  اقتصادي  سياست  گرفتن 
از بخش ها مانند صنعت نتوانست رشد کند و به 
زيربنايي  برخي طرح هاي  افتتاح  و  تأسيس  جز 
اقتصادي، دولت در بسياري از عرصه ها عملکرد 

مطلوبي از خود نشان نداد.
ايراني  الگوي  به فقدان يک  - آقاي دکتر! شما 
در دهه 70 اشاره کرديد، اما به نظر نمي رسد اين 
مسأله خيلي به رواج اشرافيگري در جامعه دهه 70 
ارتباط داشته باشد. سؤال اصلي اين است که چرا 
مديران جامعه در آن روزها به سمت اشرافيگري 
و رفاه زدگي حرکت کردند؟ مگر دهه 70 چه کار 
کرد که مديران ايران به آن سمت و سو سوق پيدا 

کردند؟
فرد  به  ويژگي منحصر  داراي يک  سرمايه داري 
سودپرستي  منتهي  است؛  »سودپرستي«  نام  به 

در چارچوب توليد. اين مسأله در غرب با تمام آثار 
مثبت و منفي خود در حال انجام است. آن ها به 
جز »سود« به هيچ چيز ديگري فکر نمي کنند؛ نه 
اخالق، نه دين و نه... تنها از قانون مي ترسند و البته 
اگر بتوانند، قانون را هم دور مي زنند تا به سود و 
منفعت خود برسند. اما نکته حائز اهميت اين است 
که غربي ها به دليل اين که محور سودپرستي شان 
در چارچوب توليد حرکت مي کند، سودپرستي را 
نتيجه بخش مي دانند و اين منفعت طلبي، آن ها را 
به طور کامل ارضا کرده است. اما هنگامي که اين 
مسأله يعني »سودپرستي« را در ايران دهه 70 و 
در دولت وقت مشاهده مي کنيم، کاماًل با شکست 

مواجه مي شويم. 
در دهه 70 و در دوران پس از جنگ، مديراني 
روي کار آمدند و حتي طبقه اي را ايجاد کردند که 
نقش سرمايه داران را در ايران بازي مي کردند؛ چرا 
که طبقه سرمايه دار مولد در ايران منهدم شده بود. 
پس از انقالب، عده اي از سرمايه داران واقعي يا فرار 
کرده يا دولتي شده بودند و تنها طبقه سرمايه داري 
که در ايران در حال فعاليت بود و به بقاي خود نيز 
ادامه مي داد، سرمايه داران تجاري بودند. اين ها يا در 
بخش توزيع داخلي يا در داللي فعاليت مي کردند 
متأسفانه  بودند.  برخوردار  هم  مناسبي  سود  از  و 
دولت وقت در دهه 70 تنها به کساني اجازه ورود 
با  دلشان  که  داد  را  خصوصي(  اقتصاد)بخش  به 
وارد  کساني  نبودند.  توليدگر  اصاًل  و  نبود  توليد 
بخش خصوصي اقتصاد ايران شدند که معيارهاي 
بايد  بود.  شده  کاشته  ذهنشان  در  سرمايه داري 
بگويم دولت وقت در دهه70، طبقه اي از مديران 
را تربيت کرد که همگي سودپرست شدند! در آن 
برهه »سودپرستي خاص« مطرح شد، نه خدمت 
و سود، آن گونه که در کشورهايي مانند آلمان و 

ژاپن اتفاق افتاد.
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