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مزایده شماره 94/15 - فروش 
امالک مازاد بانک ملی ایران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/3/10 و بموجب مجوز شماره 941/126/8904 مورخ 94/7/19 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان تهران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی به شناســه ملی 10100171920 
و شــرکت ســیاحتی و مراکــز تفریحــی پارســیان به شناســه ملی 
10104034520 و شــرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا 
به شناســه ملی 10340058917 به عنــوان اعضاء هیئت مدیره برای 

مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع بین المللی ایرانگردی 
و جهانگردی آزادی سهامی خاص به شماره ثبت 

125606 و شناسه ملی 10101690400

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

بارکد 9920261

م الف 172494

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/7/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ابراهیــم فاضلی با کد ملی 0452240077 و آقای ســعید موســوی 
شــجاعی با کد ملی 0050061658 و خانم رویا صاحب اختیاری با کد 
ملــی 0035250380 به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. ســعید حکیمی با کد ملــی 0068937792 بعنوان 
بازرس اصلی و خانم سمیرا محمدی با کد ملی 0077594533 بعنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب گردید. با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب 
روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سفیران راه اعتماد
 سهامی خاص به شماره ثبت 439429 

و شناسه ملی 10320872497

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

بارکد 9655807

م الف 168560

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/7/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:  ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال 1393 به 
تصویب رســید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر ترازنگار به شناسه 
ملی 10320719957 به ســمت بازرس اصلی و مجتبی سمیعی فرد به شماره 
ملی 0078829641 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
گردیدنــد. با ثبت این مســتند تصمیمات  انتخاب بــازرس، تصویب ترازنامه و 
صورت های مالی انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت مهندسین پترو ساوین صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 356832 و شناسه ملی 10104026114

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

بارکد 0213311

م الف 173240

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/6/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آدرس شــرکت به تهران خیابان آفریقا کوچه ســرو پالک 7 طبقه پنجم واحد 
15 کدپســتی 1968956358 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت هفت جزیزه پارس با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 448908 و شناسه ملی 10800104211

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

بارکد 0573974

م الف175397

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/8/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: اتوبان ارتش الین شــمالی بعد 
از مینی سیتی الین کندرو نبش کوچه بهاران پالک 2 ط 4 واحد 10 کدپستی 

1955753671 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت آوای قائم سهامی خاص
 به شماره ثبت 294530 و شناسه ملی 10103322912 

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

بارکد 0489367

م الف175405

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1394/5/3 و مجــوز شــماره 45016/1/315/493 مــورخ 

94/6/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آدرس شــعبه شرکت به استان هرمزگان - جزیره کیش، بلوار 
ســاحل، برج آنا، طبقه هفتم واحــد 85 تغییر کرد. همچنین 
آقای حبیب پوربابادی با کد ملی 1971872245 به ســمت 
مدیر شعبه انتخاب شد. حدود اختیارات ایشان عبارت است از:

- انجام کلیه امور اداری و کاری شعبه در محل مشخص شده، 
پیگیری مصوبات هیئت مدیره شــرکت ســپانیر در خصوص 
شعبه و نیز انجام کلیه مکاتبات عادی و اداری مرتبط با شعبه.

 تهیه گزارش وضعیت مالی و هزینه های شــعبه در دوره های 
سه ماهه و ارائه آن به هیئت مدیره شرکت.

امضاء کلیه اســناد مالی شــعبه اعم از چک، برات و ســفته و 

ســایر اسناد تجاری و مالی و همچنین کلیه قراردادها و عقود 
اسالمی با امضای ثابت محمدحسین افتخار )مدیر مالی شعبه( 
به اتفاق امضای مدیرعامل شرکت سپانیر )حسین شریف آبادی 
عسکری( یا مدیر شعبه )حبیب پوربابادی( به همراه مهر شعبه 
معتبر خواهد بود. و امضاء  اوراق اداری شــعبه با امضای مدیر 

شعبه و مهر شعبه معتبر می باشد.
با ثبــت این مســتند تصمیمات تغییر محل شــعبه داخلی، 
تغییرات شعبه )حق امضاء(، تغییر مدیر شعبه داخلی انتخاب 
شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 274037  و شناسه ملی 10103020206
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بارکد 9485288

م الف 168559

ثبــت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

- موضوع موسسه: خیریه و نیکوکاری
- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت دو سال

- مرکز اصلی موسســه: تهران، میدان تجریش، درب شــرقی آستان 
امامزاده صالح، کوچه خواجه نوری، کوچه فوقانی، بن بســت خلیلی، 

گل محمدی، پالک  1 مرکز مشاوره صالح کد پ 1963716611
دارایی موسسه: مبلغ 3/000/000/000 ریال می باشد.

- اولین مدیران موسسه: صالح گلشن روغنی به سمت عضو علی البدل 
به شماره ملی 4723525629 و مهدی بنویدی به سمت عضو هیئت 
مدیره - عضو اصلی به شماره ملی 0491281171 و گلوردی گلستانی 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 5309764070 و 
عبدالعلی گواهی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به شماره 
ملی 2180754248 و سینا مجدپور ش ملی 1379264782 بسمت 
خزانه دار و حسین دین پرور به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به 
شــماره ملی 0038992541 و علی حسنی روزبهانی به سمت عضو 

هیئت مدیره - عضو اصلی به شماره ملی 0450943593 برای مدت 
دو سال انتخاب شدند.

- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و اســناد تعهدآور و 
قراردادها به امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء 
رئیس هیئت مدیره و با مهر موسســه و اســناد عادی فقط با امضای 

مدیرعامل و مهر موسسه معتبر باشد. 
- رحیم درویش مال ش ملی 2200209320 بســمت بازرس اصلی و 
فریبا جمالی ش  ملی 0050099701 بسمت بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال انتخاب شدند.
- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
به اســتناد نامه شــماره 94/22/22310 مورخ 94/5/10 استانداری 

تهران آگهی شد.

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه صالح ابن موسی الکاظم)ع( در تاریخ 1394/9/14 
به شماره ثبت 37324 به شناسه ملی 14005450499

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

بارکد0156126  

م الف 173237

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

- موضوع شرکت: ساخت خانه های مسکونی و اداری - انجام 
عملیات خاک برداری، خاکریزی و راه ســازی، انجام خدمات 
عمرانی شــهری از جمله زیباسازی شــهری و جدول کاری 
- شــرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی - اجرا 
و طراحــی معماری داخلی و دکوراســیون - انجام عملیات 
مربوط به بازســازی و زیبا سازی داخلی ساختمان - ساخت 
انواع ســوله و ســاختمان صنعتــی ـ انجام امــور خدماتی 
ســاختمانی - انجام عملیات عمرانی، احــداث و راه اندازی 
شــبکه های جمع آوری فاضالب های شهری، آبهای سطحی، 

لوله های آب رسانی و تاسیسات عمرانی مخابراتی
انجام خدمات نظارتی، طراحی و اجراء نظام مهندســی )در 
صــورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ 

مجوزهای الزم(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:
تهران شــهرزیبا بلوار تعاون بلوار فرساد خیابان سرو کوچه 

سرو چهارم پالک 23 واحد 16 کدپستی 1487634664 
سرمایه شرکت: مبلغ1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 
10/000 ریالــی که تعداد 100 ســهم با نام و 0 ســهم آن 
بی نام می باشــد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 678 مورخ 94/7/26 نزد بانک سپه 
شعبه پدافند مهرآباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 

در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:

- بهنــام باقری شــماره ملــی 0080021220 به ســمت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - علی طهرانیان شماره ملی 

0079171400 به سمت رئیس هیئت مدیره و آرش شادان 

شــماره ملی 0068071078 به ســمت نایب رئیس هیئت 

مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارنــدگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل چک ســفته بــروات و قراردادها با امضای 

مشــترک علی طهرانیان رئیس هیئت مدیره و بهنام باقری 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:

- علیرضــا کیــوان بــه شــماره ملــی 0080224954 به 

عنــوان بازرس اصلی و ســینا میانجی فرد به شــماره ملی 

1533998558 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال تعیین شدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

»ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.«

 تاسیس شرکت سهامی خاص حمایت سازان عمران در تاریخ 1394/9/16 
به شماره ثبت 483587 به شناسه ملی 14005456076 

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

بارکد0299365   

م الف 173235

سال هفتادو چهارم   شماره ۲1۲۸۲   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(سه شنبه۲۷ بهمن 1394   ۷ جمادی االول 143۷   1۶ فوریه ۲01۶

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

صفحه2

عکسی که خبر اول رسانه های دنیا شد
پیوند رسمی آل سعود و اسرائیل

گزارش خبری تحلیلی کیهان

انقالبیون پشیمان از پل انتخابات بگذرند
آمریکا تحریم ها را تشدید می کند

* خیز کاندیدای شکســت خورده ســمنان برای تغییر ترکیب 
مجلس ایران!

* محســن قمی: موضوع شــورای رهبری بــرای لطمه زدن
به دستاوردهای انقالب است.

* تالش اصالح طلبان برای ارائه لیست واحد باز هم بی نتیجه ماند.
* اصالح طلبان تهدید کردند؛ اگــر در انتخابات مجلس پیروز 

نشویم روحانی دور بعد رئیس جمهور نخواهد بود.

* رئیس اتحادیه باغداران از توزیع گسترده و شبانه 
میوه های قاچاق خارجی در تهران خبر داد.

* از قاچاق رســمی میوه خارجی تا واردات قانونی 
تراریخته ها.

* معــاون وزیر نیرو: ذخیره آب 70 ســد کمتر از 
40درصد است.

* تغییر 180 درجه ای نظرات رئیس اســبق سازمان 
هواپیمایی کشوری در عرض یک روز.     صفحات4و1 1

با صدور مجوز واردات بی رویه محصوالت کشاورزی صورت گرفت

تیرخالص دولت
به تولید دانه های روغنی

* آغاز شــمارش معکوس بــرای عملیات موصل 
عشایر سنی به حشد الشعبی پیوستند.

* زد و خــورد شــدید بین انقالبیــون و نظامیان 
آل خلیفه در پنجمین سالروز انقالب بحرین.

* درخواست هزاران آمریکایی برای محاکمه اوباما 
به جرم جنایت جنگی.

* سخنرانی رهبر تروریست  های سوری در پارلمان 
اسرائیل.                                        صفحه آخر

دبیرکل سازمان عفو بین الملل:

غرب، عامل اصلی جنگ ها و ناآرامی ها
در سراسر جهان است

صفحه آخر

با عبور از 10 هزار و 399 کیلومتر

اولین قطار »راه ابریشم« از پکن به تهران رسید

*  اولیــن قطار ترانزیتی راه ابریشــم بــا راه اندازی 
کریدور ریلی دیروز صبح به ایران وارد شد.

* این قطار از شهر »یی  وو« چین حرکت کرده و با 
عبور از مسافت 10 هزار و 399 کیلومتری به تهران 

رسیده است.

* ایــن قطار حامل 32 دســتگاه کانتینر 40 فوتی 
کاالی تجاری است.

* راه اندازی این قطار موجب احیای راه ابریشــم و 
افزایش چشمگیر تجارت چین با ایران و خاورمیانه 
خواهد شد.                                          صفحه4

دخالت رسمی دولت در انتخابات

معاون کل نهاد ریاست جمهوری
 رئیس ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه شد!

* جلسه اصالح طلبان کرمانشاه 
برای ارائه لیســت انتخاباتی

 به درگیری کشید!
ارائه لیست  * از فروپاشــی تا 
ائتالفی، تکلیف رهروان الریجانی 

در انتخابات مجلس چه شد؟
                                 صفحه10

در پس پرده سینمای ایران چه می گذرد؟

این سرگذشت
 واقعی است

صفحه3

خبرهای انتخاباتی

* راهبرد غرب به رهبری آمریکا حمایت از  ورود جریان همسو  
به مجلس است تا از طریق نفوذ غربگرایان به این نهاد تصمیم ساز 

بتواند آینده سیاسی کشور را مهندسی کند.
* حمایت مقامات و رسانه های غربی از جریان همسوی خود که 
این روزها در ادبیات طرف غربــی از  آن به عنوان  به اصطالح 
»میانه رو« یاد می شود و حتی سکوت تاکتیکی مقامات آمریکایی 
در بحث تحریم ها پیش از انتخابات در روزهای منتهی به انتخابات 

امری قابل تامل است.
*باب کورکر، ســناتور جمهوری خواه: هرچه می گذرد بیشــتر 
مطمئن می شوم که عدم انجام اقدام مقتضی از جانب کاخ سفید 
علیه فعالیت های موشــکی ایران فقط یک دلیل دارد و آن هم 

تمرکز ما بر انتخابات آتی ایران است.
* وال اســتریت ژورنال: مقامات آمریکایی و اروپایی در محافل 
خصوصی اعالم کرده اند کــه امیدوارند کاهش تحریم ها بتواند 
سبب حمایت از یک جریان خاص سیاسی در انتخابات سراسری 

اسفندماه بشود.
* یدیعوت آحارنوت: اکنون آمریکا واقعا توافق هسته ای با ایران 
را دوســت دارد چرا که آمریکایی ها مطمئن هستند که بزودی 
پــاداش خود بخاطر انجام توافق با ایران را دریافت خواهند کرد 
و در انتخابات آینده  مجلس ایران، مردم زیادی به کاندیدا های 
معتدل رای خواهند داد.                                                      صفحه2

 ِ

سیاست و مدیریت 
تاریکخانه ای

یاران کرباسچی گنج قارون دارند
که میلیاردی ولخرجی می کنند؟!


