
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 

1393/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتش��ار ابرار جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین 

گردید.

موسسه حسابرس��ی تدبیرگران ش��اخص اندیش به شناسه ملی 

10320829828 ب��ه عن��وان ب��ازرس اصلی و آق��ای ابوالفضل 

میرزایی کدملی 1092028617 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری آفشید 
سهامی خاص به شماره ثبت 270092 

و شناسه ملی 10103079697

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 2039231

م الف 77270

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع 
م��ورخ  فوق الع��اده  عموم��ی 
ذی��ل  تصمیم��ات   1393/4/1

اتخاذ شد: 
محل ش��رکت ب��ه آدرس تهران 
بلوار میرداماد روبروی ساختمان 
نب��ش خیابان  بان��ک مرک��زی 
س��هیل تبریزیان س��اختمان رز 
میردام��اد طبقه 5 واحد 503 و 
طبق��ه 7 واحد 708 کدپس��تی 
1919913591 تغیی��ر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید.

آگهی تغییر محل 
شرکت مهر پویا تمدن

 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 364547
و شناسه ملی 

10104098711

سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور

اداره ثبت شرکتها
و موسسات 

غیرتجاری تهران

بارکد 2154123

م الف 77261

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  العاده مورخ 
1393/4/23 و مجوز شماره 932/126/7103 مورخ 1393/5/4 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اعض��اء هیئت مدی��ره برای مدت دو س��ال به ق��رار ذیل تعیین 

گردیدند:
محس��ن غفاری��ان ک.م 0932707981 ، فرم��ان غفاریان ک.م 
0451645383 ، منصوره کاش��ی طرق��ی ک.م 0932785077 

و طناز غفاریان ک.م 0453339794
 روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های ش��رکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت هتل بزرگ تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 26985 

و شناسه ملی 10100724529

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

بارکد 2091861

م الف 77274

در تاری��خ 1393/5/15 ب��ه ش��ماره ثب��ت 458312 در اداره 
ثب��ت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری تهران به شناس��ه ملی 
10861765498 ثب��ت و امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
به موج��ب نام��ه ش��ماره 93/13809 م��ورخ 1393/5/2 اداره 
ثبت اس��ناد و امالک شهرستان یاس��وج و مستند به صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/4/17 مرکز اصلی شرکت 
تاسیساتی پریس��ا یاسوج )سهامی خاص( به نشانی تهران میدان 
ونک خ مالص��درا خ پردیس پ 15 کدپس��تی 1991943484 
انتق��ال یافت و در اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری 

تحت شماره 458312 به ثبت رسیده است.

انتقال شرکت  تاسیساتی پریسا یاسوج 
)سهامی خاص(

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد2084029

م الف 77267

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/3/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اص��الح گردید: »تهیه، تولید، 
بس��ته بندی، توزیع، صادرات و واردات مواد اولی��ه، داروها، انواع 
مکملهای غذایی و درمانی و خوراک و افزودنی های خوراک دام و 
طیور و آبزیان همچنین انجام کلیه امور تجاری و خدماتی، خرید 
و فروش و ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ 
تس��هیالت بانکی و مالی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و 
خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد 
ش��عبه در داخل و خارج از ایران پ��س از اخذ مجوزهای الزم در 

صورت نیاز.

آگهی تغییرات شرکت پاک دانه ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت311383 

و شناسه ملی10103505391

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 2044534

م الف77268

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1393/3/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 1392 به 
تصویب رسید. آقای محمدرضا عاطفی به کدملی 0052286401 
به عنوان بازرس اصلی و عباس زمانی به کدملی 1219653438 
بس��مت ب��ازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مال��ی انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل 
انتخاب ش��دند: آقایان محمد سعید ش��ریعت جعفری به کدملی 

1816963569 و ایمان طالبیان به کدملی 0044442041 .

آگهی تغییرات شرکت نابل 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 90200 

و شناسه ملی 10101345723

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد1825443

م الف77265

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393/4/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای ابراهی��م جباری کد ملی 0039415147 به س��مت 
رئیس هیئت مدیره

 خانم جمیله س��راجی کدملی 0053725530 به س��مت 
نایب رئیس هیئت مدیره

 آق��ای هومن جب��اری کدملی 0452365279 به س��مت 
مدیرعامل

آقای رضا توحیدی کدملی 2297570422به س��مت عضو 
هیئت مدیره

آقای فرزاد نخلبند کدملی 1379113369 به س��مت عضو 
هیئت مدیره

 برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اس��ناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء آقای 
هومن جباری یا خانم جمیله سراجی یا آقای ابراهیم جباری 

منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار  می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ارم آراء
 سهامی خاص  به شماره ثبت 151191

و شناسه ملی 10101940030 

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

بارکد 2109116

 م الف77266

م الف 2081
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صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

* رئیس جمه��ور در دی��دار با وزی��ر خارجه فنالند: خط قرمز م��ا ایجاد مانع 
برس��ر تحقیقات و توسعه علمی در زمینه هسته ای است و ایران به هیچ وجه 
در خصوص توان دفاعی اش و از جمله موشک های دفاعی، مذاکره نخواهد کرد.

* اگر هدف1+5 در مذاکرات فش��ار بر ایران به منظور جلوگیری از رش��د 
علمی و فناوری نباشد، می توان راه را برای توافق باز نگه داشت.

* پایگاه آمریکایی »دس��یدنت وویس«: دولت آمریکا هرگز خود را به عنوان 
ش��ریکی مطمئن و قابل اطمینان در گفت وگوهای هسته ای نشان نداده و 
برعکس ایده هایش نشانگر درک خام این کشور از واقعیت های موجود است.

* بعید اس��ت که گفت وگوهای هس��ته ای با آش��کار ش��دن چهره واقعی 
واش��نگتن و اعمال تحریم های بیشتر بر ش��رکت ها و شخصیت های ایرانی 
به سرانجامی برسند.                                                       صفحه10

* نیروهای مس��لح ع��راق محاص��ره 80 روزه داعش علیه مردم ش��هر 
»آمرلی« را درهم شکستند.

* عناصر داعش در »آمرلی« ظرف چند ساعت تارومار شدند.
* شماری از تروریست ها نیز خود را تسلیم نیروهای دولتی کردند.

* این شکس��ت سنگین داعش و پیروزی شیرین مردم در سایه اتحاد و 
همدلی افراد داوطلب، ارتش و عشایر عراق به دست آمد.

* ترکمن های شیعه ش��هر 18 هزار نفری آمرلی طی 80 روز گذشته با 
قحطی شدید دست و پنجه نرم می کردند ولی مقابل داعش ایستادند.

* زن��ان و کودکان آمرل��ی طی روزهای محاصره توس��ط تک تیراندازان 
داعش شکار می شدند.

* پیش از شکس��ت محاصره این شهر عده ای از جوانان شیعه با رساندن 
خود به منطقه تحت محاصره به مردم کمک می کردند.

* کارشناس��ان شکس��ت داعش در آمرل��ی را یک نقطه عط��ف و آغاز 
پیروزی های بزرگ و پی درپی مردم عراق علیه تروریست ها می دانند.

* غرب برای اینکه خود را در این پیروزی سهیم بداند، عملیات لجستیکی 
و امداد هوایی را در آمرلی به اجرا گذاشت.

* جنگنده ه��ای ارتش عراق طی یک عملیات جداگانه در اطراف ش��هر 
موصل، 90 تروریست را به هالکت رساندند.

* حمله انتحاری یک تروریست در جنوب بغداد، 9 شهید و 25 مجروح 
برجای گذاشت.                                                      صفحه آخر

* درگیری های خونین در اس��الم آباد 8 کش��ته و 300 

مجروح برجای گذاشت.

* تظاهرات گس��ترده مردم انگلیس علیه سیاس��ت های 

جنگ طلبانه آمریکا و اروپا.

* تروریس��ت های بوکوحرام ساکنان یک شهر مرزی در 

نیجریه را قتل عام کردند.

* کاهش بودجه دولت نتانیاهو برای جبران هزینه جنگ غزه.

* وزیر خارجه ایتالیا جانشین اشتون شد.   صفحه آخر

طی 48 ساعت

ارتش سوریه در حومه دمشق
255 تروریست تکفیری را به هالکت رساند

* مدیر عامل ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور: 

اگر مشترکان کاهش مصرف را جدی نگیرند و بارش در 

پاییز نباشد، تهران در وضعیت قرمز آب قرار می گیرد.

* سالن حج فرودگاه امام خمینی)ره( افتتاح شد.

* پرون��ده 24 میلیارد تومان��ی قاچاق طال تعیین 

تکلیف شد.

* بی��کاری صدها کارگر در پی قاچاق طال و جواهر 

به کشور.                                           صفحه4

اگر مردم صرفه جویی نکنند

وضعیت قرمز آب
 در انتظارتهران است

با حمله برق آسای ارتش عراق و نیروهای مردمی صورت گرفت

شکست سنگین تروریست های داعش
»آمرلی« آزاد شد

صفحه2

در دیدار وزیر خارجه فنالند

روحانی: تحقیق و توسعه و توان دفاعی
بخشی از خطوط قرمز ایران است

* ایران هیچ گونه تبعیضی را برخالف 
مقررات بین المللی نخواهد پذیرفت و 
خواهان برخورداری بی کم و کاس��ت 
از حق��وق خود همانند س��ایر اعضای 

آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
* تیومیوی��ا وزی��ر خارج��ه فنالن��د: 
عادی سازی روابط میان اتحادیه اروپا 
و ای��ران در مقطع کنون��ی که دنیا با 
مسائل جدی و بغرنجی مواجه است، 
ضروری است.                   صفحه3

یک پایگاه خبری در آمریکا:

تحریم های جدید چهره واقعی آمریکا را آشکار کرد
بعید است مذاکرات به سرانجام برسد

ملی پوشان والیبال در گام نخست ایتالیا را شکست دادند

شروع قدرتمندانه ایران در مسابقات قهرمانی جهان

* تیم مل��ی والیبال ایران در نخس��تین دیدار خود از 
رقابت های قهرمانی جهان در لهستان با نتیجه 3 بریک 

ایتالیا را شکست داد.
* پیروزی مقابل ایتالیا از آن جهت ارزشمند بود که در 
صورت صعود ایران، این س��ه امتیاز حیاتی در دور بعد 

لحاظ خواهد شد.

* ای��ران و ایتالیا پیش از این11 بار با هم روبرو ش��ده  
بودند که سهم ایتالیا 7پیروزی و سهم ایران 4 پیروزی 

بود.
* تیم ملی والیبال ایران امروز استراحت خواهد کرد و 
روز سه ش��نبه از ساعت 15:30 در دومین مسابقه خود 
برابر آمریکا قرار می گیرد.                          صفحه9

این سکه 
دو رو دارد

60 مدیر را برکنار کرده ام
اما می گویند کم است

* سومین تغییر نام فراکسیونی که بیش از 10 عضو ندارد!


