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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/1/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

محل شــرکت به آدرس تهران، خیابان کارگر شــمالی، پالک 1569،  طبقه 4، 
واحد 11 کد پســتی 1417994335 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( 
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 دینا مولد پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 434633  و شناسه ملی 10320847293

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

بارکد 6178795

م الف 342613

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/1/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )کاهش/ افزایش 
تعداد اعضا هیئت مدیره( انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز سهامی خاص
 به شماره ثبت 172714 و شناسه ملی 10102151410

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

بارکد 6040546

م الف 342626

باستناد دادنامه شماره 9009970227901277 مورخ 1390/12/14 
شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و 
دادنامه شماره 9409970221200736 مورخ 1394/5/25 شعبه 12 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نامه شماره 9410110227900678 
مورخ 94/9/17 و نامه شماره 9510110227900050 مورخ 95/2/20 
صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی 

تهران حکم به ابطال صورتجلسه مورخ 72/9/18 صادر گردید.

آگهی رسمی شرکت کیهان سهامی خاص
 به شماره ثبت 2625 و شناسه ملی 14002832015

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

بارکد 6421761

م الف 342611

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1395/2/1 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید:

انجام فعالیت در زمینه های طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای و سرگرمی 

پــس از اخذ مجوزهای قانونی به مدت نامحــدود خرید، فروش و انتقال 

دانش فنــی در حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات به مدت نامحدود 

اخذ نمایندگی از شــرکتهای معتبر بین المللی و داخلی، خرید و فروش 

کلیــه تجهیزات مرتبط، انتقال دانش فنی و هرگونه فعالیت مجاز مرتبط 

با موضوعات مطروحه فوق به مدت نا محدود شــرکت در کلیه مناقصه ها 

و مزایده های داخلی و بین المللی بــه مدت نامحدود تولید و ارائه رایانه، 

تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش 

مشــتری، ارائه و پشتیبانی بســته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید 

داخل، خدمات شبکه های اطالع رسانی به مدت نامحدود مشاوره و نظارت 

بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها و امنیت دیتا )ارائه اجرا و 

پشتیبانی( به مدت نامحدود طراحی و تولید زیرساخت های نرم افزاری و 

ســخت افزاری مربوط به تجارت الکترونیک پس از اخذ مجوزهای قانونی 

به مدت نامحدود. - طراحی و تولید زیرســاخت های نرم افزاری مربوط به 

حوزه های آموزشی و تربیتی )در صورت نیاز به هرگونه مجوز پس از اخذ 

مجوز(- برگزاری همایش ها و ســمینارهای مرتبط با موضوعات تربیتی و 

فناوری اطالعــات و ارتباطات در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فوق پــس از اخذ مجوزهای الزم با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح 

ماده اساســنامه )الحاق به موضوع فعالیت( 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 مهندسی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات مهرپارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 359814 و شناسه ملی 10104043446

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

بارکد 6407247

م الف 342607

به اســتناد صورتجلســه مجمع 

عمومی عادی بطــور فوق العاده 

تصمیمات   1394/12/17 مورخ 

ذیل اتخاذ شد:

اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل 

بــرای مــدت 2 ســال انتخاب 

گردیدند:

آقای احمد مقصود به شماره ملی 

آقــای  و   3255629349

محمــد مقصود به شــماره ملی 

0071596291 و خانــم همــا 

شــماره ملی:  بــه  شــریفی فر 

آقــای   0041594762

شــماره ملی  به  مقصود  علیرضا 

0060139791

مشاوره  و  حسابرســی  موسسه 

مالــی ژرف بیــن بهبــود ارقام 

شناســه ملی 10103509060: 

به عنوان بــازرس اصلی و آقای 

یوســف  آژده بــه شــماره ملی: 

عنــوان  بــه   4031951991

بــازرس علی البــدل برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند.

با ثبت این مســتند تصمیمات 

ســمت  تعییــن  و  انتخــاب 

هیئت مدیــره، تعییــن ســمت 

مدیران، انتخاب مدیران، انتخاب 

توســط  شــده  انتخاب  بازرس 

متقاضی در ســوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه  آگهی های ســازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
جرثقیل پوالد سهامی خاص 

به شماره ثبت84671
و شناسه ملی 

10101291462

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

بارکد 5934994

م الف342614

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۳۸0    تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه ۱0 تیر ۱۳95   ۲4 رمضان ۱4۳۷   ۳0 ژوئن ۲0۱۶

* مصباحی مقدم: حقوق های نجومی نشــان داد ادعای 

دولت درباره کمبود منابع مالی غیرقابل توجیه است.

* معاون سازمان محیط زیست: تا 50 سال دیگر امیدی 

به کنترل گرد و غبار نیست!

* دبیر انجمن ریخته گری: کارخانه ریخته گری ســدید 

تعطیل شد.

* نماینــده ادوار مجلس: کارت ســوخت، جلوی افزایش 

30 میلیون لیتری مصرف بنزین را گرفت.     صفحات4و11

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:

برنج های خارجی ثبت سفارش شده هم
اجازه واردات ندارند

7 عامل انتحاری 41 نفر را کشتند 
و 239 تن را مجروح کردند

جوالن 
تروریست های 

داعش 
در فرودگاه
 اسالمبول

يادداشت میهمان

صفحه2

خبر ويژه

هر دو طرف 
که نمی شود!
یا با شهید 

بهشتی
 یا با قاتالن او

وصله 
ناجور

* 3 هزار فیش نجومی در رحم 
اجاره ای دولت

صفحه2

رهبر انقالب:

قوه قضائیه باید
صد درصد انقالبی باشد

گزارش خبری و تحلیلی کیهان از روزی که حضرت روح اهلل بنیان نهاد

روز قدس
 قطب نمای جهان اسالم

در اطالعیه ای رسمی اعالم شد

بانک جهانی: هیچ برنامه و چشم اندازی 
برای همکاری با ایران نداریم

صفحه4

صفحه آخر

* شــیخ علی دعموش، مسئول روابط خارجی حزب اهلل با اشاره به ابتکار 
عمل امام راحل)ره( در اعالم روز جهانی قدس تأکید می کند که ایشان با 
این اقدام راهبردی قطب نمای اصلی حرکت امت اسالمی را مشخص کرد 
و همگان باید تالش کنیم اهداف واالی مد نظر شــخصیت عالیقدر امام 

خمینی )ره( را احیا کنیم.
* شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با صدور اطالعیه ای ضمن دعوت از 
عموم مردم برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، مسیرهای 9گانه 

راهپیمایی این روز را اعالم کرد.

* مراجع عظام تقلید بر حضور گســترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس و اعالم انزجار از سیاســت های 
خصمانه رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

* جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اطالعیه ای از مردم برای حضوری حماسی در راهپیمایی روز قدس دعوت 
کرد.                                                                                                                صفحات8و10

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در دیدار رئیس و مســئوالن قوه قضائیه: انقالبی گری بر خالف 
نظر و تبلیغ برخی ها، تندروی نیست بلکه انقالبی گری یعنی »عادالنه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، 

منصفانه، قاطعانه و بدون رو دربایستی عمل کردن«.
* پیگیری حقوق پایمال شده ملت ایران به علت تحریم ها، در دستور کار قضایی قرار گیرد.

* تبلیغات مغرضانه رســانه های بیگانه و تهاجم به قوه قضائیه، در دوره کنونی افزایش بیشتری 
پیدا کرده که دلیل آن مواضع انقالبی، ارزشــی و صریح رئیس دستگاه قضایی و مسئوالن عالی 

این قوه است.

*  سالمت قوه قضائیه را در درجه اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.
* معدود افرادی که در داخل قوه قضائیه مرتکب فساد و اقدامات خالف می شوند، عالوه بر خیانت 

به مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه قضایی، به مردم نیز ظلم می کنند.
* حقوق بشــری که غرب می گوید بر مبنای غلطی تنظیم شده و الزم است حقوق بشر اسالمی با 

پایه های متقن و عقالنی در افکار عمومی جهان و مجامع حقوقی تبیین و پیگیری شود. 
* به فضل الهی روز جمعه، بار دیگر فریاد یکپارچه دفاع از مردم مظلوم فلســطین در سراسر ایران و 
دنیای اسالم بلند خواهد شد و امت اسالمی به فریضه مهم دفاع از مظلوم عمل خواهد کرد.      صفحه3


