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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/04/08 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: عملکرد مالــی مدیر تصفیــه منتهی به 

1393/12/29 به تصویب رسید. 
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صور ت های مالی تصفیه 
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 اکتشاف و فرآوری لیتیوم پارس سهامی خاص
 )در حال تصفیه( به شماره ثبت 365574 و شناسه ملی 10320161123

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

بارکد 7519471

م الف 141840

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مــورخ 1394/06/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شــرکت از مبلغ 500/000/000 ریال به 
مبلغ 5/000/000/000 ریال منقســم به 100 ســهم 50/000/000 ریالی با 
نــام از محل مطالبات حال شــده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 
اصالح گردید. با ثبت این مســتند تصمیمات افزایش ســرمایه 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 مسین کاال سهامی خاص
 به شماره ثبت 330919 و شناسه ملی 10103678090

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

بارکد7685603

م الف 142522

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/04/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1393 به تصویب رسید. آقای 
حسن مهربان رودپشتی به شــماره ملی 2738960146 به سمت بازرس اصلی و خانم 
افســانه نوعپرورکاشانی به شماره ملی 0040594701 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
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 جنرال تولز سهامی خاص 
به شماره ثبت 11067 و شناسه ملی 10100440977

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

بارکد 7694918

م الف 142523

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1394/06/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی روشــنگر بصیر به شماره ملی 
10100528627 به سمت بازرس اصلی و آقای سامان دانشمند به شماره ملی 
2121320709 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
با ثبت این مســتند تصمیمات 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 مسین کاال سهامی خاص
 به شماره ثبت 330919 و شناسه ملی 10103678090

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

بارکد 7686392

م الف 142521

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/04/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1392/12/29 به تصویب رســید. 
راحله کیاپور به شــماره ملی 0069955001 برای مدت 2 ســال به عنوان مدیر 
تصفیه تعیین گردیدند. با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 
مالی تصفیه، تمدید مدت تصفیه، تمدید مدت تصدی مدیر/ مدیران/ هیئت تصفیه 
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 منحله مدیریت سرمایه رضا سهامی خاص
 به شماره ثبت 120276 و شناسه ملی 10101638165

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

بارکد 7518677

م الف 142537
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1394/3/4 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم مهیــن رحمانی بــه ک.م 0044621477 بســمت رئیس 
هیئت مدیــره- خانم مــژگان رحمانی بــه ک.م 0040779696 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر رحمانی به ک.م 
0044187602 بســمت عضــو و مدیرعامل برای مدت 2 ســال 

انتخاب گردیدند.
خانم مینا شــیبانی به ک.م 0037676563 بعنوان بازرس اصلی 
و خانــم میترا ادیب یزدی به ک.م 0030155691 بعنوان بازرس 

علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال93 مورد تصویب قرار گرفت.
 با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه 
و صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس 
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 منزلگاه 
سهامی خاص به شماره ثبت12003 

و شناسه ملی10100468555

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

بارکد 6985921

م الف142528

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/05/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: عیسی باســتانی به کد ملی 0386173788 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و شــهرزاد هرمز به کد ملــی 0452888247 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا حاجی بابائی به کد ملی 
0385971176 به ســمت عضو هیئت مدیره و زهرا گرامی به کد ملی 

0370029143 به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات 
قراردادها و عقود اســالمی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشــد. با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران، 
تعیین دارندگان حق امضاء 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 آسان الکترونیک غدیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 329982 

و شناسه ملی 10103695555

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

بار کد 7672903

م الف 142520

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/6/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

- محمدرضا کریمی به شــماره ملی 3930557819 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل

- فتانه ساریخانی به شماره ملی 0452903475 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره

- رضا کریمی به شــماره ملی 3930553252 به ســمت عضو هیئت 
مدیره

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی با امضاء محمدرضا کریمی مدیرعامل بهمراه 

مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین سمت 
مدیران 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 راهکار سیم صنعت
 سهامی خاص به شماره ثبت 257553 

و شناسه ملی 10102977931

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

بارکد 7527992

م الف 142536

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

ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به 1393/12/29 به 
تصویب رسید.

موسســه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی 10100522636 
بــه عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شــماره 0080178537 به 
عنــوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

گردید.
روزنامــه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب بازرس، تصویــب ترازنامه و 
صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 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 نگین اندیشه البرز 
سهامی خاص به شماره ثبت 389592 

و شناسه ملی 10320399471

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

بارکد 7090047

م الف 142530

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1394/5/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1393 به تصویب رسید.
- خانم عصمت رجبی ک م 003648954 به سمت بازرس اصلی 
و آقای ایمان علی محمدابراهیم ک م 00107988544 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 

تعیین گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، 
تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 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 مهندسی پریمر 
سهامی خاص به شماره ثبت 19350 

و شناسه ملی 10100648768

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

بارکد 7176791

م الف 142527

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1394/6/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای محمدرضا کریمی به شــماره ملــی 3930557819 و آقای رضا 
کریمی به شماره ملی 3930553252 و خانم فتانه ساریخانی به شماره 
ملی 0452903475 بســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
آقای وحید جعفری به شــماره ملی 0078738199 به ســمت بازرس 
اصلی و آقای محمد ساریخانی به شماره ملی 3930559420 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران، 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  راهکار سیم صنعت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 257553 

و شناسه ملی 10102977931

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

بارکد 7528577

م الف 142535

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 تصویب گردید.
آقای مهران عاملی به شــماره ملــی 1090990669 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای توکل نظری به شــماره ملــی 5889592300 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب 
بــازرس، تصویــب ترازنامه و صورت های مالی 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  راه و ساختمان مولوی سازه 
سهامی خاص به شماره ثبت 143170 

و شناسه ملی 10101861448

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

بارکد 7519785

م الف 142534
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صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

* طــی ماه های اخیر تصمیمات اقتصادی دولت موســوم به تدبیر و امید 
آنقدر آشــفته و متناقض شده که به نظر می رسد تدبیر خاصی در پس این 
تصمیمات قرار ندارد.                                                       صفحه4

رونمایی چین از قاتل  ناوهای جنگی آمریکا

* بیزینس اینســایدر به نقل از کارشناســان نظامی آمریکا: موشک جدید چین ملقب به »قاتل ناوهای هواپیمابر 
آمریکا« به چالش جدی آمریکایی ها تبدیل شده است.

* موشک های ضد کشتی »دانگ فنگ 21« می تواند خسارت های فاجعه باری را به ناوهای جنگی آمریکا وارد کنند.
* پس از رونمایی چین از این موشک ها نیروی دریایی آمریکا بر اقدامات بازدارنده خود همچون حمله به مکان های 

استقرار موشک های دانگ فنگ 21 در شروع جنگ و نیز جنگ الکترونیک افزوده است.
* پنتاگون: این موشــک ها با دارا بودن بردی معادل 810 مایل دریایی، توانایی هدف قراردادن کشتی ها و ناوهای 
هواپیمابر آمریکا در اقیانوس آرام غربی و دریای جنوبی چین را هم دارد.                                         صفحه آخر

صفحه2

گزارش کیهان از آشفتگی
در تصمیمات اقتصادی دولت

مدیر مسئول کیهان در گفت وگو با فارس:

برخی از مدعیان اصالحات
 نقش شاخه پشت میزنشین تکفیری ها را بر عهده دارند

برف جاده ها را مسدود و مدارس را تعطیل کرد
صفحه11

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بزک کنندگان آمریکا
دانشگاه را با آرایشگاه اشتباه گرفته اند!

دردسرهای
 امپراتور کاغذی!

* فایننشال تایمز: هدف از حمله به یمن جلوگیری 

از افزایش اقتدار ایران بود.

* دســتگیری زائران اربعین حسینی)ع( از سوی 

مأموران آل خلیفه هنگام بازگشت به بحرین.

* طبق نظرســنجی روزنامه معاریو انتفاضه قدس 

77 درصد اسرائیلی ها را به وحشت انداخته است.

* هجــوم آمریکایی ها به مراکز فروش اســلحه؛ غرب 

همچنان در وحشت تکرار تراژدی پاریس.   صفحه آخر

بشار اسد: فرانسه و انگلیس
نوک پیکان حمایت از داعش هستند

* معــاون وزیر جهاد کشــاورزی: 2 هزار میلیارد 

تومان نان در سال دور ریخته می شود.

* احمد توکلی: مناطق آزاد به جای صادرات محوری 

به واردات روی آورده اند.

* فرمانده نیروی انتظامی: مردم نگران عروسک های 

وارداتی زائران اربعین نباشند.

* تولید ســاالنه 700 هزار قطعــه ماهی کپور با 

سرمایه اولیه 120 هزار تومان.       صفحات9،4و11

کاشت 700 هکتار نهال در پایتخت
با هدف کنترل گرد و غبار

* اوال برخی از مدعیان اصالحات و نه همه آنها و ثانیا، 
مدعی اصالحات و نــه اصالح طلبان چه آگاهانه و چه 

ناخودآگاه، در این میدان بازی می کنند.
*  بعــد از برپایی غائله تروریســت های تکفیری علیه 
دولت بشــار اســد، همین مدعیان اصالحات با ارسال 
نامه ای خطاب به بشــار اسد ایستادگی و مقاومت وی 
در مقابل تروریســت های تکفیری را غیر دموکراتیک! 
نامیدند و پیشــنهاد مشارکت تکفیری ها در حاکمیت 

سوریه را ارائه کردند!

* دقــت در اظهارنظر این جماعت به وضوح نشــان 
می دهد که فلش اصلی حمله آنها به سنگرهای انقالب 
است نظیر بسیج و سپاه که تامین کننده امنیت مردم 
هستند و یا شــورای نگهبان که دروازه بان نظام برای 
پیشــگیری از نفــوذ نااهالن به مراکز تصمیم ســاز و 

تصمیم گیری است.
*کاش آقای دکتر روحانی از این جماعت فاصله بگیرد 
تا اهداف ویرانگر آنها به حســاب دولت ایشان نوشته
نشود.                                                 صفحه3

* 62 ســال پیش در چنین روزی سنگفرش دانشکده فنی دانشگاه 
تهران به خون دانشــجویان احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و 
مصطفی بزرگ نیا آغشته و فرش قرمز معاون رئیس جمهور آمریکا شد.

* مدعیان اصالحات که جنبش دانشجویی را حرف مفت می دانند 
و به ســواری رایگان گرفتن از موج های دانشــجویی شهره اند، در 
مراسم های روز دانشجو باز هم مهمان برخی دانشگاه ها شدند تا از 

این فرصت برای بزک آمریکا و پادوهای داخلی آن استفاده کنند.
* اصغرزاده که پیش از این از آمریکا به دلیل تســخیر النه جاسوسی 
عذرخواهی کرده بود، در دانشــگاه تربیت مــدرس، از اینکه انقالب 
اسالمی سال 57 به رهبری روحانیت رخ داده است اعالم پشیمانی کرد!
* مصطفی معین که پایه گذار ستاره دار کردن دانشجویان است در 
دانشگاه اراک، طی سخنانی درخصوص حصر سران فتنه مدعی شد 
آنان زحمتکش و به فکر مردم هستند و بعد از انتخابات باید به اسم 

آشتی ملت و دولت، حصر برداشته شده و به وحدت برسیم!
* مدعیان اصالحات در ســخنان خود هیچ اشاره ای به پیشینه و 
ریشه تاریخی روز دانشجو نکردند که البته از آنان چنین برخورد و 

استفاده ابزاری از دانشجو و دانشگاه هیچ جای تعجبی ندارد.
* دانشــگاه تهران در اقدامی عجیب و قابل تامل از ابراهیم یزدی 
عضو جریان نهضت آزادی با عنوان جعلی مشــاور امام)ره(!! برای 

مراسم 16 آذر دعوت به عمل آورده است. 
* ســرکرده نهضــت آزادی چند ماه پیش از پیــروزی انقالب به 
حضرت امام)ره( گفته بود: آقا! ایران ســه رکن دارد: شاه، ارتش و 
آمریکا. شما می گویید شاه برود، اوال کجا برود؟ شاه رفتنی نیست، به 
فرض برود، با آمریکا و ارتش چه می کنید؟!                                             صفحه2

انتخاب سالم می خواهید؟
از آقای تقلب یاد بگیرید!


