صفحه ۵
پنجشنبه  ۱۹مهر ۱۳۹۷
اول صفر - ۱۴۴۰شماره ۲۲۰۲۳

گزارش روز
ُخب سؤال من این است چرا مردم آلمان
و فرانسه ندانند که دولتهایشان در دوران
آن هشت سال چه کردند با م ّلتی به نام م ّلت
ایران؟ چرا نداننــد؟ االن نمیدانند ،و این
روشن
کوتاهی ما است .االن دنیا این تصویر
ِ
ش ّف ِ
اف رســواکنند ه ِ نظام سلطه را که ما به
وجود آوردهایم ،در مقابل خودش نمیبیند؛
چرا؟ این کوتاهی ما اســت و ما باید تالش
کنیم در این زمینه.
مــا در ادبیاتمــان ،در ســینمایمان،
در تئاترمــان ،در تلویزیونمــان ،در
روزنامهنگاریمــان ،در فضای مجازیمان
بسیاری از کارها را باید انجام بدهیم درباره
مقدس که انجام ندادهایم؛ هر جا هم که
دفاع ّ
انجام دادیم و متع ّهدانه انجام دادیم ،ولو در
حجم کم و نسبت به مجموع کاری که باید
انجام بدهیم ،اندک [بوده] ا ّما تأثیرگذار بوده.
(مقام معظم رهبری -در مراسم شب خاطره
چهارم مهر ماه )97
اگر آثار هنــری و خصوصا ادبی دفاع مقدس
بــه طور مطلوب به جهان عرضه نشــود؛ ملتها
و خصوصا کشــورهایی چون فرانسه ،آلمان و ...از
درک رشادتهای هشت ساله مردمان این سرزمین
باز خواهند ماند و مردمان این کشــورها هیچگاه
متوجه نخواهند شد که سالحهای هستهای تولید
شده برای صدام چگونه توسط دولتهایشان ،در
جنگ تحمیلی هزاران تن از جوانان ،زنان و حتی
کودکان بیگناه را به شهادت رساند.
توگو با
از ایــن رو در گزارش پیش رو در گف 
نویسندگان و مولفان به چگونگی و ضرورتهای

ترجمه این آثار منطبق بر فرمایشات مقام معظم
رهبری میپردازیم.

از جنگ تحمیلی
تا انتقال ارزشهای ملی به جهان

جنگ برای بســیاری از انسانها ،منفورترین
واژه اســت .حجم کشتارها و ویرانیهایی که بشر
برضد همنوعان خویش به کار برده ،با هیچ مخلوق
دیگری ،قابل قیاس نیست.
یتیم شــدن کــودکان و بیوه شــدن زنان و
معلولیت و از کارافتادگی میلیونها انسان ،کمترین
آسیبهای هر جنگ به شمار میرود .با این حال،
جنگ ،پدیدهای انســانی ،یعنی مربوط به انسان
است .در جنگ ،احساسات و عواطف ،چه از سنخ
قهر و کینه و چه از سنخ مهر و محبت ،به باالترین
حد خود میرسند .این حجم از احساسات ،جنگ
را به پدیدهای نادر برای اندیشه ،تفکر و نیز ادبیات
تبدیل کرده است.
سایه جنگ ،در انتهای تابستان سال  59بر این
مرز و بوم و ســاکنان بیگناهــش افتاد و صدام ،از
آشــوب اجتماعی پس از بزرگترین انقالب جهان،
سوءاســتفاده کــرد و آتش یکــی از طوالنیترین
درگیریهــای قرن بیســتم را برافروخت؛ اما آتش
ایــن جنگ ،در کنــار ســوزندگی بیرحمانهاش،
روشناییهایی نیز با خود داشت.
معصومه رامهرمزی ،نویســنده دفاع مقدس،
میگویــد« :در ترجمه آثار حــوزه دفاع مقدس
در کنــار تخصص و دانش کافی به حوزه ترجمه،
عالقه و اعتقاد به موضوع دفاع مقدس اهمیت دارد.
مترجمی که زوایای مختلف این حوزه را بشناسد
و آن را باور داشــته باشد میتواند شأن و اعتبار

موضوع را در ترجمه حفظ کند».
وی بــا بیان اینکه کتابهــای حوزه خاطره
در ایران فقط به فرماندهان یا مســئوالن جنگ
اختصاص ندارد ادامه میدهد« :مردم عادی بیش
از ایناشــخاص از تجربیات خود در جنگ روایت
کردهاند .در کشورهای پیشرفته به خاطرهنویسی
نگاه حرفهای دارنــد و از تجربهها و خاطره افراد
بهرهبرداری میکنند و از اطالعات به دست آمده
در پیشبرد فعالیتهای مشابه استفاده میکنند،
بــه این معنی که به کارکردهای مختلف این ژانر
اهمیت میدهند و توقعی فراتر از خواندن و سرگرم
شدن از این کتابها دارند».
رامهرمــزی ســپس ظرفیــت در حــوزه
خاطرهنویســی در کشورمان را بسیار خوب تلقی
میکند و میگوید« :وقت آن رسیده که ما هم با
رویکــرد حرفهای مبتنی بر دانش و تجربه به این
موضوع بپردازیم .البته این اتفاق کم کم در حال
وقوع است .حضور پررنگ و فعال برخی نویسندگان
و اقبال عمومی به کتابها از نشانههای بروز این
رویکرد در جامعه است».
این نویسنده در پایان میافزاید «:باید بدانیم
کــه حیات یک کتاب فقط به تولید آن نیســت
بلکه عرضه وتوزیع برنامهریزی شــده ،کتاب را به
دست مخاطب میرساند .بهترین مسیر برای آثار
ترجمه ،ورود آنها به بازار فروش کشورهای هدف
است ،البته از فضای مجازی و معرفی و ارائه آثار
در سایتهای معتبر هم نباید غافل شد».

سندی غیرقابل انکار
برای تاریخ و هویت یک ملت

ادبیات دفــاع مقدس ما با توجــه به هویت

آرمانی خود با ادبیات جنگ در جهان تفاوت دارد
و بیانگر نوعی ارزش انســانی و آرمانی است .این
ادبیــات در قلب خود قهرمانانی دارد که بدنها و
بازوهای آهنی ندارند ،اما بســیار قوی و پر قدرت
هستند .در عین حال در فضایی تخیلی هم زندگی
نمیکننــد و کارهای خارقالعاده هم که در توان
یک انسان نیست ،انجام نمیدهند .اما در مقابل ابر
قهرمانهای خیالی ادبیات و سینمای جهان همه
ویژگیهای تبدیل شدن به یک قهرمان را دارند.
احمد شاکری ،نویسنده چندین عنوان اثر برتر
در حوزه ادبیات دفاع مقدس ،این گونه ادبی را یک
گونه ممتاز در بین گونههای پدید آمده میداند و
میگوید« :ادبیات دفاع مقدس تحت تاثیر انقالب
اسالمی و در دوره پس از پیروزی انقالب اسالمی
بوده اســت .این امتیاز و برجستگی ،بر شمارگان
کتاب ،تعداد عناویــن و نزدیکی آنها به مبانی و
ارزشهای انقالب اســامی تاثیر گذاشته است.
چنین جایگاهی بــرای ادبیات دفاع مقدس و به
خصوص ادبیات داستانی ،آن را سرآمد کرده است.
به تعبیر دیگر ،اگر بخواهیم یک گونه برجسته و
ممتاز که معرف ادبیات ما باشد و در جبهه فرهنگی
هم گونه شــاخصی برای معرفی ارزشهای دفاع
مقدس باشد را نام ببریم ،همینگونه ادبیات دفاع
مقدس است».
از مزیّتهای دیگر ادبیــات دفاع مقدس که
ضــرورت نگارش این ادبیات را بیشــتر میکند،
مزیّت «سندسازی» اســت .امروزه ادبیات عالوه
بر جذب مخاطبان خود ،اقناع نویســندگان و پر
کــردن اوقات فراغت خواننــدگان و فعال کردن
زمینههای فرهنگــی و هنری ،میتواند به عنوان

ضرورت توجه به توصیههای رهبر معظم انقالب در ترجمه آثار دفاع مقدس
بخش نخست

گروه گزارش

خاطرات جنگ تحمیلی
روایت مقاومت و مظلومیت جهانی ایرانیان
آگهی تغییرات شرکت بهینه پردازش
سپهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت
 507471و شناسه ملی 10780033842

آگهی تغییر محل شرکت بسیمافرا
سهامی خاص به شماره ثبت 2015
و شناسه ملی 10102268777

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1397/5/21

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند

 1397/6/21تصمیمات ذیل اتخاذ شــد مرکز اصلی

مگر با موافقت مجمع عمومی که به تایید بیش از  50درصد صاحبان
ســهام رسیده باشد ،نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام
شرکت به ثبت برسد و انتقالدهنده و انتقالگیرنده یا نمایندگان قانونی
آنها باید در دفتر مرکزی شــرکت حاضر شــده نقل و انتقال را گواهی
نمایند .نقل و انتقال ســهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه

شرکت به استان تهران -شهرستان رباطکریم -بخش
مرکزی -شــهر نصیرشــهر -محله شــهرک صنعتی
نصیرشهر -خیابان ارکیده اول -خیابان ارغوان  -6پالک
 -B61 -4طبقه همکف -کدپستی3113311756 :

اعتبار ســاقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق

سهام بانام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علیاالصول

اصالح گردید.

مواد  30و  40الیحه اصالحی قانون تجارت مجری خواهد بود .در نتیجه
ماده  10اساسنامه اصالح گردید .موارد پیشبینی نشده در مورد مسائلی
که در این اساسنامه پیشبینی نشده است با نظارت و تائید کتبی بیش
از نصف ســهامداران طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل
خواهد شد .در نتیجه ماده  63اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()264746

حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
رباطکریم()264743

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت ورده

آگهی تغییرات شرکت صنایع همراه رسا

 300394و شناسه ملی 10103381961

و شناسه ملی 10100949715

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1397/04/27تصمیمات

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/2/29تصمیمات

وسیبان دره سهامی خاص به شماره ثبت

ذیل اتخاذ شد :ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی  1396مورد تصویب واقع

گردید .آقای رحمتاله ذوالقدری قرهبالغ به شماره ملی  1533799008به سمت

سهامی خاص به شماره ثبت 49799

ذیل اتخاذ شد :عیدمحمد حکیمی با کد ملی  6529937404از خارج

بازرس اصلی و آقای سید عباس میرشفیعی لنگری به شماره ملی 5769682132

از سهامداران به سمت مدیرعاملی بجای محبعلی حسنی برسری

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.

برای الباقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

به عنوان بازرس علیالبدل به مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()264742

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران()264740

آگهی تغییرات شرکت بخارا دارو طب

آگهی تغییرات شرکت بنتاژ پارس

سهامی خاص به شماره ثبت 498014

سهامی خاص به شماره ثبت 254038

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1396/03/21

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور فوقالعــاده مورخ

و شناسه ملی 14006156910

تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم
گردید و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی  0069257809به عنوان مدیر

و شناسه ملی 10102944443

 1397/06/06تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :ترازنامه و حســاب سود و زیان
منتهی به سال مالی  1396به تصویب رسید - .آقای افشین نوربخش علیزاده
به شــماره ملی  2595621947به ســمت بازرس اصلی و خانم نیرالسادات

تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردید .نشانی محل تصفیه تهران -خیابان

سلیمانریزی به شماره ملی  0045546118به سمت بازرس علیالبدل برای

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران()264739

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()264744

کریمخان زند -پالک  97با کدپستی  1585685841میباشد.

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت
شایستگان
سفر ایرانیان شرکت
سهامی خاص
به شماره ثبت
362229
و شناسه ملی
10860445076
بــه اســتناد صورتجلســه
مــورخ
هیئتمدیــره
 1396/12/14و مجــوز
شــماره  11/76971مــورخ
 1396/12/22اداره کل
راهــداری و حملونقل جادهای

اســتان تهران تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد :آقای رجب امینی
بــه ش ملــی 5789910815
به ســمت رئیس هیئتمدیره -
آقای علیاکبــر محمودیامرئی
به ش.ملی  2090201894به
سمت نایبرئیس هیئتمدیره،
آقــای محمدرضــا بابــازاده به

ش .ملــی  2091858528به
نمایندگــی از شــرکت تعاونی
حملونقل مسافربری سماسیر
ســاری (تعاونــی) به شناســه
ملــی  10760356357و

شــماره ثبــت  8185ســاری
به ســمت عضــو هیئتمدیره،
آقــای امین نوری ســنگدهی
ش.ملــی  2093467836بــه
ســمت مدیرعامــل خــارج از
ســهامداران انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها
و عقود اسالمی و اسناد تجاری
چک ســفته بــرات بــا امضاء
ثابــت مدیرعامــل (امین نوری
سنگدهی) و رئیس هیئتمدیره

و درغیاب رئیس هیئتمدیره با
امضــاء نایبرئیس هیئتمدیره
همراه بــا مهر شــرکت معتبر

خواهد بــود و ســایر نامههای
عادی و اداری بــا امضاء منفرد
مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره
همراه بــا مهر شــرکت معتبر
خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران

سندی غیرقابل انکار از ادبیات و تاریخ یک کشور
برای آیندگان باقی بماند.
ما بر تارک ادبیات ایران ،دفاع مقدس را مانند
بــرگ زرینی در تاریخ میبینیم که همانند گوهر
درخشــانی در ادبیات حماسی ،ادبیات نمایشی،
ادبیات عرفانی ،ادبیات انتقادی و ادبیات توصیفی
این مرز و بوم میدرخشد و میتواند بهانهای باشد
بــرای به راه افتــادن جریانهای فکری و تازه در
زمینه پیوند تاریخ و ادبیات.

ضرورت تربیت نسل امروز
توسط جوانان نسل انقالب

چندی پیش ،در مراســم شــب خاطره که با
حضور هنرمندان ،نویســندگان و نخبگان عرصه
فرهنگــی دفاع مقدس برگزار شــد ،مقام معظم
رهبری در حالی که بر لــزوم گذر ادبیات و هنر
دفاع مقدس و رســیدن پیام آن به کشــورهای
مختلف مثل فرانســه تاکید داشــتند؛ فرمودند:
«اگر چنانچه شما امروز به جمعآوری و افزودن بر
سرمایه خاطرات جنگ رو نیاورید ،دشمن میدان
را از شما خواهد گرفت؛ این یک خطر است؛ من
دارم به شما میگویم .جنگ را شما روایت کنید
که خودتان در جنگ بودهاید؛ اگر شــما جنگ را
روایت نکردید ،دشمن شما جنگ را روایت خواهد
کرد آنطور که دلش میخواهد .از یک ضعفهایی
هم اســتفاده میکنند -البتّه هر حرکت نظامی و
غیرنظامی ممکن است ضعفهایی داشته باشد که
حتماً دارد؛ از اینها استفاده میکنند -و طبق میل
خودشــان میسازند .ما باید در این زمینه خیلی
احساس وظیفه کنیم ،خیلی کار کنیم.
مقدس باید روح و عظمت پیام
در روایت دفاع ّ
مقدس
این دفاع خودش را نشان بدهد .این دفاع ّ
در مجمــوع ،یک روح واحــد و یک زبان واحد و
یک پیام واحدی دارد؛ این باید منعکس بشــود؛
آن پیام و روح ،روح ایمان اســت ،روح ایثار است،
روح دلدادگی اســت ،روح مجاهدت است ،پیام
شکستناپذیریِ ملّتی است که نوجوانهایش هم
مثل جوانها و مثل مردهای میانســال و مثل

پیرمردها با شــوق و ذوق میروند داخل میدان و
میجنگند؛ این خیلی مهم است».
ایــن کالم باید برای تمامــی فعاالن عرصه
فرهنگ و هنر دفاع مقدس همانند یک هشــدار
باشــد .هر چند که با گذشــت ســی سال هنوز
نهادهای تالشگری چون حوزه هنری در تولید آثار
دفاع مقدس هر سال فعالتر از سال قبل فعالیت
میکنند اما تنها یــک نهاد و تعدادی هنرمند و
نویسنده کافی نیستند.
پای صحبت اساتید این عرصه که مینشینیم
همیشــه از نقــش جوانان امــروز در این زمینه
میگویند؛ جوانان نســل انقــاب و دفاع مقدس
امروزه در حال تربیت نسل امروز که نه انقالب و
نه دفاع مقدس را دیده هستند چه بسا این نسل
میتوانــد تاثیرگذارترین نقش ممکن را در حفظ
آثار تولید شــده ،ترجمه برای انتقال آن به دنیا و
حتی تولید آثار ایفا کند.
کارشناسان فرهنگی بر این باورند که در دنیای
امروز ملّتی پیروز است كه بتواند عالوهبر حفظ و
نگهداری دستاوردهای فرهنگی و ارزشهای ملی
خود ،آنها را به سایر ملل نیز عرضه نماید .كشور
ما ،ایران ،با داشتن ارزشهای مذهبی و ملی غنی
قادر است فرهنگ پربار خود را به جهانیان هدیه
نماید .ترجمه یكــی از معبرهای انتقال فرهنگ
است؛ معبری برای انتقال اندیشهها و اعتقادات و
در یك كلمه ،داشــتههای یك ملّت .در این بین،
واقع ه غرورآفرین دفاع مقدس یكی از باشكوهترین
حوادثی است كه در آیین ه ادبیات منظوم و منثور
معاصر ما تجلّی یافته است.
چنین گنجینــ ه ارجمندی كــه دربردارنده
روحیات ملّت ماســت ،با عبــور از معبر ترجمه
میتواند در بیرون از مرزهای جغرافیایی نیز اثرگذار
باشد و از سوی وجدانهای بیدار و حقیقتطلب

با استقبال رو بهرو شود .ادبیات دفاع مقدس در
ســالهای اخیر در گامی بلنــد از مرزهای ایران
عبور كرده و ســعی در جذب مخاطبانی از میان
غیرایرانیان داشته است.

مراقب ترجمههای غیراصولی باشیم

یکــی از کارشناســان مرکــز ترجمه حوزه
هنــری درباره ترجمه آثار دفاع مقدس میگوید:
«ترجمهها نباید شتابزده و غیراصولی انجام شود
و باید با استفاده از تجربیات سایر حوزهها در این
زمینه ترجمههایی علمی و دقیق از ادبیات دفاع
مقدس داشته باشیم .با توجه به اینکه دفاع مقدس
آنچنانکه باید و شاید در افکار جهانیان شناسانده
نشــده اســت ،بنابراین از جایگاه واقعی خود نیز
برخوردار نیست».
نقش ترجمه در همگرایی كشورهای اسالمی و
تبیین اصول فكری و نظری انقالب و دفاع مقدس
ما برای برادران و خواهران مسلمانمان نیز نقشی
غیر قابل خدشه است .از این رو ،اولویت دادن به
ایــن مقصد برای حمایت از ترجم ه آثار را باید به
جدی مورد توجه قرار داد.
طور ّ
خوشبختانه هر روز بر تعداد این آثار ارجمند و
مقدس در داخل كشور افزوده
با ارزش ادبیات دفاع ّ
میشود و این چشمهجوشان ،جرعههایی زالل و
نو بر جامهای پیشین میافزاید.
ادبیــات دفاع مقدس کشــور مــا از جایی
الگوبرداری نشده اســت و ما باید سعی کنیم تا
تعاملی بین ادبیات ایران و جهان به وجود آوریم
و ضمــن الهام گرفتن از ادبیات جهان با پرهیز از
تقلید صــرف از این ادبیات ،هویت ادبیات ایرانی
اســامی خود را حفظ کنیم .توجه به ترجمه و
حمایــت از آن در آثار ادبی دفاع مقدس در حال
حاضر قویترین منشــا بالندگی بیشــتر انقالب
شکوهمند و حفظ دالوریهای ملت ایران است.

* ادبیات دفاع مقدس در سالهای اخیر در گامی بلند از مرزهای
ایران عبور كرده و سعی در جذب مخاطبانی از میان غیرایرانیان
داشته است .چنین گنجین ه ارجمندی كه دربردارند ه روحیات
ملّت ماست ،با عبور از معبر ترجمه میتواند در بیرون از مرزهای
جغرافیایی نیز اثرگذار باشد و از سوی وجدانهای بیدار و
حقیقتطلب با استقبال رو بهرو شود.

* معصومه رامهرمزی ،نویسنده دفاع مقدس :در ترجمه آثار حوزه دفاع مقدس در
کنار تخصص و دانش کافی به حوزه ترجمه ،عالقه و اعتقاد به موضوع دفاع مقدس
اهمیت دارد .مترجمی که زوایای مختلف این حوزه را بشناسد و آن را باور داشته
باشد میتواند شأن و اعتبار موضوع را در ترجمه حفظ کند.

آگهی تغییرات شرکت آژند مهر سودا

سهامی خاص به شماره ثبت 499087
و شناسه ملی 14006204395

و
جد ل

شماره 11240

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مــورخ 1396/2/22

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس

جدید :تهران -شهر تهران -شهرک راهآهن -خیابان بنفشه دهم -خیابان

گلفام -پالک  -19مجمع تجــاری اداری باران 2D11-مثبت -طبقه

دوم -واحد  -432کد پســتی  1494871681تغییر یافت و ماده مربوطه
به شرح فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()264749

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب

سهامی خاص به شماره ثبت 131711
و شناسه ملی 10101750070

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  ،1397/6/31سرمایه

شرکت از مبلغ  90/000/000/000ریال به مبلغ 340/000/000/000ریال
منقسم به  3400000سهم 100000ریالی با نام از طریق مطالبات حال
شــده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصالح

و ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریخ فوقالذکر تکمیل امضاء

گردیده است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران()264748

آگهی تغییرات

شرکت تکین تجهیز هیرا

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 480135
و شناسه ملی 14005273386

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/6/3تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد :محل شرکت به آدرس :تهران  -خیابان شهید بهشتی  -خیابان
میرعماد کوچه یازدهم پالک  21طبقه  1با کد پســتی 1587748911
تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()264747

آگهی تغییرات
شرکت آب معدنی آمولو (منحله)
سهامی خاص به شماره ثبت 14956
و شناسه ملی 10760256439

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/24
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :عملکرد مدیر تصفیه تا پایان سال مالی 1396
به تصویب رسید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()264745
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