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وضعیت منابع بلوکهشده ایران در کره جنوبی بررسی شد

طنابکشیایرانوکر ه
حانیه مسجودی
مدتهاستوضعیتمنابعبلوکهشدهایران
در کره جنوبی نامشخص است و باوجود ادعای
مقاماتاین کشورمبنیبرپیگیریآزادسازیاین
منابع و کسب اجازه از آمریکا همچنان خبری از
آزادسازی این پولها نیست.حدودا یک ماه
پیش بود که یک کشتی باربری متعلق به کره
جنوبی در آبهای خلیجفارس به دلیل تخلف
محیط زیستی توسط جمهوری اسالمی ایران

توقیف شد و دقیقا پسازاین اتفاق مقامات کره
توقیفاین کشتیرا گروکشیایرانبرایآزادسازی
منابعبلوکهشدهخودخواندند.ادعایی کهتوسط
مقاماتکشورمانتکذیباماراهیبرایبازپسگیری
پولها و منابع ایران در کره به شما میرفت .بر
همین اساس سران کشور کره جنوبی خواستار
مذا کره با ایران بر سر چگونگی آزادسازی منابع
بلوکهشدهحاصلازنفت کشورمانشدند.اواسط
بهمنماهسالجارینیزبراساساعالمیکمقام

وزارتامور خارجه کرهجنوبیرایزنیهایسئول
باواشنگتنبرایپرداختبدهیایرانبهسازمان
مللاز محلداراییهایبلوکهشدهایراندر کره،
در حال نهایی شدن بود.خبرگزاری یونهاپ کره
جنوبی نوشت :که یک مقام وزارت امور خارجه
کرهجنوبیروز چهارشنبه15،بهمندر اظهاراتی
ازپیشرفتچشمگیردرروندرایزنیهایاین کشور
با آمریکا برای آزادسازی داراییهای بلوکهشده
ایران در حسابهای بانکی کرهای و استفاده از

رهیافت بودجهای وکالی ملت بررسی شد

بهبود معیشت مردم؛ اولویت اول بهارستان
گرو ه سیاسی
بهارستان این روزها در تکاپوست تا سندودخل کشور را طوری
تنظیم و تصویب کند تا شاید در سال  ۱۴۰۰مشکالت اقتصادی ولو اندک
بهبودیابد«،ولواندک»ازآنجهت کهوکالیملتبهتوانوظرفیتدولت
واقفهستندومیدانندحتیا گربهترینبودجهرابنویسند،اماا گرتوان
اجرای آن وجود نداشته باشد تأثیری درنتیجه موردنظر نخواهد داشت
ازاینجهت بنا برای همکاری با دولت و در نظر گرفتن توان آن هستند تا
ی کنند عملیاتی شود.
بلکه آنچه تصویب م 
البتهاینبهمعنایآننیست کهدولتهرآنچهرا گفتهاستعیناتصویب
ش کاری الیحه بودجه در سه
کند چه آنکه ا گر این بود دیگر نیازی به چک 
شیفت روزانه نبود و داد دولت هم از شفافسازی بودجه به آسمان

بلند نمیشد .ضمنا کوتاهی مجلس در برخی مصوبات هم هرگز مورد
ی کند
تایید نیست ،اما آنچه برای مجلس مهم بوده و برای آن تالش م 
رفع تبعیض است.
پیروهمینمسئلهنمایندگاندر نشستعلنینوبتدومروز چهارشنبه
مجلسشورایاسالمی،در جریانبررسیبخشهزینهایالیحهبودجه
سال  ،۱۴۰۰با بند (الف) تبصره ( )۱۷مادهواحده الیحه بودجه موافقت
کردند .بر این اساس بهمنظور رعایت عدالت در سالمت و پایداری
منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریفشده برای کلیه اقشار که
براساس ارزیابی وسع بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سالمت
ی گیرند ،از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخشهای
قرار م 
دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام میشود.

آن در جهت پرداخت بدهی تهران به سازمان
مللخبرداد.اینمقام کرهای کهخواستنامش
فاشنشود،افزود:مسئلهتقریباحلوفصلشده
است .ما رایزنیهایمان را با آمریکا برای پرداخت
این پول انجام دادهایم و تنها میبایست درباره
جزئیات کار گفتوگو کنیم.پیشرفتچشمگیری
درروندرایزنیهاحاصلشدهومنفکرمیکنم که
اینیک فرصت است تا ایرانیها حسن نیت ما را
احساس کنند.

بیمهشدگان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسع
نمیباشند .بهمنظور کاهش سهم پرداخت بیمهشدگان مشمول این
بنددرصورترعایتنظامارجاع،مابهالتفاوتتعرفهدولتیوغیردولتیدر
بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیم ه گر در سقف اعتبارات
ی گردد .درصورت عدم دسترسی به خدمات پزشک
مصوب پرداخت م 
خانوادهیانظامارجاعارائهخدماتبهاقشارمذکور(تحتپوششرایگان
بیمه پایه سالمت) در بخش دولتی  -دانشگاهی امکانپذیر میباشد
روستائیان ،عشایر و سا کنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت
مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده میباشند .براساس ماده ()۷۰
قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد
جمعیت کشور اجباری است.
همچنیندر بندالحاقی۲تبصره()۱۷مادهواحدهالیحهبودجهتصویب
کردند بهمنظور مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی و جلوگیری از آلوده
کردن آحاد جمعیت کشور و منابع ملی ،عالوه بر ممیزی و بازرسیهای
معمول سازمان غذا و دارو ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیرویهای مسلح

آگهی تغییرات شرکت ایراندار سهامی خاص به شماره ثبت
 6551و شناسه ملی  10100307570به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه مورخ  1396/03/27تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :موسسه حسابرسی بیات رایان و حسابرسی و خدمات مالی
اگاه نگرحسابداران رسمی بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی
البدل و برای مدت یکسال انتخاب شدند.ترازنامه وحساب سود
وزیان سال مالی  95بتصویب رسید .سپس اعضای جدید هیئت
مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند  :شرکت گروه
صنعتی پاکشو به شناسه ملی 10100578556شرکت گسترش
صنعت پاپیروس به شناسه ملی 14004827394شرکت پاکان
پالستکار به شناسه ملی  10103147590شرکت سرمایه گذاری
توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی  10103739427شرکت
پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی 10102924142سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1105534

آگهی تغییرات شرکت هستی آریا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت
376508وشناسهملی10320263193بهاستنادصورتجلسههیئتمدیره
مورخ1396/11/14تصمیماتذیلاتخاذشد:شرکتسرمایهگذاریتوسعه
صنایع گلرنگ به شناسه ملی 10103739427با نمایندگی آقای قاسمعلی
آشفته به شماره ملی  0035841192به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت
سرمایهگذاریداروییگلرنگبهشناسهملی10320234644بانمایندگی
آقای محمد تقی فتحی به شماره ملی 0057563055به سمت نائب رئیس
هیئت مدیره وشرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی  10102080757با
نمایندگی خانم الهه کاشانی به شماره ملی 0054879795به سمت عضو
هیئتمدیرهوشرکتابیانداروبهشناسهملی10320380027بانمایندگی
آقای خشایار رشیدی به شماره ملی 3255818052به سمت عضو هیئت
مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل
چک  ،سفته  ،برات و غیره با امضای یکی ازآقایان قاسمعلی آشفته یا محمد
تقی فتحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هئیت مدیره  ،همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105538

آگهی تغییرات شرکت ایراندار سهامی خاص به شماره ثبت 6551
و شناسه ملی  10100307570به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ1396/03/27تصمیماتذیلاتخاذشد:شرکتگروهصنعتی
پاکشوبانمایندگیآقایمسعودسزاوارذاکریانبعنوانرئیسهیات
مدیره شرکت گسترش صنعت پاپیروس با نمایندگی آقای محمد
عالمی بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار
با نمایندگی آقای مرتضی جعفری زارع بعنوان عضو هیئت مدیره و
مدیرعاملشرکتسرمایهگذاریتوسعهصنایعگلرنگبانمایندگی
آقایحسنبیاتیبعنوانعضوهیئتمدیرهشرکتپاکانپالستکار
با نمایندگی آقای محمود بهرامی بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه
اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک  ،سفته  ،برات و غیره به استثناء
اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال ،ترهین و توثیق
اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در
سایرشرکتهاباامضاءمتفقیکیازآقایانمسعودسزاوارذاکریانیا
حسنبیاتیبههمراهیکیدیگرازدیگرازاعضاءهیئتمدیرههمراه
با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط
به نقل انتقال ،ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین
سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و
مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر است  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105533

آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص به
شمارهثبت214657وشناسهملی10102560555بهاستناد
صورتجلسهمجمععمومیعادیسالیانهمورخ1396/04/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب سود و زیان سال
مالی  95تصویب شد موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی
10100126503بسمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی
کد ملی0937829234بسمت بازرس علی البدل برای یک
سال مالی انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دو
سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند :خانم مریم جمشیدی کد
ملی 0064184781شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی
 10102547630شرکت گلرنگ موتور فامیلی شناسه ملی
 10103356981سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105537

آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی بابونه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 471137و شناسه ملی  14004857438به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1396/05/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم شیدا
غالمی ک.م 0064024741و اقایان میثم مسعودیان ک.م 2691618048و مسعود
قنبری ماشاتوکی ک.م  2591184917بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت  2سال
انتخاب شدند آقای .شایان اصالنی به شماره ملی  0019403585به عنوان بازرس
اصلی و آقای .مجید خرم نژادبه شماره ملی2709097151 .به عنوان بازرس علی
البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105526

منابع بلوکهشده ایران در کره آزاد میشود
یا خیر؟
بااینحال اما هنوز با گذشت بیش از یک ماه و
نیم خبری از آزادسازی منابع بلوکهشده ایران
در کره نشده است .اما در همین حال یک روز
ن که کره جنوبی اعالم کرد برای استرداد
پس از آ 
منابع مالی مسدود شده ایران با آمریکا مشورت
خواهد کرد ،رئیس بانک مرکزی کشور گفت که
قرار است یک میلیارد دالر از بدهی کره جنوبی
به ایران در مرحله نخست پرداخت شود.کره
جنوبی اما هنوز تایید نکرده که آیا شرایط برای
آزادسازی بدهیهای این کشور به ایران از بابت
واردات نفت در سالهای پیش از تحریم آمریکا
مهیاشدهاستیاخیر.عبدالناصرهمتی،رئیس
بانک مرکزی کشور روز چهارشنبه ششم اسفند
به خبرنگاران گفت :هفت میلیارد دالر از منابع
ایراندر کرهجنوبیمسدودشدهاستودرمرحله
نخست« ،یک میلیارد دالر از بدهی کره جنوبی
به ایران بهصورت نقدی بهحساب بانکهای
ایرانی واریز میشود».
ً
ظاهرا کرهایها هنوز مجوزهای الزم را
دریافت نکردهاند
اما چندی پیش محمدجواد ظریف ،با اشاره به
بلوکه شدن پولهای ایران در کشور کره جنوبی
و آخرین وضعیت آنها ،گفت« :هفته گذشته
با وزیر خارجه کره جنوبی به درخواست وی
گفتوگو داشتم ،وزیر جمهوری کره بیان کرد
حدا کثر تالش خود را برای به نتیجه رساندن
ی کند ،ما هم از جانب خود در حال
موضوع م 
پیگیری هستیم.
ویتأ کید کرد:مکانیسمهاوسازوکارهاموردتوافق
قرارگرفتهاست،اماظاهرا کرهایهاهنوزمجوزهای
الزم را دریافت نکردهاند ازاینرو اعالم میکنند
که پیگیر موضوع هستند».وزیر امور خارجه
کشورمانبیان کرد«:از نظرایراندریافتمجوز از
آمریکاییهاغیرضروریاستامابااینحالطرف
کرهای تالش دارد که مجوزها را از آمریکا برای آزاد
کردن پولهای بلوکهشده ایران در کره دریافت
کند».آنطور که پیداست طرف مقابل در حال

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای سایه بان امن آرین سهامی
خاص به شماره ثبت  304645و شناسه ملی  10103416430به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/03/22و تاییدیه
شماره  66344مورخ  1396/6/6بیمه البرز تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی 10102547630
به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی 0872274251
به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی
10102096548بهنمایندگیحسنبیاتیبهشمارهملی0056563086
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی نادری حکاکیان به شماره
ملی  0050836021به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب
گردیدند  .کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک ،سفته ،برات
وغیره با امضای متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت
مدیرهبههمراهمدیرعاملمجتماهمراهبامهرشرکتوسایراوراقو
مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر
شرکتمعتبرمیباشد.سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105535
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خبر

اتالف وقت و معطل نگهداشتن ایران است و با
بهانههای واهی مبنی بر دریافت مجوز از آمریکا
و رایزنیهای الزم قصد دارند که مسئله را بیش
از زمان پیشبینیشده طوالنی کنند .چرا که با
بررسیاظهاراتمقامات کرهایمشخصمیشود
کهآنهاارادهسیاسی کافیواستقاللالزمرابرای
انجام کارصحیحندارندوزیریوقآمریکاییهاسر
خم کردهاند.خبرگزارییونهاپنیز گزارش کرده
بود که تهران سئول را تحتفشار قرار داده است
تاحدود7میلیارددالرازداراییهایخودرا کهبه
دلیل تحریمهای ایاالتمتحده در دو بانک کره
جنوبی مسدود شده  ،آزاد کند .سئول در حال
مذا کره با واشنگتن در مورد راههای آزادسازی
پولبدوننقضتحریمهاازجمله گسترشتجارت
بشردوستانه با تهران است.
اما بنا به گفته لعیا جنیدی ،معاون حقوقی
رئیسجمهور درصورتی که مذا کرات حقوقی
ن کننده منافع نباشد ،ممکن است اقدام
تأمی 
قضائی یا شبه قضائی یعنی داوری اعمال شود
چون مکانیسم این کار وجود دارد.پس از خروج
دولتدونالدترامپازبرنامهجامعاقداممشترک
 معروف به توافق هستهای ایران یا برجام  -درسال  ،2018تحریمهای اقتصادی ایران مجددا
اعمال شد .این امر منجر به مسدود شدن 7
میلیارد دالر پول ایرانی ناشی از فروش نفت در
دو بانک کره جنوبی شد.
نتیجهطنابکشیوزارتامورخارجهایران
و کره چه خواهد شد؟
حال مقامات وزارت امور خارجه کره جنوبی و
مسئوالنبانکمرکزیایراندر تازهتریننشستی
کهدراینموردداشتنداعالم کردنددرموردتعیین
مقدارپولبرایانتقالومسیرانتقالآنبهمنظور
کسب رضایت وزارت خزانهداری ایاالتمتحده
به تفاهم رسیدهاند و کارهای آزادسازی این
منابع در حال انجام است باید دید که آیا وزارت
امور خارجه توان به سرانجام رساندن این پروژه
ودرواقعخروجازحالتانفعالیخودراداردیاخیر.
چرا کهدرقبال کشورهایوابستهبهآمریکامانند
کره جنوبی باید مقتدر ،محکم و فعال بود.

خطیبزاده:

آمریکاییهابهجایاتهامزنی
پاسخگوی جنایات خود در یمن باشند
سخنگویوزارتامورخارجه گفت:آمریکاییها
ا کنون بهجای پاسخگویی به جنایتهای
 ۶ساله خود در یمن نمیتوانند در مقام
مدعی علیه دیگران اتهامات بیاساس
مطرح کنند.
سعید خطیبزاده با اشاره به اتهامزنیهای
بیاساس وزیر امور خارجه آمریکا علیه
کشورمان درخصوص اتهام تشدید تنش در
یمن ،گفت :آمریکاییها ا کنون بهجای پاسخگویی به جنایتهای
 ۶ساله خود در یمن نمیتوانند در مقام مدعی علیه دیگران اتهامات
بیاساس مطرح کنند.
وی افزود :متجاوزان و دشمنان مردم یمن که در طول  ۶سال ،مردم
ی گناه یمن را به خا ک و خون کشیدهاند و منابع و زیرساختهای این
ب 
کشور عظیم را نابود کردهاند و از فروش تسلیحات به ائتالف سعودی با
تجارت خون در یمن کسب سود کردهاند ا کنون که میدانند راهبرد
نظامی ضدانسانی خود در برابر ملت مقاوم یمن شکست خورده است،
میخواهندبافرافکنی،مسئولیتاینجنایتهارااز خودسلبواذهان
عمومیرامنحرف کنند،ایندر حالیاست کهحافظهتاریخیملتیمن
چ گاه جنایتهای آنها را فراموش نخواهد کرد و بهعنوان
و جهان هی 
بدنامان تاریخ باقی خواهند ماند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأ کید کرد :دولت جدید آمریکا در حالی
ادعای تالش برای پایان جنگ یمن را دارد که تا کنون شاهد اقدامی
عملی برای توقف تجاوز ائتالف سعودی نبودهایم و این دولت همچنان
در مسیری غلط مواضع دولت پیشین در اتهام زنیهای بیاساس و
نادیده گرفتن واقعیتهای یمن ادامه داده و ادعای آنها برای برقراری
صلح در یمن از حد حرف تجاوز نکرده و به چند مانور سیاسی در این
راستا ا کتفا کردهاند.
ن کهمواضعجمهوریاسالمیایرانازابتدایجنگ
خطیبزادهبابیانای 
یمن مشخص بوده و همواره تأ کید داشتهایم هیچ راهحل نظامی برای
بحران یمن وجود ندارد ،افزود :در همین راستا پیشنهاد راهحل چهار
مادهایجمهوریاسالمیایران کهدرابتدایجنگمطرحشدهمچنان
بهعنوان راهحل اساسی پابرجاست.وی تصریح کرد :جمهوری اسالمی
ایرانهمچنانازتمامظرفیتخودبرایپیشبردتالشهایسازمانملل
بهمنظور برقراری صلح در یمن استفاده کرده و هرگونه تالشی که برای
ی کند.
پایان تعرض به ملت یمن حمایت م 

مکلفاستباهماهنگیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیاقدام
الزمجهتارزیابیمواداولیه،فرآوردهها،محصوالتو کاالهایغذایی،
آشامیدنی ،داروئی ،آرایشی و بهداشتی و مواد و محصوالت زیستی
(بیولوژیک) ازنظر وجود عوامل زیستی و شیمیایی پرخطر ،زیانآور،
سمی و جنگی به عملآورند و از واردات و توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری
نمایند.هرگونهواردات،ذخیرهسازی،توزیع،عرضهوفروشموادمذکور
منوط به انجام آزمایش تعیین میزان آلودگی زیستی و شیمیایی و تائید
سالمت آنها است .آئیننامه اجرائی این بند حدا کثر ظرف سه ماه
پس از ابالغ این قانون توسط وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب
هیئتوزیران میرسد.
وکالیملتدربند(الف)تبصره()۱۷مادهواحدهالیحهبودجهنیزتصویب
کردند بهمنظور رعایت عدالت در سالمت و پایداری منابع و ارائه بسته
خدماتبیمهپایهتعریفشدهبرای کلیهاقشار کهبراساسارزیابیوسع
ی گیرند،از طریق
بهصورترایگانتحتپوششبیمهپایهسالمتقرار م 

آگهیتغییراتشرکتسرمایهگذاریتوسعهصنایعگلرنگسهامی

خاص به شماره ثبت  338864و شناسه ملی  10103739427به

استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/25

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به
آدرس  :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر

تهران-شهیدبهشتی-خیابانشهیداحمدقصیر-کوچههیجدهم-
پالک 4-طبقه دوم -کد پستی  1514835413تغییر یافت و ماده
مربوطهدراساسنامهاصالحگردید.سازمانثبتاسنادوامالککشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105540

آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص به شماره ثبت
214657وشناسهملی10102560555بهاستنادصورتجلسههیئتمدیره
مورخ  1396/04/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :خانم مریم جمشیدی کد
ملی  0064184781بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  -شرکت گروه
صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کد ملی 0050128231
بعنواننایبرئیسهیاتمدیره-شرکتگلرنگموتورفامیلیبانمایندگی
آقایمحمدشرکتبزازانکدملی0872274251بعنوانعضوهیاتمدیره
تعیین شدند کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک ،سفته ،برات با
امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و
اوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره  ،همراه با مهر شرکت
معتبر خواهد بود .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران ()1105539

آگهی تغییرات شرکت پارس هیوا دارو سهامی خاص به شماره ثبت
464073وشناسهملی14004572720بهاستنادصورتجلسهمجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1397/01/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالحگردید:انجامامورمربوطتوسعه،پیشبرد،ساختمحصوالت
داروئی یا مواد شیمیایی به طور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث
تولید ،تهیه و واردات داروهای انسانی ،دامپزشکی ،شیر خشک،غذای کودک ،مواد غذائی ،لوازم درمانی ،آرایشی وبهداشتی،
آزمایشگاهی و توزیع و فروش آنها -انجام هرگونه فعالیت تولیدی،
بازرگانی و قبول نمایندگی ،مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی
داخلیوخارجی،تاسیسشعبونمایندگیدرایرانوخارجازایران.
ی ب ه منظور
ت اعتبار 
ی از بانک ها و مؤسسا 
ت اعتبار 
اخذ تسهیال ث و ادار ه
ت مربوط-.احدا 
ت مقررا 
ت با رعای 
ف شرک 
پیشبرد اهدا 
ت
ت و تهی ه تجهیزا 
ی و نیز ساخ 
ت جنب 
امور کارگاه ها و کارخانجا 
ت  -اقدا م ب ه انجا م هرگون ه
ف شرک 
ط با کار و اهدا 
و مواد اولی ه مرتب 
ب
ی ک ه در چارچو 
ی مجاز و سایر عملیات 
ت کشاورزی ،بازرگان 
عملیا 
ی باشد (در
ن موضوع فعالیتهای شرکت ضرور 
ی تامی 
اساسنام ه برا 
صورتضرورتقانونیانجامموضوعاتپسازاخذمجوزهایالزم)
محلشرکتدرواحدثبتیتهرانبهآدرساستانتهران-شهرستان
تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-قلهک-خیابان شهیدعلی
اصغرگوی آبادی-خیابان شهید علی کدوئی-پالک 28-طبقه
چهارم-به کد پستی 1916786345تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105536

نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخشهای دولتی و غیردولتی طرف
قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام میشود .بیمهشدگان تحت پوشش
کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسع نمیباشند.
بهمنظور کاهشسهمپرداختبیمهشدگانمشمولاینبنددرصورت
رعایت نظام ارجاع ،مابهالتفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش
سرپاییدر قالبافزایشسهمسازمانبیم ه گردر سقفاعتباراتمصوب
ی گردد.درصورتعدمدسترسیبهخدماتپزشکخانوادهیا
پرداختم 
نظامارجاعارائهخدماتبهاقشار مذکور (تحتپوششرایگانبیمهپایه
سالمت)در بخشدولتی–دانشگاهیامکانپذیرمیباشدروستائیان،
عشایر و سا کنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام
ارجاعوپزشکخانوادهمیباشند.براساسماده()۷۰قانونبرنامهششم
توسعه پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری
م گیری نمایندگان مجلس است و
است.این مصوبات بخشی از تصمی 
ی کهبناست
جلساتمجلسبررسیبودجههمچنانادامهداردبهطور 
پنج شنبه  ۱۴اسفند نیز جلسه علنی داشته باشند.

آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی سهامی خاص به شماره
ثبت  348900و شناسه ملی  10103919093به استناد صورتجلسه هیئت

مدیره مورخ  1396/04/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مهدی فضلی به

شماره ملی  0054017742به نمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ با
شناسه ملی  10102547630بعنوان رئیس هیات مدیره  -علی ابراهیمی
کردلر به شماره ملی  1500627151به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری

توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی  10103739427بعنوان نائب رئیس
هیات مدیره  -محمدمهدی جاودان خرد به شماره ملی 3874335941

به عنوان عضوهیئت مدیره  -مهدی مشهدی کریمی به شماره ملی
( 0074655590خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل انتخاب

گردیدند .کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک ،سفته ،برات و غیره

به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال ,ترهین و
توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در

سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه

با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال،
ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت
شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه

با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از
اعضای هیات مدیره ،همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

()1105544

آگهی تغییرات شرکت آرمان ارمغان بهنود با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  521749و شناسه ملی  14007360785به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1397/02/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرتهران پاسداران خیابان گلریز
کوچهگلچینپالک5طبقهدومکدپستی1664975915تغییریافتوماده
مربوطه به شرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105543
آگهی تغییرات شرکت رستورانهای زنجیره ای گل فوده سهامی خاص به
شمارهثبت 309983وشناسهملی 10103499653بهاستناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1395/04/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد
- :موسسه حسابرسی خبره ش.م 10100126503و آقای حمید رضا جبینی
ش.م 0937829234بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت
برایمدتیکسالمالیانتخابشدند-ترازنامهوصورتحسابسودوزیان
دوره منتهی به 1394/12/29به تصویب رسید سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105542
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان تک کیمیا سهامی خاص به شماره
ثبت  348906و شناسه ملی  10103919167به استناد صورتجلسه مجمع
عمومیعادیسالیانهمورخ1396/03/30تصمیماتذیلاتخاذشد:موسسه
حسابرسی خبره به شناسه ملی  10100126503و آقای حمیدرضا جبینی
به کد ملی  0937829234بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل
شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105541

