
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی مورخ 

1392/12/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل: اکبر سپهری 

شجاعی به کدملی 1284884341، محمد سپهری شجاعی 

به کدملی 1282467859 و خانم اقدس طاهری به کدملی 

6609510040 انتخاب گردیدند.

آقای��ان س��یدمهدی محم��دی س��هرفروزانی ب��ه کدملی 

1284582663 بس��مت بازرس اصلی و احمدرضا ملکی به 

کدملی 1284884341 به سمت بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت زرین نام اصفهان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 110073 

و شناسه ملی 10260199346

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

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/4/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقوداس��امی با امضاء مش��ترک اعضا ی��ا هریک به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سارازر
 سهامی خاص به شماره ثبت 79184 

و شناسه ملی 10101240017

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

بارکد3340326

م الف 98021
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1393/1/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی منتهی به سال 

92/10/10 به تصویب رسید.

TZ.589827 آقای تاکچیو تاناکا به شماره گذرنامه

MZ.655401 آقای تاکاهیرو یاماگوچی به شماره گذرنامه

ب��ه عنوان اعض��ا هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب 

گردیدند.

موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی: 10100168482 

بعن��وان ب��ازرس اصل��ی و آق��ای منوچهر بیات ک��د ملی: 

2294938992 برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت انتشار آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت سومیتو موکور پوریشن ایران لیمیتد 
سهامی خاص به شماره ثبت 14566 

و شناسه ملی 10100544261

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

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

1393/2/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب س��ود و زیان سال مالی 92/12/29 به تصویب 

رسید.

مؤسسه حسابرسی اندیش��ه نیکان حساب به شماره شناسه ملی 

10103635009 به س��مت بازرس اصلی و مؤسس��ه حسابرسی 

هدف همکاران به شماره شناسه ملی 10320537520 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت ماشین آالت همیار 
نیروگستر یگانه سهامی خاص به شماره ثبت 
382861 و شناسه ملی 10320328196

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393/4/29 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خان��م مهراقدس نق��وی جهرم��ی ک م 0038080931 به 

عنوان رئی��س هیئت مدی��ره ، آقای های دیش��ی فوچیو به 

شماره پاسپورت TK394337 به عنوان نایب رئیس هیئت 

مدیره و آقای حس��ین حسن نایبی ک م 4321999944 به 

عنوان مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از 

قبیل چک ، س��فته ، بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس 

هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل 

و مهر ش��رکت معتب��ر می باش��د. اوراق و مکاتبات عادی با 

امض��اء مدیرعام��ل و یا رئیس هیئت مدیره با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی 
ناسیونال ایران سهامی خاص به شماره ثبت 

28144 و شناسه ملی 10100736086

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

بارکد 3672041

م الف 98019

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1393/6/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 

91/12/30 تصویب گردید.

آقای داود اش��تیاقی کدملی 0054681340- شیوا نکویی 

کدملی 1288019424 و آقای داریوش اش��تیاقی کدملی 

0071541993 به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای 

مدت دو سال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پارسا آسانبر کسری 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  306382 

و شناسه ملی 10103455730

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

بارکد 3684156

م الف 98025

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1393/4/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی 1392 مورد 
تصویب قرارگرفت.

موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه 10100452010 
ب��ه عنوان بازرس اصلی و آقای عل��ی اصغر نجفی مهری به 
شماره ملی3255670659 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت سارازر 
سهامی خاص به شماره ثبت 79184 

و شناسه ملی 10101240017

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

بارکد3340013

م الف 98022

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی مورخ 
1393/3/30 و به اس��تناد مجوز ش��ماره 932/15/93283 
مورخ��ه 1393/4/24 اداره کل تع��اون کار و رفاه اجتماعی 

استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آق��ای امیرعظیمی��ان به ش��ماره مل��ی 3874583899 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای جواد ناظم ش��ریفلو به ش��ماره 
مل��ی 0071176195 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 

92/12/30 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن ش چهارناجا
 به شماره ثبت 17581 

و شناسه ملی 10100614211

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

بارکد 3657152  

م الف 98020

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1393/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1392 به تصویب رسید.
آقای��ان محمد فردقاس��می به ش��ماره مل��ی 003257947 ، 
کام��ران پدرام رازی به ش��ماره مل��ی 0043354203 ، خانم 
مهراقدس نقوی جهرمی به شماره ملی 0038080931 ، آقای 
های دیش��ی فوچیو به شماره پاس��پورت 394337TK و آقای 
حسین حس��ن نایبی به شماره ملی 4321999944 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
مل��ی  شناس��ه  ب��ه  آزم��وده کاران  حسابرس��ی  موسس��ه 
10100468600 بعن��وان ب��ازرس اصلی و آقای مس��عود 
بختیاری به ش��ماره ملی 0042389607 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی 
ناسیونال ایران سهامی خاص به شماره ثبت 

28144 و شناسه ملی 10100736086

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

بارکد 3671770

م الف 98018
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1393/4/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب های سود و زیان و صورتهای مالی منتهی 

به پایان سال مالی 1393 به تصویب رسید.

مؤسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا 

به شناس��ه ملی 10100473895 به عن��وان بازرس اصلی 

و آق��ای محمدرضا عزیزی به ش��ماره ملی 4131921928 

ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 

گردیدند.

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پارسا پالستیک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58291  

و شناسه ملی 10101033498

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

بارکد 3717555

م الف 98024

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1393/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای مهدی شهس��واریان نائینی کدملی 1280908866 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد شهسواریان نائینی 
کدملی 1754690513 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدی��ره و آقای وحید حکمی ه��ا کدملی 1285908066 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

شدند.
کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، سفته، 
بروات،  قراردادها و عقود اس��امی به امضاء مش��ترک آقای 
احم��د شهس��واریان نائین ش��ماره مل��ی 1754690513 
)مدیرعام��ل( و مه��دی شهس��واریان نائینی ش��ماره ملی 
1280908866 )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آرین رشد آرا 
سهامی خاص به شماره ثبت 371994 

و شناسه ملی 10320216856

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

بارکد 3690671

م الف 98023
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صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

* گزارش تازه سازمان ملل از جنایات تکان دهنده 

داعش در عراق.

* اینف��ووارز: هدف اوباما از لشکرکش��ی به آفریقا 

نفت است نه ویروس ابوال.

* س��ازمان س��یا: عربس��تان و اردن بزرگتری��ن 

صادرکنندگان تروریسم به سوریه هستند.

* آیت اهلل نمر از سوی دادگاه فرمایشی آل سعود به 

اعدام محکوم شد.                           صفحه آخر

بان کی مون پس از سفر به غزه:

جنایات اسرائیل در غزه
مایه شرمساری جامعه بشری است

صفحه2

* ظریف پس از دیدار با کاترین 
اشتون: همان طور که بارها گفته 
شده است، اختافات قابل توجهی 
وج��ود دارد، اما این ب��دان معنا 
نیست که این اختافات غیرقابل 

حل و فصل است.
* ت��ا زمان��ی ک��ه روی هم��ه 
موضوعات توافق نشود، روی هیچ 

موضوعی توافق نخواهد شد.

 * سرهنگ هالی: برخی مهد کودک ها برخاف قانون اقدام به استفاده 
از موسیقی های غیرمجاز و ارائه الگوهای رفتاری غربی می کنند.

* بر اس��اس قانون صاحیت همه مدیران و مربیان مهد کودک ها باید 
مورد تأیید ناجا قرار بگیرد.                                               صفحه11

نشست حامیان تروریست های تکفیری
این بار در پوشش فرماندهان ائتاف ضد داعش!

* نوبخت: وام مس��کن در کان شهرها به 50 میلیون، 

در مراکز استان ها و دارای جمعیت باالی 200 هزار نفر 

ب��ه 40 میلیون و س��ایر ش��هرها 30 میلی��ون تومان 

افزایش یافت.

* نایب رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودجه: دولت 

تحت تاثیر مشاوره سرمایه داران است.

* ائت��اف نفتی آمریکا و عربس��تان علی��ه ایران و 

روسیه با هدف کاهش قیمت.            صفحات2،3و4

سخنگوی دولت:

وام مسکن کالن شهرها
50 میلیون شد

علی رغم حمایت آمریکا و ترکیه از تروریست ها

 مقاومت مردم کوبانی
داعش را به زانو درآورد

گایه رئیس پلیس اماکن
از فعالیت بدون نظارت مهد کودک ها

* مقاوم��ت قهرمانانه م��ردم کوبانی، تروریس��ت های داع��ش را مجبور به 
عقب نشینی و فرار از مناطق تحت کنترل خود در این شهر کرد.

* تروریس��ت های داع��ش در برابر رش��ادت های کردهای کوبان��ی زانو زده 
درحال فرار از این شهر کردنشین هستند. و

* نیروهای مردمی با انجام عملیات انتحاری مانع از پیشروی گروه تروریستی 
داعش به مرکز شهر کوبانی شدند.

* یک دختر 14 س��اله مبارز ُکرد در یک عملیات انتحاری در شرق کوبانی 
موفق شد تعدادی از تروریست های داعش را به هاکت برساند.

* نیروهای مردمی پس از بازپس گیری تپه و روس��تای تل ش��عیر در حومه 
غربی کوبانی ساح ها و تجهیزات تروریست های داعش را به غنیمت گرفتند.

* شکس��ت مفتضحانه تروریس��ت های داعش در حالی صورت می گیرد که 
آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی حمایت های مالی و تسلیحاتی تروریست ها 

در سوریه را برعهده دارند.
* تروریس��ت های داعش در حومه دمشق و در درگیری با ارتش سوریه نیز 

متحمل خسارات و تلفات زیادی شدند.
* تحلیلگران معتقدند مردم کرد کوبانی با دست خالی و تجهیزات اندک با 
تروریست های داعش مقابله کردند در حالی که ائتاف بین المللی ضد داعش 

ادعا می کرد که می تواند تروریست ها را از میان ببرد.
* پیشروی تروریست های داعش در حومه شرقی دمشق با حمایت لجستیکی 

رژیم صهیونیستی صورت می گیرد.
* گروهی با عنوان کفن سفید با ماموریت سرکوب عناصر تروریستی داعش 
اعام موجودیت کرد.                                                           صفحه آخر

ارزیابی ایران و 1+5 از گفت وگوهای وین
توافق هسته ای یا تمدید مذاکرات

* وزیر خارجه آمریکا با حضور در نشست خبری مشترک با »سرگئی الوروف« 
وزیر خارجه روس��یه گفت: رس��یدن به توافق هس��ته ای میان ایران و 1+5 تا 
س��وم آذرماه غیرقابل دسترس نیس��ت، اما موضوعات دشواری باقی مانده که 

باید حل شود.
* »سرگئی الوروف« : رسیدن به توافق، محتمل است ولی من نمی توانم 

تضمین کنم که این توافق تا 24 نوامبر )3 آذر( حاصل شود.
صفحه10

* فرماندهان ارتش 22 کش��ور عضو ائتاف آمریکایی 
ضد داعش در نشست مریلند قول دادند در این ائتاف 

حضور فعال داشته باشند.
* شرکت کنندگان در نشس��ت مریلند در حالی وعده 
نب��رد علیه داعش را داده اند ک��ه هنوز هم از این گروه 

تروریستی حمایت می کنند.

* آنکارا هرچند ب��ه عنوان عضو ائتاف، نماینده اش را 
به نشس��ت مریلند اعزام کرد، ولی به آمریکا اجازه نداد 

از پایگاه های نظامی ترکیه علیه داعش استفاده کند.
* مقامات و فرمانده��ان عراقی حمات هوایی ائتاف 
علی��ه مواضع داع��ش را بی اثر و از لح��اظ نظامی فاقد 
ارزش اعام کردند.                             صفحه آخر

سعود الفیصل
در محاصره 

پارکینسون و آلزایمر! 
یک سال سیاه نمایی

و ناگهان معجزه گری دولت !
* موضوعات اختافی بسیار و خوش گمانی دور از واقعیت


