
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1393/12/23 
و نامه شــماره942/15/18014 مــورخ 1394/1/29 اداره کل 
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساســنامه جدید مشــتمل بر 78 مــاده و 62 تبصره تصویب و 

جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
مدت فعالیت تعاونی از تاریخ 93/8/19 به مدت 5 ســال تمدید 

گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب اساســنامه جدید، مدت 
فعالیت 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 تعاونی مسکن خیراندیشان 
نوین سازه به شماره ثبت 15826 

و شناسه ملی10100579450

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

بارکد 4953574

م الف111282
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/05/28 
و مجوز شماره 932/15/184091 مورخ 93/7/8 اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد صورت های مالی ســود و زیان و ترازنامه مربوط به سال 1392 

به تصویب رسید.
- آقــای رضــا جوادی به شــماره ملــی 2592602097 بــا 54 رای 
به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد کوهزادی هیکوئی به شــماره ملی 
5789936717 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمــات ترازنامه و صورت هــای مالی، انتخاب 
بازرس انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های ســازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
بانک ملی ایران به شماره ثبت 18232 

و شناسه ملی 10980055543

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

بار کد4706450

م.الف 111958

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/5/18 تأییدیه شماره 932/15/138377 مورخ 93/6/17 
اداره کل تعاون، رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد.
- خانم زهــرا هاتفی مینائی با ک.م 0063175886 امیر غفاری 
با ک.م 0045410127 محمدرضا محسنی تبریزی نژاد با ک.م 
0047562171 بــه عنــوان هیئت تصفیه برای مدت دو ســال 

انتخاب شدند.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیــر/ مدیران/ هیئت 
تصفیــه 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 تعاونی مسکن کارکنان نیروی 
هوایی مرکز ماهدیسان در حال تصفیه به شماره ثبت 

78802 و شناسه ملی 10101236339

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

بارکد 4873998

م الف 111285

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/1/29 تأییدیه 
شــماره 318843 مورخ 1394/4/8 ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمد هادی بناکار به کد ملی 
2572538733 به نمایندگی از شــرکت خدمات بازرگانی تحفه 
به شناســه ملی 10100925765 به عنــوان عضو هیئت مدیره 

برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 
مدیره انتخاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری 
سبحان سهامی عام به شماره ثبت 49483 

و شناسه ملی 10100946575

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

بارکد 4844674

م الف 111962

به اســتناد صورتجلســه هیئت  تصفیه مورخ 1394/4/23 و در 
اجرای ماده 225 الیحه اصالحی قانون تجارت بدینوسیله مراتب 

ختم تصفیه شرکت فوق اعالم می گردد.
با ثبت این مســتند تصمیمات ختم تصفیه انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی ختم تصفیه شرکت منحله ساختمانی و هتلداری شهرزاد پالزا 
سهامی عام به شماره ثبت25464 و شناسه ملی10100709256

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

بارکد 4890998

م الف111284

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقای محمد حمید ســهرابی به شــماره ملی 3732519953 و خانم 
مریم سهرابی به شماره ملی 2992197807 و خانم مژگان سهرابی به 
شــماره ملی 4322282598 برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت 

مدیره انتخاب گردیدند.
- ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به سال 1393 مورد تصویب 

قرار گرفت.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب مدیران، تصویــب ترازنامه و 
صورت های مالی انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کیهان موتور آرین 
سهامی خاص به شماره ثبت 442891 

و شناسه ملی 10320897716

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

بار کد 5083983

م.الف 111281
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به مدت دو ســال به شــرح ذیل تعیین گردیدند: 
آقای مســعود دســتور به شــماره ملی 1816965456 آقای ناصر 
ترحمی به شماره ملی 0051879484 خانم معصومه قدردان ایزدی 
به شماره ملی 0041740343 برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

و نیز روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شــرکت 
انتخاب شد.

و آقای عباس علم الهدایی به شــماره ملی 0049044702 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای بهداد علم الهدایی به شماره ملی 0013487345 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات  تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس، انتخاب مدیران 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 صدر عمران 
سهامی خاص به شماره ثبت 87653

و شناسه ملی 10101320637

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

بارکد 5086783

م الف 111283

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/4/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به ســمت رئیس هیئت 
مدیره کد ملی 0043216031

آقــای محمد بیدآبادی به ســمت عضو هیئت مدیــره کد ملی 
0032280661

آقای احمد بیدآبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کد ملی 
0041638158

آقــای عبدالحســین بیدآبــادی عضــو هیئت مدیــره کد ملی 
0043821121

آقای میثم بیدآبادی به سمت مدیرعامل کد ملی 0075350671 
انتخاب گردیدند.

کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور از جمله چک ســفته و 
بــرات و غیره به امضاء 2 نفر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره بهمراه 
مهر شرکت و اوراق عادی مراســالت و مکاتبات اداری به امضاء 
مدیرعامــل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

معتبر است.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، تعیین 
وضعیت حق امضاء، تعییــن و تفویض اختیارات نماینده قانونی، 
تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی 
صبا سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680

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

بارکد 5060338

م الف 111973

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1394/4/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضــای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال بشــرح ذیــل انتخاب 

گردیدند:

آقای محمد حسین ذوالفقاری طهرانی کد ملی 0043216031

آقای محمد بیدآبادی کد ملی 0032280661

آقای احمد بیدآبادی کد ملی 0041638158

آقای عبدالحسین بیدآبادی کد ملی 0043821121

آقای میثم بیدآبادی کد ملی 0075350671

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 بتصویب رسید.

آقای جعفرقارونــی جعفری با کد ملــی 0043433324 بعنوان 

بازرس اصلی و آقــای غالمعلی احیایی باکد ملی 0452950325 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین و تفویض اختیارات نماینده 

قانونی، انتخــاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار،  تصویب 

ترازنامه و صورت های مالی، انتخــاب بازرس، انتخاب هیئت نظار 

انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 210279 و شناسه ملی 10102517680

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

بارکد 5059988

م الف 111974

آگهی مناقصه عمومی
شماره 94/2-9

صنایع مهام پارچین در نظر دارد جهت ســاخت ســازه ها 
)چاله هــای( بتونــی و تجهیزات مربوطه مــورد نیاز خود را از 

طریق شرکتهای سازنده واجد شرایط اقدام نماید.
* جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل 

نمایید.
* الزم به ذکر اســت ارائه معرفی نامــه الزامی بوده و هزینه ای 

بابت واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.
* متقاضیــان می توانند پس از درج آگهی بصورت حضوری به 
مدت ده روز به آدرس ذیل مراجعه و نســبت به دریافت اسناد 

مناقصه اقدام نمایند.
* میزان ســپرده شرکت در مناقصه به شــرح اسناد مناقصه 

می باشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* صنایــع مهام پارچین در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادها 
مختار است.

ضمنا استعالم های رسیده بصورت غیرحضوری مفتوح و نتیجه 
آن کتبا اعالم می گردد.

آدرس:
تهران- انتهای اتوبان شهید بابائی- جاده اختصاصی پارچین- 

صنایع مهام پارچین.
تهــران- جاده خاوران- بعد از پاکدشــت- جــاده اختصاصی 

پارچین- صنایع مهام پارچین.
دورنگار: 021-36022057

تلفن: 021-36024303-55632508
2025/ م الف
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صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

درسکوت معنی دار سازمان ملل

سعودی ها مردم صعده را با بمب های شیمیایی قتل عام کردند

صفحه2

گزارش کیهان از فصل داللی زنجیره ای ها

رابطه با شیطان بزرگ
خواب تکراری مدعیان اصالحات

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: این انســان خدوم و پرتالش که فرزند 
نامدارش محمد جهان آرا در شمار ستارگان درخشان دفاع مقدس است، با 
صبر و ایمان عمیق و روحیه  تالشگر خود، یادهای گرامی و فراموش نشدنی 
از خود به جای گذاشته است.                                               صفحه2

* آسوشیتدپرس: »یوکیا آمانو« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، با هدف رایزنی و جلب حمایت برای مصاحبه با دانشــمندان 

ایرانی راهی تهران می شود.
* این سفر در چارچوب تحقیق درباره موضوع ادعایی »ابعاد نظامی 

برنامه هسته ای ایران« یا PMD  انجام می شود.
* کارشناســان معتقدند که فشــارها بر ایران بــرای مصاحبه با 
دانشمندان هسته ای یا بازدید از اماکن نظامی جهت تحقیق درباره 
»ابعاد نظامی احتمالی« فراتر از اختیارات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تحت ســند »پروتکل الحاقی« اســت که ایران مطابق سند 

»برجام« متعهد به اجرای آن شده است.
* آژانس تنها با درخواســت از ایران برای امضای سند »پروتکل 
الحاقی مضاعف« است که می تواند درخواست هایی نظیر مصاحبه با 

دانشمندان و یا بازدید از اماکن نظامی را مطرح کند.
* رهبر معظم انقالب در اردیبهشت ماه سالجاری: همانگونه که قبال 
هم گفته شد، اجازه هیچ گونه بازرسی از هیچیک از مراکز نظامي و 
همچنین گفت وگو با دانشمندان هسته اي و سایر رشته هاي حساس 

و اهانت به حریم آنها، داده نخواهد شد.
* سفیر پیشــین فرانســه در ایران: تجربیاتی نظیر ترور دانشمندان 
هسته ای یا وقایع رخ داده برای عراق در بازرسی های سازمان ملل از 
این کشور خاطراتی تلخ هستند که تهران را به سر سپردن به هر گونه 
تعهدات فراتر از سند پروتکل الحاقی مشکوک می کند.          صفحه2

* ارتــش ژاپن با زمینه ســازی آمریکا پس از 

70سال اجازه عملیات برون مرزی گرفت.

* حمالت سنگین ســوریه به مواضع داعش 

درشهر پالمیرا.

* 54 کشــته و مجروح در حملــه طالبان به 

کمپ نیروی هوایی پاکستان.

* جرمــی کوربیــن هم داعش را ســاخته و 

پرداخته غرب دانست.                  صفحه آخر

سرکوب خونین تظاهرات جمعه خشم
در فلسطین اشغالی

* سخنگوی کمیســیون برنامه و بودجه مجلس: دالر 

3100 تومانی با یکسان سازی نرخ ارز تناقض دارد.

* ایجاد 29 مرکز عرضه بهداشــتی دام در روز عرفه و 

عید قربان.

* ثبت نام دانش آموزان افغانستانی تا 15 مهر ادامه دارد.

* یــک کارآفرین در گفت وگو با کیهان از تولید 5 هزار 

لیتر گالب طی 2 ماه و با سرمایه اندک خبر داد.

صفحات4و11

روسیه: قیمت نفت زیر 40 دالر شود
تولید خود را کاهش می دهیم

آسوشیتدپرس به نقل از 2 مقام آمریکایی خبر داد

ماموریت آمانو در تهران
زمینه سازی برای بازجویی از دانشمندان؟!

صفحه آخر

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
 در پی درگذشت پدر شهیدان جهان آرا

* روزنامه های زنجیره ای همه ساله در روزهای پایانی 
شــهریور ماه از احتمال دیدار روسای جمهور ایران و 
آمریکا ســخن می گویند تا به خیال خود تابوی رابطه 

با آمریکا را بشکنند.
* با نزدیک شدن به سفر رئیس جمهور و هیئت همراه 
به نیویورک رسانه های زنجیره ای  به صف شده اند، آنان 
هر ســال در این روزها به صف می شــوند تا دالل یک 
رابطه تصادفی شــوند و از این ســخن نمی گویند که 
چگونه در سفری که همه برنامه هایش از پیش تعیین 

می شود می توان سخن از اتفاق گفت؟!

* زنجیره ای ها همواره به شکســته شــدن تابوها فکر 
می کنند، آنان به دنبال ایجاد روزنه ای برای نفوذ آمریکا 
هستند چه با گفت و گوی تلفنی یا دیدار رسمی و اگر 

نشد دیدار سرپایی و غیررسمی!
* »دیدار در نیویورک«، »قفــل رابطه ایران و آمریکا 
باز می شود؟« و »دنیا در انتظار یک مالقات« از جمله 
تیترهای رسانه های زنجیره ای در 2سال گذشته است. 
آنان امســال فصل داللی خود را با »دیپلماسی اتفاقی 
در مجمع عمومی«! توسط روزنامه آرمان آغاز کرده اند.
صفحه3

* 5 نفر از کشته ها مربوط به پاکدشت و یک نفر دیگر مربوط به شهرری گزارش شده است.
* جسد 4 نفر از کشته ها به پزشکی قانونی منتقل شده که هویت 3 نفر از آنها شناسایی شده است.

* در طول بارندگی ها 80 مورد حادثه به سازمان آتش نشانی شهر تهران اعالم شد.                     صفحه11

6 کشته و 80 مورد آب گرفتگی در سیل جمعه شب تهران

دولت
 روی پیغام گیر 

است؟
هیجان رفت و آمد خارجی ها می خوابد
دولت به دنبال تحول اقتصادی باشد


