
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1394/02/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت جهاد تعاون به شماره ملی 10101382904 به نمایندگی آقای 

حســین فهمیده به شماره ملی 0041974451 و آقای مجتبی نعمتی 

جم به شــماره ملی 0036203270 و شرکت خدماتی نباتات علوفه ای 

ایران به شناسه ملی 10101405565 به نمایندگی آقای مجتبی آقایی 

به شــماره ملی 0439557518 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران 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 سرمایه گذاری میالد سازندگان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 98401 

و شناسه ملی 10101424086

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی  مــورخ 1394/02/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود اکبری با کد ملی 0051031353 
و خانم معصومه جعفری 0084549386 و آقای صمد رزاقی با کد ملی 
0065034813 برای مدت دو سال انتخاب  گردیدند. ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به سال 93/2/29 بتصویب رسید.
آقای حســن داودی با کد ملی 0492395081 به عنوان بازرس اصلی 
و آقــای کیهان پرهیزکار با کد ملــی 0055325904 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شــرکت انتخاب 

گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب مدیران، تصویــب ترازنامه و 
صورت های مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 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 پارس پرداز تلفن 
سهامی خاص به شماره ثبت 378682 

و شناسه ملی10320289641

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/12/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

عبارت ذیل به موضوع شــرکت الحــاق گردید و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید.

واردات و صــادرات کلیه کاالهای مجاز و نیز خرید و فروش کلیه 

کاالهای مجاز در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم

آدرس شــرکت به تهران خیابان شــریعتی جنب خیابان هویزه 

پالک 816 طبقه آخر با کدپستی 1559947317 انتقال یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی چتر بام عایق 
سهامی خاص به شماره ثبت 370452 

و شناسه ملی 10861214849

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

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

موضوع شــرکت: واردات و صــادرات و تولید انواع تجهیزات 
الکتریکی و الکترونیکی و ابزار دقیق و سیســتم های کنترل 
و تله متری و تجهیزات انتقال اطالعات و انواع نمایشگرهای 
آنالــوگ و دیجیتال و سنســورهای الکترونیکــی، مجاز به 
تاسیس شــعب و نمایندگی و اخذ نمایندگی از شرکت های 
معتبر داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبار اسنادی از بانک ها 
و موسسات دولتی و خصوصی، مجاز به شرکت در مناقصات 
جهــت تولید و واردات و فروش تجهیزات و قطعات مرتبط با 
زمینه فعالیت )در صورت ضــرورت قانونی انجام موضوعات 

پس از اخذ مجوز های الزم(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر- خیابان 
عربعلی، خیابان نســترن شرقی، پالک 16، واحد 2 کدپستی 

1533993913
ســرمایه شــرکت: مبلغ 500/000/000 ریال منقســم به 
100 ســهم 5/000/000 ریالی که تعداد 100 ســهم با نام 
و0 سهم آن بی نام میباشــد که مبلغ 175/000/000 ریال 
توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 2109 مورخ 
1393/12/17 نزد بانک ملی شــعبه پارک قیطریه پرداخت 
گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

اولین مدیران شرکت:

ســعید راد گوهر به شــماره ملی 0052154114 به سمت 
مدیرعامل )خارج از اعضا(- ســمیه ابراهیمی به شماره ملی 
0069680299 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- حجت 
غالمــی فجی به شــماره ملــی 0068737998 به ســمت 
رئیس هیئت مدیــره- اعظم حیدرپور قدم به شــماره ملی 
0067952755 به ســمت عضو هیئت مدیــره به مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
دارنــدگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد رســمی و بهادار 
و بانکی و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، ســفته، بروات و 
قرارداد هــا به امضاء مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شــرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:

اعظم احمدی به شمار ملی 0795292295 به عنوان بازرس 
اصلــی و مریم مختارزاده به شــماره ملــی 0058168060 
به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب 

گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
ثبت موضــوع فعالیت  مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص ابزار دقیق پارسیان کاال در تاریخ 1394/02/01
 به شماره ثبت 471285 به شناسه ملی 14004862685 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1393/2/30 و مجــوز شــماره8803 مورخ 94/2/23 ســازمان 

هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح ذیل انتخاب 

شدند:

منوچهــر منطقــی بــا ک.م 0044936801 به ســمت رئیس 

هیئت مدیره، محمدعلی چهاردهی سیرتی با ک.م 0041172825 

به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره، حسین جبل عاملیان با ک.م 

1284561240 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره، محمدعلی 

وزیری زنجانی بــا ک.م 0041649986 به ســمت عضو اصلی 

هیئت مدیره، علیرضا زارعان با ک.م 6609578826 به سمت عضو 

اصلــی هیئت مدیره، عبدالرضا کاظم زاده با ک.م 1289357684 

به ســمت عضــو علی البــدل هیئت مدیره، علی امینــی با ک.م 

1286944112 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره 

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره 

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 صنایع هواپیماسازی ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت26740 

و شناسه ملی10100722073

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

مجلــه هفتگــی کیهــان 
مطالب  حــاوی  ورزشــی 
خواندنی، تحلیلی، گزارش، 
مصاحبه و آخرین  اخبار از 
ورزش ایران و جهان امروز 
)شــنبه- 10 مــرداد( در 
سراســر کشور منتشر شد. 

در این شماره می خوانیم:
بــا  بی امــان  * مبــارزه 

فساد در فوتبال )چشــم انداز هفته(، گفت وگو با بهرام افشارزاده، 
»پیرلــو« مهاجرتی برای هویت دادن، برنامــه کامل لیگ فوتبال 
ایتالیا، توردوفرانس در یک نــگاه، نگاه چندبعدی به بهنام برزای، 
پرسه ای در عاشــقانه های فوتبالی آقا مدد، پوســتر: رودخولیت، 
رحیم استرلینگ، ایگر کاسیاس، رونالدو و دل پیه رو، حسن صنوبر 

)والیبال( مکزیک )قهرمان گلدکاپ( و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1393/11/6 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 1392 به تصویب 

رسید.

موسســه حسابرســی مفید راهبر ش م 10861836531 به 

عنوان بازرس قانونی انتخاب گردید.

 با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 

تصویب ترازنامــه 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 موسسه انتشارات امیرکبیر 
 به شماره ثبت 2918 

و شناسه ملی 10100201530

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

بارکد 2436132

م الف 85761

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۱۲0   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه ۱0 مرداد ۱394   ۱5 شوال ۱436   اول آگوست ۲0۱5

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

ارتش اسرائیل به حال آماده باش درآمد

صهیونیست ها نوزاد شیرخواره را زنده زنده در آتش سوزاندند
صفحه آخر

صفحه2

این گزارش را جدی بگیرید

توافق وین
شلیک به امنیت ایران است

توصیه خطیب جمعه تهران به مسئوالن:

با صراحت به مقامات غربی بگویید اسرائیل باید از بین برود

نگاه پژوهشگر استراتژي های صنعتی به گزارش کیهان

مک دونالد پیش قراول کدام لشکر است؟

استاد رحیم پور ازغدی:

ادعای تاکید رهبری
 بر قبول برجام

دروغ محض است

* این آزمون 27 شــهریور برگــزار و 5 هزار نفر پس از 
موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه به استخدام آموزش 

و پرورش درمی آیند.
* رئیس  سازمان خصوصی سازی: تمام شرکت های برق 

واگذار می شوند.

* دادســتان انتظامی ســازمان امور مالیاتــی: مردم از 
مأموران مالیاتی بدرفتار شکایت کنند.

*خطر نابودی چــای ایرانی در حمایت از واردات چای 
خارجی.

صفحات۱۱و۴

از فردا آغاز می شود

نام نویسی آزمون استخدامی
 آموزش و پرورش

* مال اختر منصور جانشین مالعمر و رهبر طالبان 
شد.

* جنایــات آل ســعود در یمن صــدای اعتراض 
یونیسف را هم درآورد.

* روســیه انبارهای ســالح خود را به روی ارتش 
عراق گشود.

* روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت: مشارکت در جنگ 
سوریه قدرت حزب اهلل را کاهش نداده است.         صفحه آخر

در واکنش به تحریم های غرب

پوتین دستور داد تمام محصوالت
غذایی و کشاورزی اروپا معدوم شود

صفحه3

عربستان 
معمار جنایت

 و مکافات

غش و ریسه الکی خوش ها 
برای اهانت فرانسوی

*  آیــت اهلل خاتمی: شــعار مرگ بر آمریکا شــعاری 
احساساتی نیست بلکه ریشه قرآنی دارد.  آنها بیش از 
نیم قرن است به ملت ایران ظلم می کنند لذا حق این 
ملت است با شکوه تر از هر زمانی بگوید مرگ بر آمریکا.

*  ما به استقبال جنگ نمی رویم اما اگر آمریکایی ها بخواهند 
شــانس خود را بیازمایند تردید نکنند که رزمندگانشان را 

با هواپیما می آورند اما با تابوت به شهرشان می فرستند. 

* مقــام معظــم رهبری هــم در جوابی کــه به نامه 
رئیس جمهور دادنــد و هم در خطبه نماز عید فطر به 
این نکته تاکید کردند کــه این متن با دقت مالحظه 
شود و مسیر قانونی را طی کند. این مسئله مهمی است 
یعنی باید منتظر بمانیم تا مسیر قانونی متن طی شود.
* نباید ذوق زده شــویم چون هنوز مراحل قانونی این 
متن به پایان نرسیده است.                       صفحه3

* علیرغم هیاهوی رســانه ای ذوق زدگان درخصوص دســتاوردهای 
توافق وین، با توجه به مستندات و شواهد قابل تامل، این توافق امنیت 

جمهوری اسالمی ایران را نشانه رفته است.
* توافق نهایي به شکلي تاسف بار جاي خالي پازل اطالعاتي آمریکا را 
پــر کرده و در واقع ضریب موفقیت یک حمله را تضمین مي کند چرا 
که براساس این توافق بازرسان پیوسته بر زنجیره امنیت ایران نظارت 

خواهند داشت.
* »باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس تلفنی با گروه های 
حامی توافق هســته ای: پس از 15 ســال، شــرایط برای اقدام نظامی 

مناسب تر است.
* »جاش ارنست« سخنگوي کاخ ســفید: یکي از مزایای بازرسي از 
ایــران، افزایش اطالعات در مورد اهداف احتمالي و باال رفتن دقت به 

هنگام اقدام نظامي در ایران خواهد بود.
* مقامات آمریکایی پس از توافق وین بارها اعالم کرده اند این توافق 

گزینه نظامی را حذف نکرده بلکه تقویت نیز کرده است.
* هرچند که اظهارات عاجزانه مقامات آمریکایی درخصوص حمله به 
ایران بیشــتر به یک بلوف تکراری شبیه است اما باید به این موضوع 
توجه داشــت که دشــمن هیچگاه از ضربه زدن به جمهوری اسالمی 
ایران دســت برنمی دارد و به هر طریقی به دنبال ایجاد مسیری برای 
ورود به روزنه های امنیتی کشور است.                                    صفحه2

* مــک دونالد یکــی از اصلی ترین 
نمادهــای آمریکا و ابــزار ترویج آن 
اســت و نمی توان آن را در حد یک 
فروشگاه زنجیره ای فست فود دانست.

* مــک دونالد یک اســم رمز 
است و معنای آن حل شدن در 

هزارتوی اقتصاد جهانی است.

* مقامات روســیه پس از تعطیلی چهار شعبه مک دونالد در این کشور، 
اعالم کردند این اقدام سرآغاز یک چرخش تاریخی است.

* سیستم حسابداری آنالین و کدگذاری شده مک دونالد یکی از معابر 
امن جهانی برای مخابره و تبادل اطالعات محرمانه است.

صفحه8

* اصالح طلبان حامی دولت به دنبال جذب علی الریجانی
*  بازی با کلمات برای دور زدن مجلس و قانون اساسی


