
رجوع به صفحه 8

باســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق  العاده مورخ 1392/11/29 
و مجوز شــماره 49061 مورخ 93/9/15 ســازمان هواپیمایی کشوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ســرمایه شــرکت از مبلــغ 1860107000000ریــال بــه مبلــغ 
2329496000000 ریال منقسم به 2329496 سهم 1000000ریالی 
با نام تماما پرداخت شــده از محــل آورده ذخیره ارزی موضوع مصوب 
هیئت وزیران شماره 33915/ت 37701/ مورخ 1384/7/19 و تصویب نامه 
شــماره 44154/260877 مــورخ 88/12/26 هیئت وزیران تخصیص 
کمک دولتی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. و 

ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر افزایش یافت.
با ثبت این مســتند تصمیمات افزایش ســرمایه 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 صنایع هواپیماسازی ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 26740 

و شناسه ملی 10100722073

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

بارکد1677155

م الف 75324

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/2/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس »خیابان شهید مطهری، خیابان شهید 
علی  اکبری، نرسیده به خیابان شهید بهشتی، پالک 272، مجتمع امام خمینی)ره( 
واحد 212 کد پســتی 1576653517« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی 
در یک واحد ثبتی( 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 مهندسی توسعه فناوری اطالعات
 و ارتباطات مهرپارس سهامی خاص به شماره ثبت 359814 

و شناسه ملی 10104043446

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

بارکد 1812014

م الف 75314
باســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/12/23 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 93/9/30 تصویب 

شد.
سازمان حسابرسی به شناســه ملی 10101136332 به عنوان بازرس 

قانونی شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردید.
روزنامــه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
متقاضی در ســامانه جامع تصمیمات انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه 
و صورت هــای مالی، انتخــاب روزنامه کثیراالنتشــار را انتخاب نموده، 
بنابراین هرگونه درخواســت فارغ از تصمیمات انتخاب شــده و رعایت 
مقررات مربوط به تصمیم مورد نظر قابل ثبت و پیگیری در مرجع ثبت 

شرکتها نمی باشد.

آگهی تغییرات شرکت  فناوری اطالعات ناو آکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 24693 

و شناسه ملی 10100701565

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

بارکد1468147

م الف 75323

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/2/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت به تهران، خیابان توحید، خیابان پرچم، جنب کانون توحید، پالک 
66، طبقه پنجم، واحد شرقی کدپستی 1457845197 تغییر یافت. با ثبت این 
مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( 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 آریا ساسل جم 
سهامی خاص به شماره ثبت 342647 

و شناسه ملی 10103930704

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

بارکد1857465

م الف 75316

 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1393/12/9 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای حسن ملک به شــماره ملی 2062507143 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره و آقای عباس درخشــان زاده به شماره ملی 0039640043 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر درخشــان زاده به شماره ملی 

0049415719 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
حق امضای کلیه قراردادها با اشــخاص حقیقی و حقوقی و کلیه اوراق و اسناد 
از قبیل چک و ســفته و بروات تعهدآور و انجام کلیه کارهای اجرایی با امضای 
آقای حســن ملک مدیرعامل و آقای عباس درخشــان زاده رئیس هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
متقاضی در ســامانه جامع تصمیمات تعیین دارندگان حــق امضاء، انتخاب و 
تعیین ســمت هیئت مدیره را انتخاب نموده، بنابر این هر گونه درخواست فارغ 
از تصمیمات انتخاب شــده و رعایت مقــررات مربوط به تصمیم مورد نظر قابل 

ثبت و پیگیری در مرجع ثبت شرکت ها نمی باشد. 

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور معمار سه سو
 سهامی خاص به شماره ثبت 9472 

و شناسه ملی 10100393995

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

بار کد 1577361

م الف 75320

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/1/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان جهاد )دکتر فاطمی( خیابان 
جویبار کوچه میرهادی شــرقی پالک 8 واحد 12 کدپســتی 5884819 141 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 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 میباشد.

آگهی تغییرات شرکت تجهیزات صنایع و معادن 
میمند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 276636 

و شناسه ملی 10103136217

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

بارکد1660338

م الف 75318

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1393/10/18 و 

مجوز شــماره 45016/1/315/69 مورخ 1394/2/5 ســتاد 

کل نیروهای مســلح و مجــوز شــماره 922/15/286167 

مــورخ 1393/10/27 اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای رضا احمدی 

زمانی به شــماره ملی 0452113431 به جای آقای حمید 

تقوی فر به عنــوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت 

تصدی هیئت مدیــره تعیین گردید. آقــای جعفر پناهی به 

شــماره ملی 0052501531 به سمت رئیس هیئت مدیره، 

رضا احمدی زمانی به شــماره ملی 0452113431 به سمت 

نائب رئیس هیأت مدیره، عزیز علی ذوالفقاری به شماره ملی 

4198483779 به سمت منشی هیأت مدیره و آقای موسی 

چگنی به شــماره ملی 4131511657 به سمت مدیر عامل 

برای بقیه مدت تصدی هیئــت مدیره تعیین گردیدند. کلیه 

قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضای 

1- موســی چگنــی مدیرعامل بعنوان دارنــده امضای ثابت 

2- جعفــر پناهی رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت 

تعاونــی دارای اعتبار خواهند بــود و در غیاب رئیس هیأت 

مدیره امضای رضا احمدی زمانــی نائب رئیس هیأت مدیره 

معتبر اســت و همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

با ثبت این مســتند تصمیمات جایگزینی و یا جانشینی عضو 

علی البدل تعاونی به جای عضو اصلی، تعیین ســمت مدیران، 

تعیین دارندگان حق امضاء 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 تعاونی مسکن ظفر رمضان 
به شماره ثبت 218745 و شناسه ملی 10102600710

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

بارکد 1870244

م الف 75327

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1393/12/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب 
آریا به شناسه ملی 10103875490 به عنوان بازرس اصلی و آقای کاظم شیری 
به شــماره ملی 4390709259 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب گردید.  با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه 
و صورت های مالی 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 مولدان صنایع شیمی شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 172617و شناسه ملی 10102150458

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

بارکد1721117

م الف 75334

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1393/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی  بخردیار 
به شناسه ملی 10103162918 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین 
حق نــژاد با کد ملی 0046237690 به عنــوان بازرس علی البدل برای 

مدت 1 سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت  شکوفه بهار قائم شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 292121 و شناسه ملی 10103295866

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

بارکد 1714540

م الف 75333

توضیح و تصحیح
در آگهی مزایده عمومی شــرکت برق منطقه ای خراسان مندرج 
در روزهــای 23 و 94/3/24 مبلــغ تضمین مزایده شــماره ن/ 94/8 
)267/000/000 ریال( )دویست و شصت و هفت میلیون ریال( صحیح 

می باشد که بدینوسیله تصحیح می گردد.

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای خراسان

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1394/02/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:  اعضــای هیئت مدیره به 
شــرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمود محمدپور 
به شــماره ملی 2000507565 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای 
حســین محمد پور به شماره ملی 2003237550 به سمت نائب رئیس 
هیئــت مدیــره و مدیرعامل و خانم ملکه شــاه حیدر به شــماره ملی 
2000553370 به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، عقد قراردادها و عقود 
اســالمی و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد 
نماید با امضای آقای محمود محمدپور یا آقای حسین محمدپور هر یک 

به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حــق امضاء، انتخاب و 
تعیین ســمت هیئت مدیره انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آوان تاوا تاو
 سهامی خاص به شماره ثبت 362467 

و شناسه ملی 10104089999

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

بارکد 1932235

م الف 75313

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱0۸۳   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه۱6 صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نيازمندي های ویژه تهران(دوشنبه ۲5 خرداد ۱۳94   ۲۷ شعبان ۱4۳6   ۱5 ژوئن ۲0۱5

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

* 8 میلیون دالر هزینه یک شب عیاشی وزیر دفاع 

عربستان.

* افشاگری های اسنودن جاسوس های انگلیس را 

در سراسر جهان فراری داد.

* هیالری کلینتون در اولین نطق انتخاباتی خود 

بر دوستی با اسرائیل و دشمنی با ایران تأکید کرد.

* عمرالبشــیر پــس از ورود بــه آفریقای جنوبی 

ممنوع الخروج شد.                           صفحه آخر

داعش با کمک نظامیان ترکیه هزاران آواره سوری را 
به مناطق جنگی بازگرداند

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

غنی سازی ۲ درصد
تازه ترین دبه آمریکا !

* جیم ریکارد: آمریکا می خواست ایران را با تحریم 

دالر از مبادالت بین المللــی حذف کند اما اکنون 

یک اتحــاد بین المللی برای حــذف دالر در حال 

شکل گیری است.

* یارانه خرداد ماه چهارشنبه قابل برداشت است.

* کاهش زمان طرح زوج و فرد تا 31 شهریور.

* انتخاب رئیــس اتاق بخش خصوصی با حمایت 

معاون اول دولت!                                          صفحات۴و۱۱

ابراز نگرانی سازمان سیا
از شکل گیری اتحاد بین المللی علیه دالر

روحانی در جمع پر شور مردم بجنورد خبر داد

اجرای 25 پروژه با اعتبار570 میلیارد تومان
 درخراسان شمالی

رسانه های غربی اذعان کردند

آل سعود، اسرائیل و داعش سه ضلع یک مثلث
صفحه آخر

یمنداعش

غزه

* رئیس جمهور: نخستین طرح تکمیل بزرگراه بجنورد 
به جنگل گلســتان به طول 250 کیلومتر اســت که 

مجموعاً نیاز به 200 میلیارد تومان اعتبار دارد.
* 17 طرح فاضالب در اســتان دنبال خواهد شــد که فاضالب 
اســفراین در سال 94 تکمیل می شــود، همچنین 12 مجتمع 
آبرسانی روستایی با 45 میلیارد تومان اعتبار تکمیل خواهد شد.

* اگــر می خواهیــم به پیشــرفت و قله هــای ترقی 
دســت پیدا کنیم باید متحد باشــیم، دست به دست 
هــم دهیم، اختالفــات را کنــار بگذاریــم و همه به 
هم کمــک کنیم تا در این کشــور رونــق اقتصادی

 آغاز شود.                 
صفحه3

* براساس طرحی که به امضای 281 نماینده مجلس رسیده است کمک نقدی به خانواده های نیازمند از 240هزار تا 
590هزار تومان افزایش پیدا می کند که به این ترتیب میزان دریافتی این افراد 20تا 50درصد افزایش خواهد یافت.

* در میان اعتراضات و درخواست های اصالحیه نمایندگان مجلس 2 ماده از طرح استانی شدن انتخابات مجلس 
که پیش از این کلیات آن به تائید بهارستان رسیده بود تصویب شد. 

* در حین بررسی مواد طرح استانی شدن انتخابات تعدادی از نمایندگان خواستار استثنا شدن استان های خود از 
شمول این قانون شدند که مورد موافقت قرار نگرفت.                                                               صفحه10

با امضای 281 نماینده 

طرح ۲ فوریتی حمایت از ۶ میلیون نیازمند 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

* یــک ماه پیش صالحی از دبه آمریکایی ها در مذاکرات خبر داد 
و ســپس آن را شــوخی خواند اما گزارش های منتشر شده نشان 
می دهد بدعهدی واشــنگتن به تعهدات قبلی خود، چیزی فراتر از 

شوخی است.
* پایگاه آمریکایی لوبالگ: درخواست های جدید آمریکا که فراتر 
از چارچوب توافق شده در لوزان است، موضوع مذاکرات را پیچیده 

می کند.
* پس از لوزان و در کمال تعجب طرف ایرانی، آمریکا با پیشنهاد 

کاهش غنی سازی به سطح 2 درصد به مذاکرات برگشت!
* از آنجایی که این محدودیت هرگز در لوزان مطرح نشــده بود، 

ایرانی ها آن را فریبی از سوی آمریکا تلقی می کنند.
* مــورد دیگــری از حرکت آمریــکا فراتر از چارچــوب لوزان 

درخواست توقف آزمایش های مکانیکی سانتریفیوژهاست.
* این آزمایش ها بخشی از توسعه و تحقیق ایران در دانشگاه های 
این کشــور است و هیچ ارتباطی با مواد شکاف پذیر ندارد و ایران 

هرگز این امر را نمی پذیرد.
* رفتار آمریکایی ها در روند مذاکرات حاکی از این مســئله است 
که واشنگتن حد و مرزی در زیاده خواهی های خود ندارد و هر گام 
عقب نشینی در مذاکرات، مساوی است با روبرو شدن با درخواستی 
جدید.                                                                          صفحه2

در سوگ حجت االسالم مطلبی

جهادگر
 عرصه روشنگری
 به دیدار یار رفت

صفحه3

روحانی 
و لیبرال های 

مغرور
اسلحه خروج از حاکمیت را کشیدیم
اما نباید مسئله را حیثیتی می کردیم!

* آیا خرید هواپیمای مسافربری هم به بمب اتم ربط دارد؟!


