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ثبــت و  امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهــی می گردد. موضوع فعالیت شــرکت: فعالیت در زمینه اخذ 
روادید، تنظیم و انجام مســافرت های گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و 
هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری، )هرگونه تغییر درخصوص سهام، شرکاء، مدیران شرکت، مکان 
فعالیت و تاسیس شعبه باید با اخذ موافقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
صورت پذیرد( - مدت شــرکت:  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی 
شــرکت: تهران خیابان مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهدا، پالک 
9، ســاختمان 20، طبقه همکف، واحد 5 کد پســتی 1586755917 سرمایه 
شــرکت: مبلغ 10/000/000 ریال می باشــد. - اولین مدیران شرکت و میزان 
سهم الشرکه شرکا: آقای ســیدحمیدرضا موسوی به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به شــماره ملی 0920317243 دارنده 5/460/000 ریال سهم الشرکه 
خانم مرجان موسوی به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی 
0063984490 دارنده 3/000/000 ریال ســهم الشرکه و آقای سیدعلی رضا 
موســوی به سمت رئیس هیئت مدیره به شــماره ملی 0064578992 دارنده 
1/540/000 ریال ســهم الشرکه دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضا 
مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر است. - اختیارات 
نماینده قانونی - طبق اساســنامه طبق مجوز شــماره 952/126/6194 مورخ 
1395/6/31 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران.

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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود قومس پرواز ایرانیان 
در تاریخ 1395/7/10 به شماره ثبت 499139 به شناسه ملی 14006208370

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1395/5/16 و 
مجوز شــماره95/156420 مورخ 95/5/18 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موضوع فعالیت موسســه: تأسیس استودیوهای 
صدابرداری- اعزام گروه های هنری و  یا دعوت از آنان برای اجرای مراســم- 
مشاوره در اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی از طریق کانون آگهی 
و تبلیغات- برگزاری دوره های آموزشــی طراحــی پارچه و لباس و دوخت و 
متدهای طراحی دیجیتال و تأمین ملزومات لباس- برگزاری نمایشــگاه مد 
و لباس ایجاد نمایشــگاه دایمی موزه و نگارخانه های مد- برگزاری جشنواره 
موضوعی و مناســب مد و لباس- معرفی فعالیت هــای مد و لباس طراحی: 
تدوین و تولید ژورنال و راه اندازی استودیو مد و لباس و تولید تصاویر مربوطه 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد.

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری ناهید مهدوی اصل 
به شماره ثبت35373 و شناسه ملی14004707291

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1394/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقای علیرضا بکلری 0045100829 به عنوان بازرس اصلی و آقای افشــین 
رضاخان ویلیائی 0044001363 به ســمت بــازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند.
- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت برای مدت یک 

سال انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 
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 سرمایه گذاری میالد سازندگان شرکت 
سهامی خاص  به شماره ثبت 98401 و شناسه ملی 10101424086

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

آگهی تغییرات شرکت صنایع سفال فتح سهامی خاص
 به شماره ثبت 212470 و شناسه ملی 10102538996 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/8/5 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ســعیده مرشدی به کد ملی 4579296133 بسمت رئیس 
هیئت مدیره- فاطمه مرشدی به کد ملی 0035378344 بسمت نائب 
رئیس هیئت مدیره- محمدامین مرشدی به کد ملی 4579902440 
بســمت عضو هیئت مدیره- حسن رضوی به کد ملی 0052244210 
بسمت مدیرعامل )خارج از اعضا و شرکا( انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها 
و عقود اســالمی با امضای ثابــت مدیرعامل یا رئیــس هیئت مدیره 
مشترکا با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 
و اداری بــا امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهائی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/5/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- آقای جعفر حسین زردوز به شماره ملی 0042430879 به سمت رئیس هیئت 
مدیره - آقای حامد حسین زردوز به شماره ملی 0082611734 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره - آقای ســجاد حسین زردوز به شماره ملی 0082185484 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - خانم منصوره حاجی محمدحسین به 
شماره ملی 0042465907 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل )آقای سجاد حسین زردوز( همراه 
با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت یا با امضاء رئیس هیئت 
مدیره )آقای جعفر حسین زردوز( و همراه با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا 

یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پشتیبان صنعت البرز سهامی خاص
 به شماره ثبت 428827 و شناسه ملی 10320816586 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1395/3/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شــرکت از مبلغ 4/100/000/000 
ریال به مبلغ 41/000/000/000 ریال منقســم به 4/100/000 سهم 
10/000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شــده افزایش یافته و ماده 
مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 
ســرمایه در تاریــخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده اســت.با ثبت این 
مستند تصمیمات افزایش ســرمایه- افزایش تعداد سهام 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 ایرتمپ سهامی خاص 
به شماره ثبت 15268 و شناسه ملی 10100564543

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/3/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شــد. ترازنامه و حساب ســود و زیان مالی 94 به تصویب رسید. 
موسســه حسابرسی و بهبود سیســتم های مدیریت حسابرسین 
به شماره شناســه ملی 10100316991 به سمت بازرس اصلی 
و آقای اســمعیل خدادی به کد ملی 2092758640 به ســمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. با 
ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، تصویب 
ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بازرس 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 عمران و مسکن سازه پایدار 
پردیس کوهپایه سهامی خاص به شماره ثبت 390288 

و شناسه ملی 10320410190

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهــی می گردد. - موضوع: ارائه خدمات در زمینه توزیــع مطبوعات- مدت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود- مرکز اصلی: تهران میدان امام خمینی خیابان فردوسی جنوبی 
جنب کوچه شهید شاهچراغی پالک 12 کدپستی 1144831599- سرمایه موسسه: 
1000000 ریال می باشــد. اســامی شرکاء و میزان سهم الشــرکه هر یک عبارتند از: 
محمد محسنی نیا به شــماره ملی 0039502910 دارنده 980000 ریال سهم الشرکه 
صــادق نوری بــه شــماره ملی 5599392856 دارنــده 10000 ریال سهم الشــرکه 
محمدعلــی طاق داریان صدرآباد به شــماره ملی 4431416811 دارنده 10000 ریال 
سهم الشرکه- اولین مدیران موسسه به شرح ذیل تعیین گردیدند: محمد محسنی نیا به 
شماره ملی 0039502910 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال محمدعلی 
طاق داریان صدرآباد به شــماره ملی 4431416811 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال صادق نوری به شماره ملی 5599392856 به سمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال صادق نوری به شــماره ملی 5599392856 به سمت مدیرعامل 
)مدیر مســئول( برای مدت یکســال- دارندگان حق امضا: تمامی اسناد مالی تعهدآور 
و قراردادها و اســناد و اوراق بانکی از قبیل چک، ســفته، برات و مکاتبات موسســه با 
امضای مدیرمسئول و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه 
اعتبار خواهد داشــت.- اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه- روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های موسســه تعیین گردید. - آگهی به موجب مجوز شماره 

95/10733 مورخ 1395/7/11 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر گردید.

تأسیس موسسه غیرتجاری مطبوعاتی پخش محصوالت فرهنگی فرازنما رسانه
 در تاریخ 1395/10/14 به شماره ثبت 40556 به شناسه ملی14006467364

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح ذیل 
جهــت اطالع عموم آگهی می گــردد. - موضوع موسســه:  انجام امور 
مشاوره حقوقی و وکالت توسط وکالی دارای پروانه وکالت معتبر. )در 
صــورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم( - 
مدت موسســه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی موسسه: 
تهران، خیابــان ولی عصر)عج(، پل امیربهادر، خیابان بشــیری، کوچه 
وزیری، پالک 13 کد پســتی 1194644311 - سرمایه موسسه: مبلغ 
1/000/000 ریال می باشد. آقای سیدسعید طالبیان، دارای 850/000 
ریال سهم الشرکه. آقای محمدرضا رسولی، دارای 50/000 ریال سهم 
الشــرکه. آقای ســیدامیر حامد طالبیان، دارای 50/000 ریال ســهم 
الشرکه. آقای سیدعلیرضا طالبیان، دارای 50/000 ریال سهم الشرکه. 
- اولین مدیران موسســه: 1- سیدسعید طالبیان به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره به شــماره ملــی 0943193941 - محمدرضا 
رســولی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0080323863 به 
مدت دو ســال تعیین گردیدند. - دارندگان حق امضا: همچنین کلیه 
اوراق بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اســالمی، با امضای مدیرعامل و همراه با مهر موسســه معتبر 
می باشــد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساســنامه )ثبت موضوع 

فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی بین المللی سادات دادرس در تاریخ 1395/8/8
 به شماره ثبت 40028 به شناسه ملی 14006281044

»بیایید با صرفه جویی در مصرف برق از هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری کنیم«

آگهی مزایده عمومی
 )شماره01-95/11م( نوبت اول

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی

1-ناممزایدهگزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی )نیروگاه شهید رجایی(
2-موضوعمزایده: فروش یک دستگاه خودرو پژوGLXI 405 به شرح مشخصات ذیل:

3-نوعمزایده:عمومی-یکمرحلهای
4-محلدریافتاسنادمزایده:کیلومتر 25 اتوبان قزوین- کرج، امور قراردادها و توسعه 

بازار، اداره قراردادها، تلفن 3-88796681-021 و 33562311-028- داخلی 6074
5-میزانســپردهشرکتدرمزایده:به شرح درصد جدول فوق الذکر به صورت ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی یا 
واریز به حساب جام 6804466081 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کدشعبه 2109/7 به نام مزایده گزار(.
6-تاریخفروشاسنادمزایده:به مدت هفت روز از تاریخ درج و چاپ آگهی نوبت دوم

7-تاریختحویلاسنادمزایدهبهدبیرخانهنیروگاه:تا ساعت 16 عصر روز سه شنبه مورخ 1395/12/24
8-مبلغفروشاســنادمزایده: مبلغ 218/000 ریال با احتســاب 9٪ ارزش افزوده به صورت واریز وجه به 
حساب جام 6804465837 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7( به نام مزایده گزار.

9-زمانومحلقرائتپیشنهاداتمزایده: زمان بازگشائی پاکات روز چهارشنبه مورخ 
1395/12/25 رأس ساعت 10 صبح در محل مزایده گزار انجام خواهد شد.

10-زمانبازدید:دوروزفقطروزهای18و21اسفندماهسال1395ساعت
10صبح)بازدیددرغیرازایامفوقالذکرامکانپذیرنخواهدبود.(

بدیهی اســت مزایده گزار اسناد و مدارک واصله را در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی و از برنده مزایده جهت 
واگذاری موضوع مزایده دعوت به عمل خواهد آمد و این آگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir:سایتملیاطالعرسانی
http://tender.tavanir.org.ir:سایتمعامالتتوانیر
http://www.rpgm.ir:سایتنیروگاهشهیدرجایی

شرکت مدیریت تولید برق 
شهید رجایی

ف
شرح و مشخصات ردی

خودرو
سال 
کیلومتر شماره پالکتولید

کارکرد
مبلغ تضمین 

شرکت در مزایده

خودرو سواری پژو1
405 GLXI 13886710٪ مبلغ 370/000ایران 79-745ج

پیشنهاد شده

آگهیفراخوانمناقصهعمومی
یکمرحلهای

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
رجوع به صفحه 3م الف3350

سال هفتادو پنجم   شماره ۲15۷1   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه ۷ اسفند 1395  ۲۷جمادی االول 143۸   ۲5 فوریه ۲01۷

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

آزادسازی فرودگاه موصل
شاهرگ ارتباطی داعش در غرب موصل قطع شد

رئیس جمهور مسائل خوزستان را به عذاب  الهی نسبت داد

مشکالتمردمخوزستان
عذابالهییاناکارآمدیدولت؟!

اقتصــادی مجلــس:  * عضــو کمیســیون 
خودروسازان بانکدار شده اند و سود 32 درصد 

به مردم می دهند.
* عجله دولت برای هزینه کردن 1/5 میلیارد 

دالر در روستاها قبل از انتخابات.

* رئیس هیئت مدیره انجمن نساجی کشور: 50درصد 
پوشاک وارداتی، قاچاق وارد کشور می شود.

* نماینده خوزستان در مجلس شورای اسالمی: 
وزیران نفت، نیرو و کشاورزی عامل خشک شدن 
تاالب هورالعظیم هستند.                  صفحه4

رشد 90 درصدی هزینه های جاری دولت یازدهم
نسبت به دولت قبل

صفحه2

رهبر انقالب تأکید کردند

شاعران در مقابل هجمه فرهنگی غرب، سبک زندگی اسالمی را تبیین کنند

دادستان کل کشور در پاسخ به وزیر اطالعات:

لیستمدیراندوتابعیتیرا
برایوزارتاطالعاتفرستادهایم

* مشت آهنین فرانسه بر سر مردم معترض به 

پلیس های متجاوز.

* چین: برای رویارویی نظامی با آمریکا کاماًل 

آماده ایم.

* ســازمان ملل: مذاکرات ژنو شکست بخورد 

ادلب به سرنوشت حلب دچار می شود.

* 136 دیپلمات ترکیه از آلمان درخواســت 

پناهندگی کرده اند.                       صفحه آخر

جنگنده های عراقی برای نخستین بار
به کمک ارتش سوریه شتافتند

صفحه3

صفحه2

* نیروهای مســلح عراق پس از آزادسازی فرودگاه و 
اردوگاه »الغزالنی«، وارد یک منطقه شــهر موصل در 

بخش غربی شدند.
* بسیج مردمی عراق شاهرگ ارتباطی داعش در غرب 

موصل موسوم به »المحلبیه« را قطع کرد.

* با توجه به دســت برتر نیروهای دولتی در عملیات 
آزادســازی بخــش غربــی موصــل، آزادی مناطق و 

محله های بیشتر در روزهای آینده، قابل انتظار است.
* رئیس جمهوری و نخســت وزیر عراق درباره شرایط 
پس از داعش در این کشور، گفت وگو کردند.   صفحه آخر

* رئیس جمهور که برای بررسی بحران خوزستان به این استان سفر 
کرده بود در نشست شورای اداری مشکالت مردم را به عذاب الهی 
مرتبط دانسته و گفت : اگر معروف را زیر پا گذاشتید و منکر ترویج 
شد، عذاب الهی نازل می شود و برخی عذاب ها نیز همین است که 

ما می بینیم.
* اظهارات روحانی درباره مرتبط دانستن مشکالت و بحران موجود 
در خوزستان به عذاب الهی در حالی است که رئیس جمهور از تهران 
به خوزســتان رفته بود تا به بحران رسیدگی کرده و از نزدیک در 

جریان امور قرار گیرد.
* اگر عذاب الهی نیز در میان باشــد بر اســاس اســتنادی که 
رئیس جمهــور به روایات و احادیث می کند به عملکرد و ناکارآمدی 

دولتمردان باز می گردد نه مردم شریف خوزستان.
* روحانی و مسئولین دولت یازدهم تاکنون دولت های سابق را در 
ناکامی ها و ناکارآمدی ها مقصر می دانستند و هر چه که می شد پای 
دولت قبل در میان بود. اظهارات جدید روحانی نشــان می دهد که 
گویی این بار عذاب الهی جایگزین دولت سابق شده و استدالل های 

موازی برای توجیه ناکارآمدی ها پیدا شده است!
* یک نماینده اهواز در واکنش به سخنان ابتکار: چرا دروغ می گویی 
کجای هور آب دارد که ما نمی بینیم؟!! کجا مردم خوزستان در حال 

ماهیگیری در تاالب ها و هورها هستند؟
* روحانی با حضور در یکی از کانون های مهم و بحرانی حومه اهواز از 
طرح بیابان زدایی، تثبیت خاک و نهال کاری برای جلوگیری از وقوع 
پدیده ریزگرد با منشا داخلی بازدید کرد.                               صفحه10

* دادستان کل کشور: وزیر اطالعات اعالم کرده بود که فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن دوشنبه گذشته 
فهرست اسامی بیش از 10 نفر از افراد دوتابعیتی را به وزارت اطالعات فرستادیم.

* یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و اعالم شده که در مراکز و مناصب 
دولتی هستند،  به هرحال این وزارت اطالعات است که باید بررسی کند.

* معاون اول قوه قضائیه: اگر چنانچه مدیران دوتابعیتی وجود داشته باشند و وزیر اطالعات مطلع نباشد به نظر من 
نقص از وزیر اطالعات است که چرا نباید از موضوع خبر داشته باشد.

* وزیر اطالعات در حاشیه نشست چهارشنبه هیئت دولت: تا این لحظه کسی به ما اعالم نکرده است که مدیران 
دوتابعیتی در کشور وجود دارند، البته اگر یک الی پنج مورد هم وجود داشته باشد این درست نیست که ذهنیت 
جامعه به خاطر 5 مسئول دوتابعیتی مورد تشویش قرار گیرد، در حالی که بنده بر این باور هستم که ما یک نفر 
هم مدیر دو تابعیتی نداریم، اگر هست بگویند.                                                                        صفحه2

جدی ترین
 رقیب آقای روحانی
در انتخابات پیش رو !

نامزد پوششی نمی تواند
روحانی باید بتواند از خودش دفاع کند

آمانو گزارش داد

ذخایر اورانیوم ایران
بسیارکمتر از میزان توافق شده است


