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به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

شد.

مهــدی ایمــان زاده فرد بــه شــماره ملــی 0080491375 به 

ســمت بازرس اصلی و سیاوش قاســمی خلخالی به شماره ملی 

0063388741 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.

مســعود خدیوزاد به شــماره ملــی 1708876790 به ســمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره ملی 

0051260328 به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیره و ســعید 

خدیوزاد به شــماره ملی 0011008504 به ســمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها و عقود اســامی و اوراق عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تعیین وضعیت حق امضاء، 

انتخاب بازرس 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 ایران آذر آلومینیوم سهامی خاص به شماره ثبت 102490 
و شناسه ملی 10101464348

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/7/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قــرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای قربان محمدی به شــماره ملی 1639049606 به نمایندگی از شــرکت گروه 
مهندســین مشاور ساختمان و شهرســاز اکباتان به شناسه ملی 10103269258 
به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عزت ا... ظفری به شــماره ملی 3960936974 
به نمایندگی از شــرکت تجهیز محیط به شناســه ملی 10101340144 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد ذبیحیان به شماره ملی 4280880743 
بــه نمایندگی از شــرکت ایجــاد محیط به شناســه ملــی 10101318872 به 
عنــوان مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره. آقای حمیدرضا قهرمانی به شــماره ملی 
0384382819 به نمایندگی از شــرکت مهندســین مشاور ساخت آزما به شناسه 
ملــی 10101338001  به عنــوان عضو هیئت مدیره آقــای غامرضا مجیدی به 
شــماره ملی 0032327943 به نمایندگی از شرکت تولیدی خانه گستر به شناسه 
ملــی 10100591316 به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسامی با امضای مدیرعامل و 
احدی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 
رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مراسات اداری با 
امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق مواد 12 و 14 اساسنامه 
شرکت اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. - انجام 
امور جاری و ســایر اقدامات الزم برای اداره  امور شــرکت. - اســتخدام و نصب و 
عزل کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیات مصوب. - تعیین وظایف و اختیارات 
کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیات مصوب. - نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان 
شــرکت در انجام وظایف آنان. - انجام عملیات و معامــات مربوط به فعالیت های 
جاری مربوط به شــرکت. - پیشــنهاد ایجاد یا انحال شــعب و یا نمایندگی های 
شــرکت به هیئت مدیره. - پیشنهاد طرح ها و آیین نامه های الزم جهت بررسی و یا 
اخــذ تصمیم به مراجع مربوطه. - اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی - 
پیشــنهاد هر نوع تغییر یا اصاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشنهاد 
افزایش یا کاهش ســرمایه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشــنهاد آیین نامه های 
مالی، معاماتی،  اداری، استخدامی و ساختار سازمانی شرکت و تغییرات بعدی آنها 
برای تصویب و سایر آیین نامه های مورد لزوم. - افتتاح و بستن حساب ریالی یا ارزی 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسسات در داخل و خارج از کشور و تعیین و معرفی 

اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب ها را دارند. 

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان سهامی خاص
 به شماره ثبت 89422 و شناسه ملی 10101337982 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 

مورد تصویب واقع شد.

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ش م 10100464606 

بســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرســی آزمودگان ش م 

10100252339 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت تعیین 

شد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت  های 

مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده 

توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت  شیمیایی شمین سهامی خاص به شماره ثبت 29996 
و شناسه ملی 10100754556

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1395/12/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا یساولی شراهی شماره ملی 0534527957 با 
پرداخت مبلغ 3/600/000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء قرار 
گرفت. خانم ژاله جعفری به شــماره ملی 0532087291 با پرداخت مبلغی 
به صندوق شرکت مبلغ سهم الشــرکه خود را به 3/600/000 ریال افزایش 
داد. خانم ســارا هادیان به شــماره ملی 0534723179 با پرداخت مبلغی 
به صندوق شرکت مبلغ سهم الشــرکه خود را به 3/900/000 ریال افزایش 
داد. خانم ســحر هادیان به شماره ملی 0534723160 با پرداخت مبلغی به 
صندوق شــرکت مبلغ سهم الشرکه خود را به 3/900/000 ریال افزایش داد 
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 40/000/000 ریال به مبلغ 45/200/000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصاح گردید. 
لیست شرکاء شــرکت بعد از افزایش ســرمایه: احمد عراقی به شماره ملی 
0531969177 دارای 7/200/000 ریال سهم الشرکه- خانم ژاله جعفری به 
شماره ملی 0532087291 دارای 3/600/000 ریال سهم الشرکه- خانم ساناز 
عراقی به شماره ملی 0533450160 دارای 2/400/000 ریال سهم الشرکه- 
خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 0532350634 دارای 2/400/000 ریال 
سهم الشرکه- آقای محمدرضا دره باغی به شماره ملی 0049781332 دارای 
5/200/000 ریــال سهم الشــرکه- خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملی 
0530398273 دارای 1/000/000 ریال سهم الشرکه- خانم مینو دره باغی 
به شماره ملی 0530398265 دارای 1/000/000 ریال سهم الشرکه- خانم 
عامله حفیظ کاشــانی به شــماره ملی 0041495535 دارای 1/000/000 
ریــال سهم الشــرکه- خانم مولود عراقــی به شــماره ملی 0532035925 
دارای 5/000/000 ریال سهم الشــرکه- خانم ســارا هادیان به شماره ملی 
0534723179 دارای 3/900/000 ریال سهم الشــرکه- خانم سحر هادیان 
به شماره ملی 0534723160 دارای 3/900/000 ریال سهم الشرکه- آقای 
علیرضــا دره باغی به شــماره ملی 0050138022 دارای 4/000/000 ریال 
سهم الشــرکه- خانم مینــا دره باغی به شــماره ملی 0036172294 دارای 
1/000/000 ریال سهم الشرکه- آقای علیرضا یساولی شراهی به شماره ملی 

0534527957 دارای 3/600/000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت47636 و شناسه ملی10100928373

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری تهران )37571(

  

پیــرو آگهــی فراخــوان شــماره 96/1 مورخه 
29 و 96/1/31 روزنامــه کیهــان در خصوص 
فاضالب  تصفیه خانه  نگهــداری  و  بهره برداری 
مراغه، پیمانکاران با رتبه 5 آب نیز می توانند در 

این مناقصه شرکت نمایند.

اصالحیه
آگهی فراخوان
 شماره 96/1

شرکت آب و فاضالب مراغه

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب 
مراغه سهامی خاص
 شماره ثبت 2443

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/12/16 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقــای محمدرضا دره باغی شــماره ملی 
0049781332 بــا دریافت مبلــغ 5200000 ریال از سهم الشــرکه 
خود از صندوق شــرکت از شــرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه  از 
45200000 ریال به 40000000 ریــال کاهش یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه بدین شرح اصاح گردید. لیست شــرکاء شرکت بعد از 
کاهش ســرمایه به شرح ذیل می باشــد: - احمد عراقی به شماره ملی 
0531969177 دارای 7200000 ریــال سهم الشــرکه- خانــم ژاله 
جعفــری بــه شــماره ملــی 0532087291 دارای 3600000 ریال 
سهم الشــرکه- خانم ســاناز عراقی به شــماره ملــی 0533450160 
دارای 2400000 ریال سهم الشــرکه- خانم گلبرگ عراقی به شــماره 
ملــی 0532350634 دارای 2400000 ریــال سهم الشــرکه- خانم 
مهر انگیز دره باغی به شــماره ملــی 0530398273 دارای 1000000 
ریال سهم الشــرکه- خانم مینو دره باغی به شماره ملی 0530398265 
دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه- خانم عامله حفیظ کاشــانی به 
شــماره ملی 0041495535 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه - 
خانم مولود عراقی به شــماره ملی 0532035925 دارای 5000000 
ریال سهم الشرکه- خانم ســارا هادیان به شماره ملی 0534723179 
دارای 3900000 ریال سهم الشرکه- خانم سحر هادیان به شماره ملی 
0534723160 دارای 3900000 ریــال سهم الشــرکه- آقای علیرضا 
دره باغــی بــه شــماره ملــی 0050138022 دارای 4000000 ریال 
سهم الشرکه- خانم مینا دره باغی به شماره ملی 0036172294 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه- آقای علیرضا یساولی شراهی به شماره 

ملی 0534527957 دارای 3600000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  تهران )37570(

سال هفتادو پنجم   شماره ۲1611   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه11 اردیبهشت 1396  4 شعبان 143۸   اول مه ۲01۷

رهبر انقالب تأکید فرمودند

سایه جنگ را حضور ملت رفع کرده 
نه مسئوالن

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

کدام نامزد 
شایسته تر است؟

فرستادگان 
دولت 

در پی جلب آراء
چه قماشی 

هستند؟!

میالد اسوه ایامن و ایثار حرضت ابوالفضل العباس)ع(مبارک باد

* حشدالشعبی: نبرد با تکفیری ها را تا سوریه و محاصره 

داعش می کشانیم.

* اخــراج 4000 پرســنل دیگــر ارتــش بــا فرمان

 اردوغان.

* هشــدار 80 تن از علمای دینی بحرین به آل خلیفه 

درباره تبعات محاکمه شیخ عیسی قاسم.

* مقامات صهیونیســت خطاب به لیبرمن: علیه پیونگ یانگ 

لفاظی نکن امنیت اسرائیل به خطر می افتد.        صفحه آخر

همزمان با اعتراض های گسترده مردمی  

ترامپ در پایان وعده 100روزه:
به همه وعده  هایم عمل کردم!

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در دیدار هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان: 
مشکل اقتصاد کشور بدون راه حل نیست و گره ای نیست که بازنشدنی باشد و یکی 

از الزامات مهم در این گره گشایی، مالحظه و رعایت حقوق کارگران است.
* اگر مسئله اشتغال به شکل مناسبی حل شود، آسیب های اجتماعی از جمله مواد مخدر، 
مشکالت جوانان و آفت های ناشی از بیکاری و بیکارگی هم کاهش محسوس خواهد یافت.

* ترس از حضور ملت در صحنه، علت اصلی خودداری دشــمنان پررو، وقیح و 
گردن کلفت از هر عمل و اقدام ســخت در مقابل ایران است چرا که دشمنان از 

حضور مردم در صحنه، به معنای واقعی کلمه می ترسند.
* هرگز نمی گویم به چه کســی رأی بدهید یا ندهیــد، اما اصرار دارم که در پای 

صندوق رأی حاضر باشید و به هر کسی تشخیص می دهید رأی دهید.

* توصیــه اول به نامزدهای انتخابات این اســت، نیت خــود را خدایی کنید و 
بــرای خدمت تالش کنید نه برای قدرت، چرا کــه هرکس برای خدمت به مردم 
به ویــژه طبقات ضعیف وارد میدان شــود، هر حرف و حرکت او اجر و حســنه 

دارد.
* دومین توصیه،اعالم صریح حمایت از قشرهای ضعیف است.

* مردم و نامزدها بدانند که برای حل مشــکالت موجود باید مثل یک جهادگر، 
کمر بسته  خدمت بود و با کار »پرحجم و با کیفیت، مجاهدانه و انقالبی«، بن بست ها 

را شکافت و کشور را به پیش برد.
* در قبــال هیچ کس نســبت بــه قانون رودربایســتی نداشــته باشــید 
قانون، قانون است، برای همه است.                                                                                          صفحه3

* اســتاد اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع(: سیستم بانکی 

90 درصد تسهیات را به یک درصد افراد می دهد.

* دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران: قاچاق 

گسترده کاال برخی صنوف را در کشور از بین برده است.

* خلف وعده 1/5 ساله دولت در اجرای طرح رجیستری موبایل.

* نقش آفرینی فــوالد مبارکه اصفهــان در پروژه های 

تصفیه فاضاب بزرگ ترین طرح های زیســت محیطی

کشور.                                            صفحات4و3

علی رغم ادعای دولت یازدهم  

کارخانه صادرکننده نمونه با 40 سال سابقه
تعطیل شد

حمایت از طبقات ضعیف اولویت جدی نامزدهای انتخابات باشد

یک منبع آگاه در گفت و گو با کیهان:

پیشرفت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در دولت قبل 
صفحه664 درصد بود نه 40 درصد

اژه ای خبر داد

حقوق مدیران یک وزارتخانه در دولت یازدهم 
150 تا 200 میلیون تومان بود

کشف محموله بزرگ پوشاک مظنون به قاچاق از ویالی یک وزیر!
* ســخنگوی قوه قضائیه: اواخر هفته گذشــته نیروی انتظامی به حوزه 
قضایی لواسانات گزارشی می دهد که درفان ویا کاالی قاچاق رد و بدل 

می شود و محموله هایی از قاچاق تخلیه وبارگیری می کنند.
* در جریان بازرســی از این ویا یک محموله بزرگ پوشــاک کشــف 
می شــود. 2 نفر در آنجا بیان می کنند این منزل فان وزیر اســت و این 
پوشاک برای دختر وزیر است که با مجوز وارد شده و برای شرکتی است 
که این دختر خانم مدیرعامل آن شــرکت اســت و نمایندگی از طرف 

شرکت خارجی دارد. 

* تــا جایی که بنده تحقیق کردم در دولت های قبل اصــا یک مورد نبوده که یک مدیر 100میلیون یا 200 
میلیون متوسط دریافت ماهیانه اش باشد. حقوق های نجومی منحصر به سال های اخیر با مبالغ گزاف بوده است، 
اگر در قبل هم موارد نادری بوده، سقف آن پایین بوده است.                                                  صفحه۱0

* حملــه می کننــد امــا بــا 
پروژه هــای بــزرگ آنها عکس 
یادگاری می گیرند      صفحه2


