
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1397/5/1 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: مهدی محققی نیــا به کد ملی 

0011280468 به نمایندگی از شــرکت بانی تجارت آســان 

به شناسه ملی 10320843646 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیــره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل 

چک، برات، قراردادها و عقود اســامی با امضای مدیرعامل و 

یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شــرکت و در 

غیــاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به 

همراه مهر شــرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و غیر 

تعهدآور بــا امضای مدیرعامل منفرداً به همراه مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری تهران )375423(

آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه 
بامداد سهامی خاص به شماره ثبت 434709 

و شناسه ملی 10320848577 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/10/16 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیره برای مدت 

باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تا مورخ 1398/12/20 

بشــرح ذیل تعیین گردید. آقای محمد جوانشــیر گیو با کد 

ملی: 0652076033 به ســمت رئیــس هیئت مدیره- آقای 

حمید جوانشــیر گیو با کد ملی: 0652123198 به ســمت 

نایب رئیــس هیئت مدیره- آقای حســین زمانی با کد ملی: 

2141511038)خارج از اعضاء( به ســمت مدیرعامل امضاء 

کلیه اوراق عادی و اداری، رســمی و اســناد مالی و تعهدآور 

بــا امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران)372483(

آگهی تغییرات شرکت البراتوارهای جوان دارو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59352 

و شناسه ملی 10101044037 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/4/28 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فهمیده به شماره ملی 

0041974451 به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

آقای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 0036203270 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن مشکوری 

به شــماره ملی 0451915501 به سمت عضو هیئت مدیره 

تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 

از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء 

مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل 

با امضای 2 تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

معتبــر می باشــد. در خصوص نامه و اوراق عــادی با امضای 

مدیرعامل و یا هر یک از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )375426(

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون 
سهامی خاص به شماره ثبت 94205 

و شناسه ملی 10101382904 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/5/25 

و مجوز شــماره 226501 مورخ 97/8/28 اداره تعاون کار و 

رفاه اجتماعی شــهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 

و صورتحســاب ســال 1396 به تصویب رســید- ســرمایه 

تعاونــی به مبلغ 6228000000 ریــال افزایش یافت و ماده 

مربوطه اساســنامه اصاح گردید. کبــری قهرمانی با کد ملی 

0320270289 بــه عنوان بازرس اصلی و رضا واحدی غریب 

دوستی با کد ملی 5459807891 به عنوان بازرس علی البدل 

برای 1 سال مالی انتخاب گردیدند. 

حجت اله قلی تبار- سرپرســت اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری شهریار )372485(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار 

به شماره ثبت 648 و شناسه ملی 10100085770 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 

1397/10/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمدحســین 

ذوالفقــاری طهرانی به شــماره ملــی 0043216031 و 

عبدالحســین بیدآبادی به شــماره ملی 0043821121 

و محمدرضــا آیت الــه زاده شــیرازی بــه شــماره ملی 

0055034241 و امیــر محرابی نــژاد بــه شــماره ملی 

0939700190 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو ســال انتخاب شــدند. جعفر قارونی جعفری با کد ملی 

0043433324 به عنوان بــازرس اصلی و مهدی نبی پور 

چاکلی با کــد ملــی 6319549807 به عنــوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )375425(

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات 
و ارتباطات میعاد شرق سهامی خاص 

به شماره ثبت 206517
 و شناسه ملی 10102481335 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1396/10/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 

هیئت مدیره برای مدت 2 ســال بشــرح زیر انتخاب گردید: 

جلیل محمدحســینی بــا کد ملــی 1460658541 و آقای 

موســی محمدحســینی با کد ملــی 1461032954 و لیلی 

محمدحســینی با کــد ملــی 1461276683 آقــای غفور 

بلوری زاده با کد ملی 1465544951 به عنوان بازرس اصلی 

و خانم ندا روشــن طبری به شــماره ملــی 2142025447 

به عنــوان بازرس علی البــدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردید. ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال مالی منتهی به 

1395/12/30 به تصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران)372484(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ و تخم  مرغ 
نازنین سهامی خاص به شماره ثبت 96396 

و شناسه ملی 10101404530 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1397/3/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: غامرضا نوید 
فرد به شــماره ملی 1262167914 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره مهدی نوید فرد به شــماره ملــی 0082460604 به 
ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره هانیــه نوید فرد به 
شماره ملی 0075343495 به سمت عضو هیئت مدیره سید 
ایمان کلینی به شــماره ملی 0075106221 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیــره متفقاً همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با 
امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد. محمدعلی خاکزاد به شماره 
ملی 0079081101 به عنوان بازرس اصلی و ســید مجتبی 
آهن خای به شــماره ملــی 0073589632 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری تهران )375424(

آگهی تغییرات شرکت پایا ساخت نویدان 
سهامی خاص به شماره ثبت 489363 

و شناسه ملی 14005726791

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از مبلغ 22/000/000/000 
ریال به مبلغ 70/000/000/000 ریال منقســم به 7/000/000 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 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران)372482(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی 
سیم و کابل سمنان سهامی خاص 

به شماره ثبت 55841 و شناسه ملی 10101009510

پیرو آگهی به شماره مکانیزه 139330400901054949 مورخ 

1393/6/19 سرمایه شرکت مبلغ 1912926260 ریال صحیح 

می باشد که بدینوسیله اصالح می شود.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری تهران )372487(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اعتبار کارکنان 

معاونت امور دام به شماره ثبت 170414 

و شناسه ملی 10102128939 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/7/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به آدرس: ارومیه - 

خیابان مفتح پالک 57 کدپســتی 5713934143 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )372486(

آگهی تغییرات شرکت آئیژ صنعت غرب 
سهامی خاص به شماره ثبت 492656 

و شناسه ملی 10220108345

ویژه نامه   کیهان  به  منا سبت

بز و د ی   منتشر   می  شو د

12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سال هفتادو هفتم   شماره 22121   تکشماره 10000 ریالپنج شنبه 18 بهمن 1397   اول جمادی الثانی 1440    7 فوریه 2019

طلوع فجر پیروزی مبارک باد

به نام نامی زهرا)س(
انقالب چهل ساله شد

* رئیس مرکز خشکسالی: مجموع بارش های کشور 

19/8 میلی متر رشد داشته است.

* عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام: دولت در 

مشکات معیشتی مردم نظاره  می کند به جای نظارت.

* مرکز پژوهش های مجلس: ایجاد 90 منطقه ویژه 

اقتصادی با قانون اساسی مغایرت دارد.

* هشدار وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت: فروش اوراق 

بدهی، نسل های آینده را بدهکار می کند.           صفحه۴

رئیس سازمان بسیج کارمندان: 

برگزاری 1000 میز خدمت جهادی
در دهه فجر

*پاســخ آیت اهلل سیســتانی به اظهارات ضدایرانی 

ترامپ.

* کشف انبار بزرگ ساح های آمریکایی در فرودگاه 

ونزوئا!

* تصویب قانون در مجلس فرانســه برای سرکوب 

جلیقه زردها !

 * خبر بد برای صهیونیســت ها؛ سامانه اس-300 

در سوریه فعال شد.                              صفحه آخر

در جریان سخنرانی ساالنه اتفاق افتاد 

تحقیر ترامپ در کنگره 
دموکرات ها برای رئیس جمهور تره هم خرد نکردند

گزارش میدانی کیهان
 از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی 
در مصلی تهران 

افتخار به اقتدار
۳

شهادت مظلومانه 
فاطمه زهرا)س( 
ریحانه رسول خدا)ص( را 
تسلیت می گوییم

خبر ویژه 

رأی الیوم: ایران
 در 40 سالگی انقالب
قدرتی جهانی شده است

۲

یادداشت روز 

دستاوردهای انقالب
از ابراهیم تا ادواردو

۲

ایران به جمع
 ۳ تولیدکننده 
نانو فیلتر سوخت جت
 در دنیا پیوست

۲

صفحه2


