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به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 

1394/5/3 و مجــوز شــماره 45016/1/315/493 مــورخ 

94/6/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آدرس شــعبه شرکت به استان هرمزگان - جزیره کیش، بلوار 

ســاحل، برج آنا، طبقه هفتم واحــد 85 تغییر کرد. همچنین 

آقای حبیب پوربابادی با کد ملی 1971872245 به ســمت 

مدیر شعبه انتخاب شد. حدود اختیارات ایشان عبارت است از:

- انجام کلیه امور اداری و کاری شعبه در محل مشخص شده، 

پیگیری مصوبات هیئت مدیره شــرکت ســپانیر در خصوص 

شعبه و نیز انجام کلیه مکاتبات عادی و اداری مرتبط با شعبه.

 تهیه گزارش وضعیت مالی و هزینه های شــعبه در دوره های 

سه ماهه و ارائه آن به هیئت مدیره شرکت.

امضاء کلیه اســناد مالی شــعبه اعم از چک، برات و ســفته و 

ســایر اسناد تجاری و مالی و همچنین کلیه قراردادها و عقود 

اسالمی با امضای ثابت محمدحسین افتخار )مدیر مالی شعبه( 

به اتفاق امضای مدیرعامل شرکت سپانیر )حسین شریف آبادی 

عسکری( یا مدیر شعبه )حبیب پوربابادی( به همراه مهر شعبه 

معتبر خواهد بود. و امضاء  اوراق اداری شــعبه با امضای مدیر 

شعبه و مهر شعبه معتبر می باشد.

با ثبــت این مســتند تصمیمات تغییر محل شــعبه داخلی، 

تغییرات شعبه )حق امضاء(، تغییر مدیر شعبه داخلی 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 مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 274037  و شناسه ملی 10103020206

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/4/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای آرش درچه طالبی کد ملی 1756135290 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و آقای احد شــهبندی کد ملی 0061932264 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانم لیال رضایی 

شاد کد ملی 0061832103 به سمت عضو هیئت مدیره و خانم 

آرزو نظری کد ملی 0054639451 به سمت عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.

امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ســفته 

بــروات با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئــت مدیره متفقاً و امضا 

اوراق عادی اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی و در هر دو حالت 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

- قادر ملکی وند به شماره ملی 0050350498 به سمت بازرس 

اصلی و خانم وجیهه لفیف به شــماره ملــی 1729586163 به 

سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب مدیران، تعیین وضعیت 

حق امضاء، تعیین ســمت مدیران، انتخاب بازرس 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 رادیس طب
 سهامی خاص به شماره ثبت 384220 

و شناسه ملی 10320346383

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ 
1394/04/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنامه و عملکرد ســود و زیان ســال مالی منتهی به 29 
اسفند 1393 مورد تصویب قرار گرفت.

آقای خسرو خسرونژاد به شــماره ملی 0053677269 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای پرویز رضایی به شــماره ملی 
0073302902 به ســمت بازرس علی البــدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب 

گردیدند:
آقای محمد قطان کاشانی به شماره ملی 0042634873
آقای علیرضا قطان کاشانی به شماره ملی 0066568511
آقای مهدی قطان کاشانی به شماره ملی 0073042382

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب مدیران، تغییر نوع 
عضویت هیئت مدیره، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب 
بــازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده 
توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبــت و در پایــگاه  آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن مشبک فر فیلم 
سهامی خاص به شماره ثبت 237132

 و شناسه ملی 10102780240

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 
1394/07/29 و مجوز شــماره 932/15/281348 مورخ 1394/9/16 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
پرویز حیدری نیگجه به کد ملی 0036886785 به سمت بازرس اصلی 
و زلیخا طالشی بیک بالغی به کد ملی 0067553605 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
آموزش و پرورش منطقه هفده به شماره ثبت 49905 

و شناسه ملی 10100950750

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/9/7 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شــرکت بــه تهران بزرگــراه صــدر، انتهای بلــوار کاوه 

شــمالی، خیابــان قیطریه، پالک 18، طبقه دوم به کد پســتی 

1938665153 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید.

در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت: ایجاد کارگاه و 

کارخانه به منظور تولید انواع محصوالت فوالدی و سایر محصوالت 

و تولیدات صنعتی و مصنوعات فلزی و خدمات مربوطه، فعالیت 

در زمینه خرید و فروش انواع آهن آالت ساختمانی و تأسیساتی و 

ادوات مربوطه، واردات مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز شرکت 

و صدور فرآورده های شــرکت به خارج و واردات و صادرات کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی، مشــارکت در سایر شرکتها، شرکت در 

مناقصات و مزایده ها، انعقاد قــرارداد و اخذ و اعطای نمایندگی 

و ســرمایه گذاری در شرکتها و مؤسســات دولتی و خصوصی و 

شرکتهای خارجی و با اشخاص حقیقی و حقوقی، تحصیل اعتبار 

وام از بانکها و مؤسســات دولتــی و بخش خصوصی )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعــات فعالیت پس از اخذ مجوزهای 

الزم(. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک 

واحد ثبتی(، اصالح ماده اساســنامه )الحاق به موضوع فعالیت( 

انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقــوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان 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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/11/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 93/9/30 مورد 
تصویب قرار گرفت.

موسســه حسابرســی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شــماره شناسه 
ملــی 10100617632 به عنوان بــازرس اصلی و آقای حمید احمدی 
به شــماره ملی 0052754073 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، 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 آتیه سازان میشا 
سهامی خاص به شماره ثبت 424181 

و شناسه ملی 10320762667

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

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۳۴۱   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳95   5 شعبان ۱۴۳۷   ۱۲ مه ۲0۱۶

صفحه2

يادداشت میهمان
خبر ويژه

میالد مسعود حرضت امام سجاد علیه السالم مبارک باد

* این طرح، بزرگترین مجتمع تولید بنزین یورو 4 

در کشــور است که با پیشرفتی حدود 95 درصد 

به دولت یازدهم تحویل داده شده بود.

* زیان سهامداران بورس روز بروز بیشتر می شود.

* معاون وزیر بهداشــت و درمــان: 11 هزار 

پرستار امسال استخدام می شوند.

* خرید بیش از 33 هزار تن برگ سبزچای از 

چایکاران شمال.                              صفحات۴و۹

انتشار تصاویر برای مقابله با نظام آزاد
 و برای دفاع از آن ممنوع!

* رهبر معظم انقالب اسالمی، در حکمی با پذیرش استعفای محمد سرافراز و تشکر از تالش های انقالبی و 
ارزشی وی دکتر عبدالعلی علی عسگری را به ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران منصوب 

کردند.
* در حکم رهبر انقالب آمده است: نظر به استعفای جناب آقای محمد سرافراز و با تشکر از تالش های انقالبی 
و ارزشی دلسوزانه ایشان که هرگز نباید فراموش شود، جنابعالی را که برخوردار از پیشینه انقالبی و تجربیات 

مدیریتی در رسانه ملی هستید، به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب می کنم.
* موکداً سفارش می کنم به برنامه ریزی، رعایت راهبردهای کالن، جذب و حفظ و تربیت نیروهای انقالبی و 

کارآمد و حضور مؤثر در فضای مجازی اهتمام بورزید و به خدای متعال توکل و اعتماد کنید.
* رهبر معظم انقالب اسالمی سرافراز را به عضویت در شورای عالی فضای مجازی منصوب کردند. آقای سرافراز 
پیش از انتصاب به ریاست سازمان صدا و سیما، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی بود.            صفحه۳

گزارش خبری تحلیلی کیهان

افزایش طول عمر
تازه  ترین دستاورد برجام!

توقف ساخت بزرگترین مجتمع تولید بنزین ایران 
در دولت یازدهم

* رهبــر حــزب جماعت اســالمی بنــگالدش اعدام
شد.

* انفجارهــای تروریســتی و درگیری هــای خونین در 
شهرهای مختلف ترکیه.

* سخنگوی کاخ سفید: از نگاه اوباما حمله اتمی به ژاپن 
کار درستی بوده است!

* انفجار بمب در شــهرک صدر 65 شهید و 70 زخمی 
برجای گذاشت.

* روایت خواندنی عربستان شناس مشهور غربی از جنگ 
قدرت در خاندان سعودی.

* قدرتمندترین موشک قاره پیمای روسیه آماده پرتاب 
آزمایشی.                                           صفحه آخر

مجلس نمایندگان آمریکا بودجه پیشنهادی پنتاگون
برای کمک به اسرائیل را ۴ برابر کرد!

صفحه2صفحه۱۱

با حکم رهبر انقالب

علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما شد

اسالم  انقالبی

*روزنامه رسمی دولت مدعی شده مهمانداران و خلبانان پیش از 
برجام دچار مرگ زودرس می شده اند که برجام این مشکل را حل 

کرده است!
*معاون پارلمانی رئیس جمهور: برخی از دستاوردهای برجام را به 

دالیل محرمانه بودن و امنیت ملی فعاًل نمی توان بیان کرد!
* این نوع دفاعیات دم دستی و عوام فریبانه در ادبیات مدافعان 

برجام طی ماه های اخیر به کرات یافتنی است!
* یک نماینده حامی برجام: شرایط جوی کشور بعد از مذاکرات 
تغییر کرده و بارش ها افزایش پیدا کرده اســت! گرمای هوا در 
شــهرهای بزرگ کشــور کاهش یافته و به نظر می رسد، علت 

خشکسالی های اخیر جنگ و جدال هسته ای بوده است.
* هاشمی رفســنجانی: مخالفان برجام دلیل قانع کننده ای برای 

مخالفت های خود ارائه نمی دهند!
* این دفاعیات و دستاوردتراشــی های ناشیانه برای برجام در 
حالی اســت که این توافق به اعتراف مسئوالن بلندپایه دولت 

»تقریبا هیچ« دستاوردی نداشته است.
بانکــداران بین المللی از توضیحات  المانیتور:  * پایگاه خبری 

آمریکا برای از سرگیری رابطه با ایران متقاعد نشدند.
* اکثر بانک های بزرگ خارجی درخواست بازگشت به ایران را بنا 
به دالیل متعدد، از جمله جریمه های سنگین قبلی آمریکا و نگرانی 
از بازگشت دوباره تحریم ها علیه ایران رد می کنند.              صفحه2

* محمدابراهیــم امین دیروز طی نامه ای خطاب به 
وزیر اقتصاد تقاضای استعفا و بازنشستگی کرد.

* در نامه مذکور آمده است: شرمنده ام که در حوزه 
مسئولیت اینجانب پیشــامدی ساماندهی و به اجرا 
گذاشــته شد که مایه هجمه گســترده رسانه ای به 
بیمه مرکزی و دولت تدبیر و امید را فراهم ساخت.

* از بابت وقوع این پیشــامد از مردم شــریف ایران 
پوزش می طلبم.

* گفتنی است با انتشار فیش های حقوق اسفندماه 
برخی مدیران بیمه مرکزی مشــخص شــد که این 
مدیران بعضا تا 87 میلیون تومان دریافتی داشته اند.
صفحه۴

در پی انتشار فیش های حقوق نجومی

رئیس کل بیمه مرکزی عذرخواهی و استعفا کرد

جرم هشدار نسبت به
» نفوذ یواشکی« !
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