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به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1394/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد:خانم دینا توکلی طرقی به شماره ملی 0440657350 به سمت رئیس هیئت 
مدیره- خانم ســمانه فتحی آقابابا به شــماره ملی 0077524578 به ســمت نائب 
رئیس هیئت مدیره-  آقای سیدرامین زرگر به شماره ملی 0068519850 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل  انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و 
عادی شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد.با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان 
حق امضاء 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 بازرگانی توسعه راهبردی آریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 359103 و شناسه ملی 10260079997

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

بارکد 0039541

م.الف 173244

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1393/9/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل رحیمی به شماره 
ملــی 0082968799 به عنوان بازرس اصلی و خانم رضوان صالحی به 
شماره ملی 0384602071 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب گردید. با ثبت این مســتند تصمیمات  تصویب ترازنامه و 
صورت های مالی، 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 تحول انتقال میهن سهامی خاص
 به شماره ثبت 244500 و شناسه ملی 10102851658

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

بارکد 0126426

م الف173246 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1394/6/4 
و مجوز شــماره 11/28966 مــورخ 94/7/12 اداره کل حمل و نقل و 
پایانه های اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت 
مدیره مرکب از 3 نفر می باشد و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات کاهش/ افزایش اعضــاء هیئت مدیره 
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 حمل و نقل بهارمتحد سهامی خاص 
به شماره ثبت 224495 و شناسه ملی 10102657095

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

بارکد 9854706

م الف 172498

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/7/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

- محل شــرکت در واحــد ثبتی تهران بــه آدرس میدان فلســطین، خیابان 
فلســطین شمالی، پالک 394، ساختمان 32، طبقه چهارم واحد 14 کد پستی 

1416673843 تغییر یافت.
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 سفال سقف سهامی خاص
 به شماره ثبت 16883 و شناسه ملی 10100600437

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

بارکد 0191756

م الف 173236

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/8/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- تعداد اعضاء هیئت مدیره به ســه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات اصالح مواد اساســنامه در تصمیمات 
پیش بینی نشــده ســامانه 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 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

بارکد 0587259

م الف175398

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/8/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

تعداد اعضاء هیئت مدیره به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات کاهش/ افزایش اعضــاء هیئت مدیره 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه راهبردی آریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 359103 و شناسه ملی 10260079997

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

بارکد 0039228

م الف 173245

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

1- موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
انجــام کلیه فعالیت های بازرگانی و تجاری مجاز، شــامل خرید و 
فــروش واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص 
کاال از کلیه گمرکات کشــور، طراحی،  توســعه،  اجرا و ارائه انواع 
خدمات ارزش افزوده و ســرویس های مبتنی بــر انتقال هر گونه 
محتوا اعم از صوت، متــن، دیتا و دیگر انواع اطالعات و همچنین 
نقــش تجمیع کننــده در زنجیره خدمات ارزش افزوده، شــرکت 
در کلیه مزایــدات و مناقصات داخلی و خارجــی اعم از دولتی و 
خصوصی و همچنین، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها 
و موسســات مالی و اعتباری داخلی و خارجــی. هر گونه فعالیت 
مستقیم یا غیرمســتقیم در خصوص ســاخت، واردات، تاسیس، 
راه اندازی اداره، توســعه نگهداری، بهره برداری و دیگر خدمات در 
حوزه ارتباطات و فناوری های مربوط به انتقال صوت، متن،  دیتا و 
دیگر انواع اطالعات در عرصه داخلی و بین المللی مســتقال و یا با 
مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی، انعقاد انواع 
قراردادها و ایقاعات در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق 

پس از اخذ مجوزهای الزم
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شــرکت: تهران خ کریمخان زند خ ایرانشــهر شمالی 
نبش آذرشهر پ 217 کد پستی 1584653416

سرمایه شرکت:  مبلغ  1000000000 ریال منقسم به 100000 
ســهم 10000 ریالی که تعداد 100000 ســهم با نام و 0 سهم 
آن بی نام می باشــد که مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین 

طی گواهی بانکی شماره 94/188/598 مورخ 94/8/25 نزد بانک 
اقتصاد نوین شعبه میدان هفت تیر پرداخت گردیده است و الباقی 

سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولیــن مدیــران شــرکت: علی رضــا ملکــی تبــار به کــد ملی 
0020124112 به ســمت عضو هیئــت مدیره-  آقای محمدرضا 
بید خام به شماره ملی 0053931114 به نمایندگی شرکت تراشه 
سبز تهران به شناسه ملی 10102030262 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره- علی خاکی به شماره ملی 0013311301 به سمت 
مدیرعامل- مهدی داوری لنگرودی به کد ملی 0053626974 به 

سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت 
به امضای رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
و اوراق عــادی و اداری به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: آقای ساسان بهادری هرسینی به شماره 
ملی 3379515582 به عنوان بازرس اصلی.

آقای غالمرضا شــعبان نتاج به شــماره ملــی 0075804638 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد(

تاسیس شرکت سهامی خاص فراپیام ساز جام جم در تاریخ 1394/9/23 
به شماره ثبت 483960 به شناسه ملی 14005467870

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

بارکد 0557246

م الف175400

م الف5/5276

مدیریت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
خوزســتان به نمایندگی از طرف ســازمان ملی زمین و مســکن در 
نظر دارد تعداد 1 پالک زمیــن دولتی با کاربری تجاری واقع در 
شهرستان امیدیه را طبق مشــخصات و شرایط ذیل از طریق 

مزایده به صورت نقدی بفروش برساند.
1- انواع تضمین شــرکت مزایده: ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز 
نقدی به حساب تمرکز ســپرده سازمان ملی زمین و مسکن به شماره 
حســاب ســیبا 2173712330000 نزد بانک ملی شعبه اهواز )ضمنا 

ارائه هرگونه چک شخصی، بانکی تضمین شده مورد قبول نمی باشد(

2- زمان، مهلت و محل دریافت اســناد و شــرایط مزایده: در 
ســاعت های اداری از تاریخ 94/12/1 لغایت 94/12/5 از طریق سایت 
http://iets.mporg.ir و یــا از طریق اداره راه و شهرســازی امیدیه 

دریافت نمایند.
3- محل و مهلت تحویل پیشنهادها: اهواز- امانیه خ مدرس- اداره 
کل راه و شهرسازی استان خوزســتان- ساختمان شماره1- دبیرخانه 

اداره کل تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 94/12/16
4- محل و تاریخ گشایش پاکتها: آدرس فوق- ساعت 10 صبح روز 

چهارشنبه مورخ 94/12/19

نشانیمبلغ تضمین به ریالمبلغ کل پایه به )ریال( مبلغ پایه به )ریال(مساحت )مترمربع(پالک ثبتیردیف

امیدیه- بلوار شهدا روبروی دادگستری15978/410753/539/500/000508/535/00026/000/000

* شرایط مزایده:
1- برنده مزایــده باید حداکثر 10 روز پس از تاریــخ اعالم اداره کل، 
نســبت به واریز مبلغ پیشــنهادی خود به حساب سازمان ملی زمین و 
مســکن اقدام نموده و اصل فیش آن را به اداره راه و شهرسازی امیدیه 
و یا اداره کل تحویل نمایند. در غیر این صورت سپرده تضمین شرکت 
در مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و در صورت احراز شــرایط الزم 
نفر دوم برنده مزایده اعالم می شود و همان شرایط برای او حاکم است.
2- برنــده مزایــده باید جهت انعقاد قــرارداد واگذاری بــه اداره راه و 
شهرســازی امیدیه مراجعه نمایند. لذا انتقال ســند منوط به پرداخت 
هزینه های مربوطه از جمله مفاصا حســاب دارایی، عوارض شهرداری، 
مالیات و تســویه حســاب مالی و بطور کلی هر هزینــه ای که به مورد 

واگذاری تعلق گیرد برعهده برنده مزایده خواهد بود.
3- متقاضیان می بایســت تضمین شــرکت در مزایده را در پاکت الف 
و برگ پیشــنهاد قیمــت را در پاکت ج قرار دهند. درج شــماره پالک 
ثبتی، مشخصات کامل فردی، آدرس، شماره تماس، روی پاکات الزامی 

می باشد.
4- متقاضیــان می توانند در جلســه بازگشــایی پاکات بــا ارائه کارت 

شناسایی معتبر حضور داشته باشند.
5- الیحه قانونی منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت 

در معامالت دولتی مصوب سال 1337 حاکم بر این مزایده می باشد.
6- به پیشنهادات فاقد تضمین الزم و کافی و مبهم و مخدوش و ناقص 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 94/63

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۲۸3   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه۲4 صفحه ویژه نامه صنعت برق و الکترونيک در مراکز استان ها و نيازمندي های ویژه تهران(چهارشنبه۲۸ بهمن ۱394   ۸ جمادی االول ۱43۷   ۱۷ فوریه ۲0۱6

يادداشت روز

* هیالری کلینتون در نامه ای خطاب به یک میلیاردر صهیونیست نوشت: اگر رئیس جمهور شوم از دولت اسرائیل 
حمایت های نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی الزم را به عمل خواهم آورد و اجازه قتل 200 هزار فلسطینی در غزه 

را هم صادر خواهم کرد.
* گروه های فلسطینی مستحق این هستند که سوختن اجساد کودکانشان را مشاهده کنند.             صفحه آخر

گزارش خبری کیهان

توهین زنجیره ای ها به حافظان امنیت کشور
و مرثیه سرایی برای شیطان بزرگ!

معاون اول رئیس جمهور:

کسانیکهبابکزنجانیرادرستکردهاند
بایدشرمندهباشند

* داعش در آستانه عملیات ارتش برای آزادسازی موصل 
1000 شهروند عراقی را اعدام کرد.

* ژنرال السیســی: نتانیاهو رهبر بزرگی است که 
وجودش برای منطقه ضروری است!

* پیشــروی همزمان ارتش ســوریه و مقاومت در 
حلب و رقه.

* مردم لبنان در همبســتگی با انقالبیون بحرین 
تظاهرات کردند.                              صفحه آخر

مسابقه فرار مزدوران آل سعود از یمن

ریاض:دریمنبمانید،پولبیشتریمیدهیم
بلکواتر:بمانیم،کشتهمیشویم

* وزارت بهداشــت: 12 هزار پرســتار جــذب وزارت 

بهداشت می شوند.

* معاون ســابق ستاد ســوخت: حذف کارت سوخت 

زیرساخت یک طرح ملی را نابود می کند.

* بنیانگــذار انجمــن بیوتکنولوژی ایــران: »محصوالت 

تراریخته« توطئه صهیونیسم علیه جمعیت مسلمانان است.

* شورای رقابت با خروج محصوالت پتروشیمی از بورس کاال 

مخالفت کرد.                                     صفحات9،11و4

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(:

مسئوالنبایددردفقرارا
داشتهباشند

شیطان بزرگ یعنی این

هیالری کلینتون: رئیس جمهور شوم
مجوز قتل عام 200 هزار فلسطینی را صادر می کنم!

صفحه2 صفحه10

نشست خبری »گزارش یک فاجعه«

زاکانی:درجلسهدوشنبههایپاستور
چهمیگذرد؟!

* آقای رئیس جمهور به جای این که به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، 
بهتر است به برادر خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند.

* نمی شــود دو و نیم ســال هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی در تهران 
برگزار شــود و آقای سیروس ناصری هر هفته از اروپا حرکت کند تا به این 
جلسات برســد که در این جلســات به دنبال عقیم کردن تولید داخلی و 

وابستگی به خارج هستند.
* دولت به جای آن که در پسابرجام به دنبال تولید رفاه بیشتر برای مردم 
باشد، با سرعت غیرقابل تصوری در حال تولید رانت است.         صفحه10

صفحه3

حقیقتومجاز
درجنگسوریه


