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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت 
بازرس اصلی و آقای پرویز رضائی کدملی 0073302902 
به ســمت بازرس علی البــدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی 

به 29 اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 
مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب 
شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 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 استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه  ملی

10100643383 به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی 

علمداری به شــماره ملی5059610322 را به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار،تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی مدیران 

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 ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی10101236094

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محســن ســروش با کد ملــی 0569770424 به 
نمایندگــی شــرکت ایجاد محیط با شناســه ملی 
10101318872 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و بهزاد عباســی بــا کد ملــی 3199881051 به 
نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر با شناسه ملی 
10100591316 عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل 
و روزبه ولی پور کلتــی با کد ملی 1376600978 
به نمایندگی شرکت نوســازی و عمران اکباتان با 
شناســه ملــی 10101337982 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضــای کلیه قراردادهــا، اســناد و اوراق تجاری 
و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، بــرات و غیره و 
همچنین افتتاح حســاب های بانکی و پرداخت از 
حســاب های مذکور، بســتن آنها و کلیه عملیات 
پولی، مالی و اعتباری شــرکت با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت 
خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/01/21 
شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردیــد و محمد تقوائی به 
شماره ملی 0072876719 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی 
محل تصفیه تهــران، بلوار مرزداران، جنب شــهرک آزمایش، مجتمع 

حکمت، ساختمان امید طبقه6 کدپستی 1464757161 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 عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه 
سهامی خاص به شماره ثبت 390290 و شناسه ملی10320410230

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1395/3/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شــرکت از مبلغ 4/100/000/000 
ریال به مبلغ 41/000/000/000 ریال منقســم به 4/100/000 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 
ســرمایه در تاریــخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده اســت.با ثبت این 
مســتند تصمیمات افزایش ســرمایه-افزایش تعداد سهام 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 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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/12/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

داود رشیدی نژاد )به شماره کدملی0057611769( و رضا رشیدی نژاد 
)به شــماره کدملی 0074066846( و جواد هنرور ترشیزی )به شماره 
کدملی 0890205663( بعنوان اعضاء 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 گلجبین سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 163821 و شناسه ملی10102064221

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/1/15  
و هیئت مدیره مورخ 1395/1/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ســرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 بمبلغ 10/000/000 ریال 
منقسم به 1000 ســهم 10000ریالی بانام از محل آورده نقدی 
طی گواهی بانک شماره 34/36/93 مورخ 95/1/14 بانک تجارت 
شعبه دریای نور افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. جهت افزایش ســرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا 

گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات افزایش ســرمایه بنا به تفویض 
اختیار به هیئت مدیره انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل 
سهامی خاص به شماره ثبت 43093 

و شناسه ملی 10100884575

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 

مورد تصویب واقع شد.

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ش م 10100464606 

بســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرســی آزمودگان ش م 

10100252339 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت تعیین 

شد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت  های 

مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 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  شیمیایی شمین سهامی خاص به شماره ثبت 29996 
و شناسه ملی 10100754556

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1395/1/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید.

ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 1394/9/30 
به تصویب رسید.

مؤسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین با 
شناســه ملی 10103284880 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه 

حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی 10100468600 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب 

بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 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 خدمات رایان اقتصاد نوین سهامی خاص
 به شماره ثبت 389821 و شناسه ملی 10320398831

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

۷،۶ و۸

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱5۱۷   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه ۲ دی ۱395   ۲۲ ربیع االول ۱43۸   ۲۲ دسامبر ۲0۱۶

هشدار اروپا درباره بازگشت تروریست ها به غرب

بمب های ساعتی متحرک
از عراق و سوریه راهی اروپا شده اند

* بازگشــت زندگی به حلــب پس از اخــراج آخرین 
تروریست ها از شهر.

* با فرمان قیام علمای بحرین، یورش ماموران آل خلیفه 
به خانه شیخ عیسی قاسم ناکام ماند.

* هالکت 67 مزدور سعودی در کمین ارتش و انقالبیون یمن.

* تظاهرات ضدسعودی در مناطق شیعه نشین عربستان 
همزمان با سالگرد شهادت شیخ نمر.

* معترضان کنگو را به آتش کشــیدند؛ پلیس 26 نفر 
را کشت. 

صفحه آخر

گزارش خبری کیهان

جزئیات تازه از پشت پرده
ترور سفیر روسیه در ترکیه

* مدیرعامل شرکت بیمه البرز:شرکت های خارجی بعد 

از برجام فقط می آیند و می روند.

*علی رغم وعده های وزیر راه پاییز هم گذشت و ایرباس 

نیامد!

*عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس: الیحه برداشت 

1/5 میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی شبهه سیاسی دارد.

*پیشــرفت نیم درصدی ماهانه طرح مســکن مهر در 

دولت یازدهم!                                           صفحه۴

بر خالف وعده های مسئوالن

قیمت دالر
 از مرز ۴000 تومان هم گذشت

* 2 مقام اروپایی با ابراز »نگرانی شــدید« از بازگشــت تروریســت ها از ســوریه و عراق به اروپا، آنان را به مثابه 
»بمب های ساعتی« در داخل جوامع اروپایی برشمردند.

* طی ماه های گذشته ده ها عملیات تروریستی با صدها کشته و زخمی در سراسر اروپا اتفاق افتاده و هزاران نفر 
نیز توسط پلیس به اتهام عضویت در گروه های تروریستی دستگیر یا احضار شده اند.                         صفحه آخر

روایت نمایندگان از جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی

ظریف: اعتراف می کنم
اعتمادم به جان کری اشتباه بود

يادداشت  میهمان

صفحه2

خبر ويژه

اهداف و پیامدهای
 ترور سفیر روسیه

رویترز: مذاکرات 
3 جانبه

نشانه انزوای 
آمریکا است

آسیب شناسی نظارت و ممیزی در عرصه نشر 

نفوذ اغیار نامهربان 
در بازار یار مهربان

صفحه۵

در ایروان

رؤسای جمهور ایران و ارمنستان
۵ یادداشت تفاهم و موافقت نامه امضا کردند

* بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی امالک 
14 برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است.

* 700 میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستائیان به عنوان ضمانت 
پرداخت شــده که هم اکنون با عدم پرداخت اقســاط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته 

است. تا روز سه شنبه )95/9/30( بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود.
* از 28 هزار پرونده اعطای تسهیالت بانک سرمایه، سهم 10 نفر چهار هزار میلیارد تومان 

می باشد.
* 38 فقره ضمانت نامه به میزان 500 میلیارد تومان برای شرکت های صوری و به سهام داری 

افراد کارتن خواب صادر شده است!

* در یک مورد، شرکت بیمه معلم مبالغ زیادی حق بیمه دانش آموزی دریافت کرده؛ بدون 
اینکه در مورد خدمات ارائه شده گزارش و یا توضیح دهد.

* صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به دولت اســت و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در 
زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست.                                                  صفحه۱۱

دادستان تهران:

بدهکاران کالن بانک سرمایه
 مدیران و هیئت مدیره را تعیین می کردند!

* جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روایت تازه و قابل توجهی از اظهارات روز دوشنبه ظریف 
در جلسه با این کمیسیون ارائه کرد.

* به گفته وی ظریف در این جلسه گفته است؛ من اعتراف می کنم که اشتباه کردم و به حرف جان کری اعتماد کردم، 
اگر استراتژی خودم را دنبال می کردم، اکنون با مشکل مواجه نمی شدم.

* می پذیرم که اشتباه کردم و مسئولیت آن را قبول می کنم.
* ما با صحبت و قول آقای کری اظهارنظر کردیم، به جان کری بعد از نقض عهد اخیر که درخواست مذاکره در ایتالیا 

را داشت، گفتم که شما کاری کردید که حضور من با شما در یک شهر غیرممکن است.

* در حالی که سخنگوی وزارت خارجه روایت کریمی قدوسی را تکذیب کرده و آن را گزینشی خوانده است، برخی 
نمایندگان مجلس از بازبینی و تایید این روایت می گویند.

* حجت االسالم مجتبی ذوالنور : تکذیبیه هایی که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت پیرامون مطالب مطرح 
شده در این جلسه اعالم می شود، مبنا ندارد.

* کریمی قدوسی از بازبینی نوار سخنان ظریف در کمیســیون امنیت ملی مجلس به همراه چند تن از نمایندگان 
مجلس خبر داد و گفت: نتیجه بررسی موضوع به آقای الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نیز اعالم شد.

صفحه2

صفحه3

* دالر قرار بود 500 تومان شود
اما از 4 هزار تومان هم گذشت!

* نمی خواهیــد بپذیریــد که 
آمریکا شــما را سر کار گذاشته 
است؟!                     صفحه2


