
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1393/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسســه حسابرســی اندیشــمند تدبیــر بــا شناســه ملــی 

10100608069 به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی به 

کد ملــی 0040847691 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس 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 کلون در تک آریا
 سهامی خاص به شماره ثبت 215149 

و شناسه ملی 10102565302 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/12/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

عبارت ذیل به موضوع شــرکت الحــاق گردید و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید.

واردات و صــادرات کلیه کاالهای مجاز و نیز خرید و فروش کلیه 

کاالهای مجاز در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم

آدرس شــرکت به تهران خیابان شــریعتی جنب خیابان هویزه 

پالک 816 طبقه آخر با کدپستی 1559947317 انتقال یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی چتر بام عایق 
سهامی خاص به شماره ثبت 370452 

و شناسه ملی 10861214849

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/5/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای سید هادی سیاهپوشان به کد ملی 4322453554 و آقای 
سید جواد سیاهپوشان به کد ملی 4323141890 و خانم فاطمه 
سیاهپوشــان به کد ملی 4323132328 بعنوان مدیران تصفیه 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیــر/ مدیران/ هیئت 
تصفیه، تصویب ترازنامه و صورت های مالی تصفیه، تمدید مدت 
تصدی مدیر/ مدیران/ هیئت تصفیه انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت منحله ریسندگی و بافندگی 
پشمبافی شرق سهامی خاص به شماره ثبت 8648 

و شناسه ملی 10100369598

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1394/3/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مرجان کربالیی محمدمیگونی به شماره ملی 0453262244 
به عنــوان بازرس اصلی و خانم مریم کیانفر به شــماره ملی 
0064238407 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شده 
توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبــت و در پایــگاه  آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت رهیاب کنترل ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 432275 

و شناسه ملی 10103931710

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1394/4/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب 

رسید.

خانم لیــال عابدی  قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 

بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا ملقب به مهران عاملی 

به شماره ملی1090990669 بعنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اقای مجید صیامی نمینی به شــماره ملی 2031506201 

به نمایندگی از شرکت کشــت و صنعت ورده و سیبان دره 

بشناســه ملی 10103381961 و خانــم راحلــه کیاپور به 

شماره ملی 30069955001 به نمایندگی از شرکت پرسیت 

همکاران بشناســه ملی 10760241142 و آقای محبعلی 

حسنی برسری به شماره ملی 5949862929 به نمایندگی 

از شرکت صنایع همراه رسا بشناسه ملی 10100949715 

به ســمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت مورد تصویب واقع گردید.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیــران، انتخاب 

بــازرس، تصویــب ترازنامــه و صورت های مالــی، انتخاب 

روزنامه کثیراالنتشــار 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 تولیدی موتورسیکلت برقی لیتیوم 
پدیده پارس سهامی خاص به شماره ثبت376105 

و شناسه ملی10320247451 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1394/4/16 و مجوز 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 93/12/18 ســرمایه شــرکت از مبلغ 
3/800/000 ریال به مبلغ 39/499/850/000 ریال منقســم به تعداد 
3949985 سهم با نام 10/000 ریالی از طریق پرداخت نقدی افزایش 
یافت و مبلغ 39/496/050/000 ریال بموجب گواهی شــماره 1139 
مورخ 94/4/15 بانک کشــاورزی شعبه میدان ونک کد 1206 پرداخت 
گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید و ذیل ثبت 

از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تحقق افزایش سرمایه انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی افزایش سرمایه شرکت سومیتو موکور 
پوریشن ایران لیمیتد سهامی خاص به شماره ثبت 

14566 و شناسه ملی 10100544261

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/10/14 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

- آقای محمدرضا خطیب دماوندی به شماره ملی 0032825641 

به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامــل و آقای جواد توکلی 

طرقی بــه شــماره ملی 0055973663 به ســمت نائب رئیس 

هیئت مدیره و آقای بابک توکلی به شــماره ملی 0067830048 

به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عادی شــرکت از قبیل 

چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضاء رئیس 

هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت 

و یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، تعیین 

دارندگان حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 

الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن اسپیدان 
سهامی خاص به شماره ثبت427880 

و شناسه ملی 10260062048

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

بارکد 6500017

م الف128207

م الف 2562

نظــر به اینکــه پرونده آقای پرهــام قربان پور کاویجان  
فرزند جهانبخش به علت غیبت در هیئت بدوی رســیدگی 
به تخلفات اداری دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شــهید بهشتی مورد بررســی قرار گرفته و منجر به 
صدور رای شــده است و جهت ابالغ رای نشانی از ایشان در 
دسترس نمی باشد لذا به نامبرده اطالع داده می شود حداکثر 
ظرف مدت 30 روز پس از انتشار آگهی به امور نیروی انسانی 
این دانشــگاه واقع در تهران-  بزرگراه شهید چمران- اوین- 

جنب بیمارستان آیت ا... طالقانی مراجعه نمایند.
بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت مقــرر رای صادره 

الزم االجرا خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 آگهی ابالغ رای

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن 

معاونت توسعه مدیریت و  منابع

دانشــگاه علوم پزشکی گیالن در نظر دارد یک قطعه زمین مشتمل بر 
یکباب ساختمان )غیرقابل سکونت( واقع در رشت، خیابان امام خمینی)ره(- 
خ بحرالعلوم،  محله بازار، کوچه سعیدالملک، پالک 76 به شماره پالک ثبتی 
1 از اصلی 1544 بخش ســه رشت به مساحت 203/8 متر مربع را از طریق 
برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت 
اســناد مزایده و همچنیــن معرفی نامه بازدید ملک از تاریخ انتشــار آگهی 
روزنامه به مدت 10 روز به دبیرخانه کمیســیون مناقصه و مزایده دانشــگاه 
واقع در رشــت - میدان فرهنگ، خیابان پرستار، ساختمان شماره یک دفتر 

مرکزی دانشگاه، طبقه همکف، اتاق 137 مراجعه نمایند.

تجدید آگهی مزایده عمومی
 یک مرحله ای

معاونت توسعه مدیریت و منابع

نوبت دوم

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1394/4/20 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: ســرمایه شــرکت از مبلــغ 
286/000/000/000 ریال به مبلغ 1/495/834/000/000 ریال 
منقسم به 149/583/400 ســهم ده هزار ریالی از محل تجدید 
ارزیابی داراییها تامین گردیــده افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشــرح مذکور اصالح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.
با ثبت این مســتند تصمیمات  افزایش ســرمایه 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 آب و فاضالب روستایی
 استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت 141482 

و شناسه ملی 10101844933

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

بارکد6767594

م الف 128217

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۱۹۱   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 4 آبان ۱3۹4   ۱۲ محرم ۱43۷   ۲۶ اکتبر ۲0۱5

سالروز شهادت حرضت سیدالساجدین امام زین العابدین)ع( را 

تسلیت می  گوییم

روزهای سخت آمریکا و اروپا
از بحران اقتصادی تا بحران امنیت

اوج اقتدار رژیم کودک کش!

* پایان ماه عســل قاهره- ریاض؛ ژنرال السیسی 

عربستان را از سفر منطقه ای خود حذف کرد.

* نتانیاهــو در بــرزخ تظاهــرات ضــد دولتــی 

صهیونیست ها و انتفاضه سوم.

* ولیعهد عربستان حکم اعدام آیت اهلل نمر را تأیید 

و به پادشاهی ارجاع داد.

* اعتــراف تونی بلر پس از 12 ســال: عذرخواهی 

می کنم، حمله به عراق اشتباه بود!       صفحه آخر

پاکسازی 30 منطقه و روستا
از لوث وجود تکفیری ها در حلب

* در یــک برنامه تلویزیونی عنوان شــد: حمایت 

سؤال برانگیز وزارت صنعت از شرکت های جعلی.

* یــک اقتصاددان از کمک 9 هزار میلیارد تومانی 

بانک مرکزی به یک بانک ورشکسته خبر داد.

* صــدور ویزای یک تا 2 ماهه بــرای تردد زائران 

عتبات عالیات در اربعین.

* یک مقام بانک مرکزی اعالم کرد: احتمال لو رفتن 

اطالعات کارت های بانکی.                     صفحات4و9

دست پیش پژو
برای فرار از پرداخت غرامت به ایران

تدبیر تازه برای حل مشکالت اقتصادی

واردات بی رویه
از خالل دندان تا مدیر!

صفحه آخر

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

* چنــد روز قبل نعمت زاده در همایش روز ملی صادرات  پیشــنهاد واردات مدیر برای اداره بخش هــای اقتصادی داده و گفته بود: 
»همانطور که در بخش ورزشی مربی خارجی به کشور می آوریم در اقتصاد نیز نیازمند آوردن مدیران اقتصادی خارجی هستیم.«!

*  برخی مدیران که بعضا چند دهه است بر مناصب مهم اقتصادی و صنعتی کشور تکیه زده اند بر این باور و اعتقادند که بدون غرب 
نمی توان کاری کرد و برای حل همه مشکالت باید دست به دامن آنها شد و حتی الزم است مدیر وارد کنیم !

* اگر قرار باشد مدیر خارجی به کشور بیاید، حاضر است زیر دست کسی که توان ملت خود را به هیچ می انگارد کار کند!؟و اگر مدیر 
خارجی خوب است و می تواند گره ای از کار کشور باز کند،چرا مدیریت میانی را به او بدهیم و مثال چرا وزیرصنعت و معدن  وارد نکنیم !؟

* اقتصاد مقاومتی بعنوان یگانه راه حل مشکالت کشور،نه یک گزاره ذهنی و صرفا یک آرزوی زیباست بلکه بر اساس مدلی 
که امتحان خود را در زمان جنگ و پس از آن هم پس داده و می تواند مدلی برای همه کارها و دوره ها باشد.

* خود باختگی ،خود کم بینی در برابر غرب و ناباوری به توان داخلی باعث می شود که هرگز نتوان  برای تحقق اقتصاد مقاومتی قدمی برداشت .
* جای تأسف است که فرصت های یک ملت ،با مناسبات و زد و بند های سیاسی در اختیار افرادی قرار می گیرد که توانمندی 
و قدرت هوش وذکاوت میلیون ها جوان ایرانی را به هیچ می انگارند و در حالیکه بیکاری تحصیل کردگان کشــورمان دل هر 
منصفی را به درد می آورد،برای بیگانگان فرش قرمز پهن می کنند!                                                                    صفحه10

* ده ها هزار نفر در سراسر اروپا و آمریکا در اعتراض به تبعیض نژادی، بحران اقتصادی، 
نبود امنیت، حذف بودجه های عمومی و بحران مهاجرت تظاهرات کردند.

* مــردم آمریــکا در شــهرهای نیویورک و شــیکاگو در حالــی که علیه 
تبعیض نژادی و نبود امنیت تظاهرات می کردند و خواستار یک انقالب علیه 

حکومت پلیسی آمریکا بودند ، با نیروهای امنیتی به شدت درگیر شدند.
* پلیس آمریکا فقط در شیکاگو 70 تن از معترضان را بازداشت کرد.

* وکالی فرانسوی نیز با یک تحصن فراگیر، اعتراض خود را به کاهش بودجه 
کمک های قضایی به گوش مقامات فرانسه رساندند.

* فرانسوی ها همچنین در اعتراض به خشونت پلیس علیه مردم این کشور 
شعار سر دادند.

* در انگلیس اما حامیان حقوق بشــر در اعتراض به »بدرفتاری با پناهجویان«، 
دست به تظاهرات زدند که این اعتراضات به درگیری شدید با پلیس منجر شد.

* بحران مهاجرت به اروپا هم به حدی شــدید شــده که صدراعظم اتریش 
خطر آن را تا حد »فروپاشی اتحادیه اروپا« اعالم کرده است.

* در زد و خورد بین پلیس مونته نگرو 
و معترضان به سیاست های ریاضتی 
نیز 40 نفر زخمی و ده ها نفر دستگیر 
شدند و اوضاع در ایتالیا و پرتغال نیز 

بهتر از این کشورها نیست.
* ســوال مهم اینجاست که با وجود 
مواجهــه اروپــا و آمریــکا با چنین 
بحران های گوناگونی، چرا عده ای در 
داخل کشــور، تمام چشم امیدشان 
به غــرب دوخته شــده و چاره حل 
مشــکالت اقتصــادی را در غــرب 
جست وجو می کنند؟     صفحه آخر

نتیجه کنفرانس 
مونیخ در تهران

دهن کجی 
به »خلیج فارس« 

در ریاض بود
* کاسه لیس رژیم صهیونیستی 
خواســتار فشــار اقتصادی به 
ایران شد                 صفحه2 

هزاران کفش
و چند ریگ !


