
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

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

1- موضوع شــرکت: موضوع شــرکت تولید انواع پوشاک و 
عرضه آن به بازارهای داخلــی و خارجی تولید، لباس زنانه، 
مردانه، بچگانه، ورزشــی، راحتی منزل، فرم مدارس و ادارات 
و کارخانجات و کارگاهی و انواع لباس کار لباس بیمارستانی 
و انواع البســه تولید پوشــاک تریکو اعم از زنانه و مردانه و  
بچه گانه تولیدی پوشاک زنانه و مردانه شامل چادر انواع مانتو 
و شلوار و مقنعه و روسری و شال و کاله و مقنعه و جوراب و 
جوراب شلواری و  انواع لباس زیر و لباس عروس کت دامن و 
کت تک و کت شــلوار و پیراهن و گرمکن ورزشی و تیشرت. 
تولیــد پارچه رومبلی و مخمل و پرده و دوخت و دوز و نصب 
پرده و طراحی دکوراسیون و دوخت پیراهنی مبلی و دوخت 
انواع روتختــی و خریدمواد اولیه و یــا واردات آن- آموزش 
خیاطی و بافتنی و کوبلن دوزی- ارائه انواع خدمات، طراحی، 
تکمیل پارچه، تهیه تولید خرید و فروش بازاریابی صادرات و 
واردات بســته بندی و توزیع انواع پارچه تامین نیروی انسانی 
در رابطه با موضوع شرکت تهیه و تامین انواع ماشین آالت و 
تجهیزات فنی در رابطه با موضوع شرکت تهیه و تامین انواع 
مواد اولیه مــورد نیاز در رابطه با پارچه راه اندازی خط تولید 
کارخانجات و کارگاه های تولید انواع پارچه فروش محصوالت 
تولیدی در داخل کشور و صادرات آن به سایر کشورها طبق 
قوانین جاری کشــور- کرایه یا اجاره کردن و خرید و فروش 
واردات و صادرات ماشــین آالت نساجی خرید ماشین آالت از 
خارج کشور به صورت فاینانس و یا اعتبار اسنادی و یا نقدی- 
کســب و تحصیل لیسانس شرکت های نساجی با برند معتبر 
جهت باال بردن کیفیت محصوالت تولیدی- کســب عالمت 
اســتاندارد کشور و سایر شــرکت های خارجی مجاز- انعقاد 
قرارداد تولیدی و تجاری با شــرکتهای مجاز- سرمایه گذاری 
اشــخاص حقیقی و یا حقوقی در تولیدات- ترخیص کاال از 
گمرکات کشور با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور- عقد 
قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مناقصات 
و فراخوانها، مزایده ماشــین آالت- شرکت در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی- تشکیل نمایشگاه و فروشگاه- کوشش در 
توسعه فعالیتهای شرکت مخصوصا در زمینه کیفیت- افتتاح 
حســابهای جاری و پس انداز به نام شرکت در نزد هر یک از 
بانکهای دولتی و خصوصی - اخذ هرگونه وام تســهیالت از 

بانکها و نهادهای مالی به طریق عقود اســالمی در راســتای 
اهداف شــرکت، سرمایه گذاری شــرکت در دیگر شرکتها و 
کارخانجات- تالش در جهت تولید باکیفیت ترین محصوالت 
تولیدی شــرکت در کشور- تاسیس شــعبه و یا شعبات در 
سراســر کشور و خارج از کشور- اخذ و اعطای نمایندگی در 
صنعت نســاجی و پوشاک البســه در صورت ضرورت قانونی 

انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:
تهران خ ولیعصر جنب پمپ بنزین ساعی برج سرو ساعی ط 

18 واحد 1805 کد پستی 1433893837
ســرمایه شــرکت: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 100 
ســهم 100000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم 
آن بی نام می باشد که مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 1107/2601/173 مورخ 94/2/16 
نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است 

و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:

محمود ابراهیمی شــماره ملی 4889734181 به ســمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره - حبیب الــه عارف نیا به کد ملی 
2030326135 به سمت مدیرعامل )خارج از سهامداران(- 
سلطانعلی ابراهیمی شــماره ملی 5319564201 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره- احمد ابراهیمی به ســمت رئیس 

هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
دارنــدگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت به امضای احمد ابراهیمی به ســمت رئیس هیئت 
مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت و یا امضاء مشــترک 
محمود ابراهیمی به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی 
سلطانعلی ابراهیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری بــه امضای حبیب اله 
عارف نیا به سمت مدیرعامل احمد ابراهیمی به سمت رئیس 
هیئت مدیره محمود ابراهیمی به سمت عضو هیئت مدیره- 
عضو اصلی سلطانعلی ابراهیمی به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص صنایع پوشاک مبتکران گلستان صباح در تاریخ 1394/3/23 
به شماره ثبت 473805 به شناسه ملی 14005004456 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/2/13 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرضا مقدسی به شماره ملی 0558915779 

به نمایندگی از شــرکت پخش بین المللی محصوالت پارس فرد به 

شناسه ملی 10102227972 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای 

عبدالصالح نهاوندی به شــماره ملی 0040258319 به نمایندگی 

از شرکت سامان پالســتیک به شناسه ملی 10100631938 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا مهربان به شماره 

ملی 0937686141 به نمایندگی از شرکت بوژان به شناسه ملی 

10101259915 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین 

گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای دونفر از اعضای 

هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با یک نفر 

از آقایان حســن بغدادی دارای کد ملی شــماره 5089218900 

با ســمت معــاون مدیرعامل و یا محمدجواد منتظــری علی آبادی 

دارای کد ملی شــماره 0383461847 به سمت حسابرس داخلی و 

یا آقای محســن محمدخانی دارای کد ملی شماره 0045784329 

به ســمت مدیر اداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. نامه های 

اداری و مکاتبــات بــا امضای آقای محســن محمدخانی با کد ملی 

0045784329 مدیر امور اداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، 

تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و درپایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کندر سهامی خاص
 به شماره ثبت 82884 و شناسه ملی 10101275087

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1394/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای فرهنگ نوید ک.م 1551701359 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و آقای بهروز نجفی شیخانی ک.م 2720656682 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرشاد یزدان پناه ک.م 1551303051 

به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اســناد تعهد آور از جمله چک و ســفته و برات با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، انتخاب مدیران 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 آرین صنعت
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49242 

و شناسه ملی 10100944214

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/1/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای سیدمهدی مبلغ به شماره ملی 1287642063 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای جواد ربانی به شــماره ملی 3871019623 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید کلینی به شماره ملی 
0046622950 به سمت مدیرعامل و آقای غالمرضا پاکدامن به شماره 
ملی 1729369881 به سمت اعضاء و آقای امیر طوری به شماره ملی 
0036177466 به ســمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان 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 بزرگ سیمرغ 
سهامی خاص به شماره ثبت 108272 

و شناسه ملی 10101521299

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1393/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

علیرضا حسنی با شــماره ملی 0491430523 به سمت بازرس اصلی 
و قاسم محمدی ایرد موسی با شــماره ملی 0036299510 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت الکتروسازه سهامی خاص
 به شماره ثبت 56218 و شناسه ملی 10101013144

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1394/2/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مؤسســه حسابرســی آرمان راهبرد ش م 10100643383 

بعنوان بازرس اصلی و آقای حســن رضا روستائی به شماره 

ملی 3934050646 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال 

انتخــاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، انتخاب 

روزنامــه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع کابل کمان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 85144 و شناسه ملی 10101296127

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

بانک ملی اریان

مزایده شماره 94/8
 فروش امالک مازاد

بانک ملی ایران در نظر دارد آپارتمان های مجتمع پاسارگاد  واقع 
در اصفهــان، نبش بلوار آیینه خانه و خیابان شــیخ صدوق )ضلع 
جنوب شــرقی پل فردوسی( را از طریق مزایده به فروش برساند. 
متقاضیان خرید برای دریافت اطالعات بیشتر از تاریخ 1394/5/6 
بــه پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به آدرس: www.bmi.ir و 
یا به اداره کل مهندســی و امالک بانک ملی ایران واقع در میدان 

هفتم تیر، روبروی کریمخان زند، مراجعه نمایند.

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۱۱۷   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 6 مرداد ۱394   ۱۱ شوال ۱436   ۲۸ جوالی ۲0۱5

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

شیرزن فلسطینی در چنگال کفتارهای صهیونیست

شیرزن فلسطینی قصد عبور از سد نظامیان اشغالگر اسرائیل و ورود به محوطه مسجداالقصی را داشت که با 
ممانعت و ضرب و شتم آنها مواجه شد. وی اما با وجود این، قصد دارد این سد را بشکند. در چهره اشغالگران، کینه 
و ترس از یک زن مسلمان کامال مشهود است. در پی تهدیدات تازه شهرک نشینان صهیونیست مبنی بر حمله به 
مسجد االقصی و تخریب این مکان مقدس، مسلمانان فلسطینی نیز درصدد دفاع از آن برآمده اند و به همین خاطر، 
این روزها اطراف مسجداالقصی صحنه درگیری های نابرابر میان فلسطینی های غیرمسلح مدافع قدس از یک طرف، 
و صهیونیست های تندرو و نظامیان اســرائیلی از طرف دیگر است. رسانه های عربی در برابر این حمله اشغالگران 

اسرائیلی سکوت اختیار کرده اند. این تصویر بازتاب زیادی در رسانه ها داشت.

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مجلس در بررسی توافق وین
کجای امور است؟!

جان کری اذعان کرد

نگاه آمریکا به انتخابات ایران
از دریچه توافق هسته ای

* دبیرکل حزب اهلل عراق پس از افشــاگری علیه 
آمریکا از سوی افراد ناشناس ربوده شد.

* حمــات دیوانه وار تکفیری ها به شــهرک های 
شیعه نشین نبل و الزهراء.

* رژیم آل خلیفه ادامه تحصیل دانش آموزان ممتاز 
شیعه را ممنوع کرد.

* دادستان کل آمریکا: پلیس آمریکا وحشی است.
صفحه آخر

با اشاره به حمایت غرب از جنایات آل سعود

رابرت فیسک: امروز صدای پول
از صدای تمدن رساتر است

* 343 میلیارد تومان اعتبــار در بخش حمل و نقل برای راه های اصلی و 
راه های فرعی و روســتایی این اســتان و نیز تخصیص 431 میلیارد تومان 
برای طرح های مرتبط با بخش آب و کشاورزی اختصاص یافت.   صفحه۳

بازگشت پیکر مطهر 76 تن از بالجویان دشت کربالیی

* »جان کری« وزیر امور خارجه آمریکا در شــورای روابط خارجی ســنا: 
موضوع آن نیســت که پس از 15 سال چه اتفاقی خواهد افتاد موضوع این 

است که اگر ما این توافق را نپذیریم فردا چه اتفاقی می افتد.
* چه کسی می داند که در انتخابات [آینده ایران] چه می شود؟ اما روحانی 
و ظریف که خود را در مذاکره با غرب به خطر انداختند و توانستند با غرب 

مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند، به نظرم به  دردسر جدی می افتند.

* ســقوط 3000 واحدی شــاخص بورس از روز 
توافق تاکنون.

* شرکت خدماتی فرودگاه امام به دلیل تخلفات متعدد 
تعطیل شد.

* عسکری: پرداخت مالیات، شرط بستن قرارداد جدید 
برای ورزشکاران است.

* دستگیری اعضای 22 باند سرقت و زورگیری.
صفحات۴،۱۰و۱۱

با ارسال نامه خطاب به نمایندگان مجلس

دانشجویان بورسیه: اجازه ندهید
قانون شکنان جری شوند 

صفحه۳

دستاورد سفر استانی روحانی

اجرای ۳1 طرح با اعتبار 880 میلیارد تومان 
در استان کردستان

* عراقچی: هیچ کشــوری اسناد 
بیــن خــود و آژانس را منتشــر 

نمی کند. 
* وال اســتریت ژورنال: براســاس 
مفاد توافــق محرمانه بین ایران و 
آژانس قرار است نمونه گیری خاک 
در ســایت نظامی پارچین توسط 
خود تهران انجام بگیرد.  صفحه2

* کارشــکنی ها برای کنار ماندن مجلس شورای اسالمی از بررسی و 
اعمال نظر درباره توافق هسته ای در حالی است که به فرموده حضرت 
امام)ره( مجلس در راس امور اســت و دور زدن آن در قضیه ای با این 

درجه از حساسیت و اهمیت به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
* رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز عید ســعید فطر با اشــاره به 
پایان مذاکرات و آغاز بررســی متن به دســت آمده فرمودند: »برای 

تصویب متن تهیه شده، باید مسیر قانونی پیش بینی شده طی شود.«
* بر طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

ملزم به بررسی و اظهارنظر نهایی درباره توافقات بین المللی می باشند.
* »محمد ســلیمانی« نماینده مردم تهــران در مجلس: اقدام وزارت 
امور خارجه در ارسال متن توافق به مجلس و سپس تحویل گرفتن آن 

برای رفع اشکاالت، اقدامی غیرحرفه ای است.
* »منصــور حقیقت پور« نماینده مردم اردبیل در مجلس: متاســفانه 
دبیران پیشین شورای امنیت ملی در جایگاه رئیس تیم مذاکره کننده 
هیچ گاه حاضر نمی شدند که نمایندگان مجلس، تیم مذاکره کننده را 
همراهــی کنند و به همین دلیل حضور مجلس در مذاکرات12ســاله 

کمرنگ بوده است.
* »محمــد صالح جوکار« نماینده مردم یــزد در مجلس: دولت باید 

الیحه ای به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان بررسی آن را آغاز کنند.
* عضو هیئت رئیســه مجلس: دولت هنوز متن ترجمه رســمی توافق 
هسته ای را به مجلس نداده است.                                          صفحه10

نقشه راهی که 
ضمانت »حسن نیت« شیطان بزرگبه چشم نیآمده !

در متن برجام چیست؟


