
ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 

1- موضوع شــرکت: تأســیس کارخانــه و کارگاه جهت 

تولیدو بسته بندی انواع لفافهای چند الیه از جنس کاغذ 

و فویــل آلومینیوم و پلی اتیلن و تولید فوم پلی اســتایرن 

)قطعات پالســتوفرم(، ظروف یکبار مصرف )فومی( ورق 

پالستیکی و پلی اتیلن و تولید انواع پت و پریفورم و انواع 

قطعات پالســتیکی انواع ظروف پالستیکی انواع بطری و 

درب بطری شامل؛ بطری دوغ، بطری آب معدنی، بطری 

روغن و بطری انواع نوشیدنیها و سایر فیلم های پلیمری و 

انجام کلیه امور کارتن ســازی ورق و جعبه، ورنی در ابعاد 

مختلــف، تیغ زنی، دایکات، ایفولوت صادراتی، ســلفون، 

صحافی انواع برچسب، جعبه، لمینت، فوم، نایلون، متاالیز 

صدفی وترســبافان و PVC فویل آلومینیومی، ســلفان، 

نایلــون و نایلکس، لیبل، اســکرین، کلیه  اقالم غذایی و 

دارویی و تجهیزات پزشــکی و همچنین تاســیس شعب 

و دفاتر بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت شــرکت با اخذ 

مجوز در داخل و خارج از کشــور و مناطق آزاد اقتصادی 

جهت انجام کلیه امور بازرگانی از جمله واردات مواد اولیه 

و ماشــین آالت  ضروری خطوط تولید و سایر اقالم مورد 

نیــاز و همچنین فروش و صــادرات محصوالت تولیدی 

صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص 

کاال از بنــادر گمرکی ایجاد شــعب در داخل و خارج از 

کشور با مجوز از مراجع ذیصالح مربوطه انجام کلیه امور 

مربوط به بســته بندی ارائه طرح و مشــاوره شــرکت در 

نمایشگاه های بین المللی شرکت در مناقصات و مزایدات 

دولتی و بخش خصوصی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی 

و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی داخل و خارج از کشور 

صادرات و واردات کلیه کاالهــای مجاز اخذ وام و اعتبار 

از کلیه بانکها و موسســات دولتــی و غیردولتی، دریافت 

تســهیالت از بانکها داخلی و خارجی در صورت ضرورت 

قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:

تهران خ ولیعصر جنب پمپ بنزین ساعی برج سرو ساعی 

ط 18 واحد 1805 کد پستی 1433893837

سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 100 

ســهم 100000 ریالی که تعداد 100 ســهم با نام و 0 

سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 3500000 ریال توسط 

موسسین طی گواهی بانکی شماره 317 مورخ 93/10/28 

نزد بانک ملی ایران شــعبه دانشگاه آزاد اسالمی پرداخت 

گردیده اســت و الباقی ســرمایه در تعهد صاحبان سهام 

می باشد.

اولین مدیران شرکت:

سلطانعلی ابراهیمی به کد ملی 1433893837 به سمت 

نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت 2- احمد ابراهیمی به 

کد ملی 1433893827 به سمت رئیس هیئت مدیره به 

مدت 3- محمود ابراهیمی به کد ملی 1433893837 به 

سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی به مدت 4- یونس 

ابراهیمی به کد ملی 6249949682 به سمت مدیرعامل 

به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

دارنــدگان حق امضــاء: کلیــه اوراق و اســناد بهادار و 

تعهدآور شــرکت به امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی 

به ســمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و یا 

امضاء مشترک سلطانعلی ابراهیمی به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره محمــود ابراهیمی به ســمت عضو هیئت 

مدیــره- عضو اصلی همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی 

و ا داری به امضای یونس ابراهیمی به ســمت مدیرعامل 

ســلطانعلی ابراهیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

احمد ابراهیمی به ســمت رئیس هیئــت مدیره محمود 

ابراهیمی به ســمت عضو هیئت مدیــره- عضو اصلی هر 

یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:

آقای حبیب اله عارف نیا به شماره ملی 2030326135 به 

عنوان بازرس اصلی.

علی اصغر لک آزاد به شــماره ملــی 2030355364 به 

عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

)ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص بسته بندی گلستان صباح سام در تاریخ 1394/3/23 
به شماره ثبت 473803 به شناسه ملی 14005004325 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/01/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت منحل گردیــد و آقای اصغر علی 
اوســط با کد ملی 0492865868 به عنوان مدیر تصفیه تعیین شد و 
نشــانی محل تصفیه: تهران، خیابان خاوران، شهرک مسعودیه، خیابان 
محمدکاظــم کلهر، مســگرآباد، خیابان محمدعلی اوســط، پالک 23، 

کدپستی 1788154481 می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی سنگ کاران الر سهامی خاص
 به شماره ثبت 363881 و شناسه ملی 10104100397

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 93/5/21 و مجوز 
شماره 66461 مورخ 93/12/12 سازمان هواپیمایی کشور 1393/5/21 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان شرکت منتهی به ســال 1392 مورد 

تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی 101005382203 
بــه عنوان بازرس اصلی و آقای غالمعلــی موحدی اصل فرزند اصغر به 
شماره ملی 5099533035 به ســمت بازرس علی البدل شرکت برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب بازرس، تصویــب ترازنامه و 
صورت های مالی انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 26740

و شناسه ملی 10100722073

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

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/02/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهــران، خیابان آپادانا، 
خیابان نوبخت، خیابان ششــم، پالک 66، کدپســتی 1554643351 

تغییر 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 داده پردازی آرین سیستم سهامی خاص
 به شماره ثبت 239054 و شناسه ملی 10102799091

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/12/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

سرمایه شرکت از مبلغ 600/000/000 ریال به مبلغ 1600/000/000 
ریال منقســم به 800 سهم 2/000/000 ریالی با نام از محل مطالبات 
حال شــده ســهامداران افزایش یافــت و در نتیجه مــاده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات افزایش ســرمایه 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 مجری کاران سهامی خاص
 به شماره ثبت 36781 و شناسه ملی 10100822046

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1393/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شذ:

- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 

تعیین شد.

سیداسماعیل جمالی کدملی 2141781061- خانم مریم شمس 

امیری کدملی 2141818648- محمدجعفر محمدپور رودبارکی 

کدملی 2248508603- سیدعلی جمالی کدملی 0062516231 

و مهدی محمدپور رودبارکی کدملی 0062530781- به سمت 

اعضــا اصلی هیئت مدیــره و آقای مهــرزاد محمدپور رودبارکی 

کدملی 80112821 00به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ـ آقای ایمان علی محمد ابراهیم به شماره ملی 00107988544 

بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانم عصمــت رجبــی ش ملی 

0036148954 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.

- ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 92 به 

تصویب رسید.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 

انتخاب روزنامه  کثیراالنتشــار، انتخاب مدیــران، انتخاب بازرس 

انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی
 و صنعتی کاال برق ایران سهامی 
خاص به شماره ثبت 46599 
و شناسه ملی 10100918229

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

صنایــع مهام پارچین در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را از 
شرکت واجد شرایط خریداری نماید.

1- 1000000متر مقوای گرافت پنج الیه قیری آلومینیوم دار
4137H 2- 30 تن ماتریال فوالدی قطر 104×104 جنس

* جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل 
نمایید.

* الزم به ذکر اســت ارائه معرفی نامــه الزامی بوده و هزینه ای 
بابت واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.

* متقاضیان می توانند پس از درج آگهی به آدرس ذیل مراجعه 
و نسبت به دریافت شرایط مناقصه اقدام نمایند.

* میزان ســپرده شــرکت در مناقصه به شرح اســناد مناقصه 
می باشد.

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* صنایــع مهام پارچین در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادها 

مختار است.
ضمنا اســتعالم های رســیده به صورت غیرحضوری مفتوح و 

نتیجه آن کتبا اعالم می گردد.
آدرس: 

تهران- انتهای اتوبان شهید بابائی- جاده اختصاصی پارچین- 
صنایع مهام پارچین.

تهــران- جاده خاوران- بعد از پاکدشــت- جــاده اختصاصی 
پارچین- صنایع مهام پارچین.
دورنگار: 021-36022057

تلفن: 021-36024303

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 94/1-11

م الف 1634
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صفحه2

يادداشت روز

پــس از موفقیت نیروهای ارتش ســوریه در منطقه زینبیــه و قلع و قمع 
تروریست های تکفیری، خبر می رسد، این منطقه کامال پاکسازی شده است. 
طی روزهای گذشــته ساکنان شهرک حسینیه که در این منطقه واقع شده 
پس از شنیدن این خبر، با خوشحالی به خانه های خود بازگشتند. این منطقه 

در حومه دمشق واقع شده و اکثر ساکنان آن شیعه هستند.

بازگشت ساکنان منطقه حسینیه 
بعد از پاکسازی

هشدار صریح رهبر انقالب درباره هدف آمریکا

نفوذ از راه
 توافق هسته ای

* روســیه 6 جنگنده پیشــرفته میگ 31 تحویل 

سوریه داد.

* حیــدر عبــادی در ادامه اصالحات سیاســی 

4وزارتخانه دیگر را منحل کرد.

* نامزد جمهوریخواه: آل سعود بدون حمایت های 

آمریکا نابود می شود.

* وزارت کشور افغانســتان از حمله زمینی ارتش 

پاکستان به خاک این کشور خبر داد.   صفحه آخر

* ظریف:وضعیت سوریه خطر فرقه گرایی را افزایش داده است و باید 
برای پایان بحران در این کشور و همچنین عراق بدون مداخله خارجی 

اقدام و راهکار سیاسی اتخاذ شود.
* الوروف: مســکو عالقه مند به همکاری با تهران برای حل مســائل 
خاورمیانه و شمال آفریقا به نفع ملل منطقه است.             صفحه3

ظریف و الوروف در مسکو:

ایران و روسیه درباره بحران های منطقه 
موضع مشترک دارند

کودتای
نافرجام افسران ارتش مصر

* منوچهر سپاسی: در قالب 223 پرواز زائران خانه خدا 
به عربســتان اعزام می شوند، 121 پرواز مدینه قبل و 

102 پرواز مدینه بعد خواهد بود.
* نمایشــگاه های خودرو تا پایان امسال از تهران 

می روند.

* سردار نقدی: مشکل کنونی در عرصه اقتصاد مقاومتی 
یکی نبودن شعار و عمل مسئوالن است.

* وزیر جهاد کشاورزی: 10 میلیارد متر مکعب از 
بارش های گیالن و مازندران به دریا می ریزد.

صفحات3،4و۹

آغاز پروازهای حج تمتع
از اول شهریور ماه

* مــا راه نفوذ آمریکا در ایــران را قاطعانه 
بسته ایم و با همه  توان باالی خود، اجازه  نفوذ 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا حضور سیاسی 

در ایران را به آمریکایی ها نمی دهیم. 
*  ایران، از مقاومت در منطقه از جمله مقاومت 
فلسطین کاماًل دفاع می کند و از هرکسی که 
با اسرائیل مبارزه می کند و رژیم صهیونیستی 

صفحه3را می کوبد حمایت خواهد کرد.  

آمریکا و ایران، 
مهار منطقه ای

 با کمک 
ویژه داخلی

نامه محسن هاشمی به شریعتمداری و پاسخ کیهان

کیهان نسبت به آیت اهلل هاشمی
دلسوزتر از شماست

صفحه10

خبر ويژه

صفحه2

وقتی بلندگوی 
رادیو اسرائیل

شیپورچی
 اعتدال می شود


