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نجات از باتالق موسسات مالی ورشکسته 
کی و چگونه؟

* محسن امینی یک مالباخته: مردم االن پولشان را می خواهند، نه یکسال 
دیگر. شعبه مرکزی موسسه آرمان سابق واقع در خیابان خیام، منبع موثقی 
به ما گفت: 7 میلیارد تومان آن ساختمان را خریدند و سال بعد 60 میلیارد 
دو طبقه اش مشتری داشته است، ولی نفروختند. ما پولمان را می خواهیم و 

از صبر خسته شده ایم.

* میتــرا قهرمانــی مالباخته کرمانشــاهی: بانک مرکــزی اعالم کرده 
ســپرده گذاران زیر100 میلیون باید برگه تعهدنامه در12 بند امضا کنند تا 
سقف 30 میلیون تومان از سپرده شان بازگردانده شود. امضای این تعهدنامه 
12 بندی به این معناســت که دیگر نسبت به مابقی سپرده خود هیچ گونه 

ادعا و اعتراضی نداشته باشیم!

ضرورت رسیدگی فوری به حل مشکل مالباختگان موسسات مالی و اعتباری - بخش دوم

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.
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- من هفت ماه پیش بازنشسته شدم. کل 
پاداشی که به من دادند، چهل و پنچ میلیون 
تومان شد. به خاطر وام هایی که از محل کارم 
گرفته بودم، حقوق دریافتیم هشتاد و نه هزار 
تومان هست! به خاطر گرانی پولم را گذاشتم 
اینجا چون حدود دویســت و خرده ای هزار 
تومان بیشتر ســود می گرفتم. من به خاطر 
الحجج)ع( سابقه  ثامن  مالی  موسسه  اینکه 
زیاد و همین طور شــعبه های فراوانی داشت 
و با توجه به آرم بانک مرکزی روی تابلوهای 
موسســه اصال فکر نمی کــردم غیرمجاز یا 
کالهبردار باشند! حاال تمام دارایی ام که همان 
چهل و پنچ میلیون تومان است و با سودش 
زندگی می کردم، در این موسسه مالی بلوکه 
شده است. یک هفته ای هست که پس اندازم 
تمام شده و خجالت زن و بچه ام را می کشم. تو 

را به خدا این پول را به ما برگردانید!
- من یک متضرر هســتم. وام در قبال 
سپرده داشتم. با موسسه مالی ثامن الحجج)ع( 
تسویه کردم. وام را از سپرده کم کردند و گواهی 
تسویه داخل پاکت در بسته به من دادند و بردم 
پارسیان، ولی گفتند وام داشتی و سیستم راه 
نمی دهد برایت کاری بکنیم. حاال ثامن می گوید 
تقصیر پارسیان است و پارسیان می گوید تقصیر 

ثامن هست. من ماندم و یک پاکت در بسته!
آنچه در باال خواندید پیغام های مردمی درباره 
موسســات مالی و عدم بازپس دادن اصل سرمایه 

سپرده گذاران این موسسات است. 
گویا این مؤسســات با سوء استفاده از اعتماد 
مردم و بــا دریافت مجوز فعالیــت قانونی ازبانک 
مرکزی بــه منبع عظیمی از پول هــای باد آورده 
مردم بیچاره دســت یافته اند و در این میان بانک 
مرکزی چیــزی بیش از تماشــاگر این رفتارهای 

تشنج آمیز نیست.
برخی از موسسات مالی و اعتباری گویا به موسسات 
مال انــدوزی غیراعتباری تبدیل شــده اند. این قبیل 
موسســات با سوء استفاده از اعتماد مردم سرمایه های 
آنــان را اتالف کرده اند که در خوش بینانه ترین حالت 
می توان علت این فاجعــه مالی را در عدم تخصص و 
کارایی مدیران آنها جست و جو کرد و در بدترین حالت 
ممکن می توان احتمال کالهبرداری داد. در این بین 
تنها کسانی کمرشــان زیر بار چالش ها خم شده که 
با اندک پس انداز همه عمر خود می خواســته اند، پی 
کورســوی امیدی را بگیرند و تحولی هر چند کوچک 
در معیشت خود و خانواده شان بیافرینند؛ نه سرمایه دار 

کالن بوده اند و نه سهام دار بورس باز.
امضاء تعهدنامه برای دریافت مختصری 

از کل سپرده!
میتــرا قهرمانــی مالباخته کرمانشــاهی که 
همســرش نگهبان یک مرکز دولتی اســت وطی 
ده ســالی که از ازدواجشــان می گذرد با سختی 
توانسته اند پنجاه میلیون تومان پس انداز کنند، با 
بغض به گزارشگر کیهان توضیح می دهد: »شهریور 
ماه امسال به وقت افتتاح حساب از کارمند موسسه 
مالــی ثامن در مورد مجوز فعالیت از بانک مرکزی 

سؤال کردم. وی صراحتا گفت: تمام فعالیت های ما 
مجوز قانونی دارد و حتی چند بار هم موسســه به 
پاس خدمات خود تقدیر نامه دریافت کرده است!«

به هر جهت بــا اطمینان خاطری که از بابت 
معتبر بودن فعالیت های موسسه ثامن الحجج)ع( 
دریافت کــردم، کل پس انداز پنجاه میلیونی خود 
را- پس انداز کوچک همه سال های عمرم- به این 

موسسه سپرده و با افتتاح حساب در شعبه مرکزی 
ثامن کرمانشاه دفترچه با آرم معتبر دریافت کردم. 
حتی روی تابلوی بانــک ُمهر مجوز بانک مرکزی 

وجود داشت!«
وی ادامه می دهد: »آذرماه 95 سود سپرده ام 
را بی هیچ مشــکلی گرفتم، اما از دی ماه همه چیز 
به هم ریخت. یک روز صبح که برای دریافت سود 
ســپرده ام به شعبه مرکزی ثامن کرمانشاه مراجعه 
کردم، ناگهان مشتری ها به داخل هجوم آوردند و 
جو متشنج شد. هدف من از این سپرده گذاری این 
بود که ماهیانه 850 هزار تومان سود سپرده دریافت 
کرده، بعد مدتی روی ســرمایه اصلی 50 میلیون 
تومانی ام گذاشته اقدام به خرید یک آپارتمان 90 
میلیونی کنم. اما از دی ماه نه رنگ سود را دیدیم 

و نه اصل  سپرده مان را پس می دهند!« 
این مالباخته کرمانشــاهی که حتی صدایش 
نیز خسته از هر روز پیگیری های قانونی و شرکت 
در تجمعات مردمی جلو شعب موسسه مالی ثامن 
است، ادامه می دهد: »یک بار یکی از رؤسای شعب 
ثامن در کرمانشــاه حین سخنرانی گفت: من هیچ 
مشکلی برای پرداخت سپرده ها ندارم! حتی تا 600 

برابر پول ســپرده گذاران دارایی ماست، ولی بانک 
مرکزی حساب ها را بسته و مدعی است که تخلف 

صورت گرفته و باید حسابرسی کنند!«
از این مالباخته می پرسم: »اقدام بانک مرکزی 
در جهت پرداخت اصل سپرده تان چه بوده است؟« 
وی پاســخ می دهد: »بانک مرکــزی اعالم کرده 
سپرده گذاران زیر100 میلیون باید برگه تعهدنامه 
در12 بند امضا کنند تا 30 میلیون از سپرده شــان 
بازگردانده شود. امضای این تعهدنامه 12 بندی به 
این معناست که دیگر نسبت به مابقی سپرده خود 
هیچ گونه ادعا و اعتراضی نداشته باشیم، در تجمعات 
مقابل شــعب شــرکت نکنیم تا خود بانک تعیین 
تکلیف کند و مثال هر وقت امالک ثامن فروش رفت 
به ما اطالع می دهند که برای دریافت مابقی مراجعه 

کنیم. روشن است که این یک تدبیر برای کاهش 
حجم اعتراضات مردم مالباخته بیش نیست.«

تکمیــل  در  کرمانشــاهی  شــهروند  ایــن 
صحبت هایش می گوید: »ما مجبور شــدیم امضا 
کنیم. همین 30 میلیون هم برایمان غنیمت بود. 
خیلی هــا گفتند ما هیچ چیــز را امضا نمی کنیم.

سی میلیون کجای کارمان را  می گیرد؟ البته آنها 
سپرده های کالن تری داشتند؛ هر چند از خانواده ما 
هم چند نفر این بال سرشان آمد. پدر خود من نیز 
80 میلیون تومان در ثامن سپرده گذاری کرده بود.«

امالک موسسات مالی ورشکسته 
کی به فروش می رسد؟

در جدیدتریــن راهکار اعالم شــده گفته اند، 
موسسات مالی این چنینی از ساختمان های باشکوه 
و گرانقیمتــی برخوردار بوده انــد که با فروش این 

مایملک پول مردم بازگردانده خواهد شد.
متن خبر منتشره در مورد تکلیف سپرده گذاران 
موسسه کاسپین در تاریخ )95/10/27( در رسانه 
اینچنین است: »به  منظور حفظ حقوق و اطمینان 
خاطر تمامی سپرده گذاران، تا قبل از انتقال اموال 
و دارایی های تعاونی های منحله هشــت گانه، هیچ 
اقدامی از ســوی این موسسه )کاسپین( در جهت 
پرداخت وجوه سپرده ها صورت نمی پذیرد. در این 
اطالعیه آمده اســت که عدم پرداخت سپرده های 
اشــخاص و بررســی دارایی هــا و اموال، شــامل 
سپرده گذاران تعاونی های منحله فرشتگان، الزهرا 
مشــهد، حســنات اصفهان، دامداران و کشاورزان 
کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان 
و عام کشاورزان مازندران که تحت عنوان موسسه 
اعتباری آرمان ایرانیان فعالیت می کردند، می شود.«
محســن امینی یک مالباخته پیرو این وعده 
وعیدهــا توضیح می دهد: » من با رئیس  شــعبه 
خیلی خوب بودم. هیچــی نگفت که می خواهد 
مشــکل دار بشــود. یک روز که رفتم گفت: دیگر 
پرداخت نداریم. مردم االن پولشان را می خواهند، 
نه یک سال دیگرکه مسکن تکان بخورد و آقایان این 
موسسات به سودهای بیشتر زمین ها و خانه هایی را 
که خریده اند، بفروشند. حاضر نیستند به سود کمتر 
بفروشند که سریع تر پول مردم را بدهند. نمونه اش 
شعبه مرکزی موسسه آرمان سابق واقع در خیابان 
خیــام، منبع موثقی به ما گفت: 7 میلیارد تومان 
آن ســاختمان را خریدند و سال بعد 60 میلیارد 
دو طبقه اش مشتری داشته است، ولی نداده اند. ما 

پولمان را می خواهیم و از صبر خسته شده ایم.«
واگن واژگون وعده وعیدهای بی فرجام 

یکــی دیگراز مهم ترین اقــدام بانک مرکزی، 
انحالل این موسســات و ســپردن تعهدات آنها به 
بانک هــای دیگر بوده اســت؛ اقدامی که در جهت 
حفاظــت از ســرمایه مردم صورت گرفته اســت. 
اکنون این سؤال مطرح است که آیا این انحالل ها 

و سپردن تعهدات ســپرده گذاران به سایر بانک ها 
توانسته مشکل امنیت ســرمایه ها و آرامش خاطر 

سپرده گذاران را حل کند؟
رضــا پورحیدری یــک شــهروند متضرر از 
موسســات مالی توضیح می دهد: »من یک متضرر 
هستم. وام در قبال سپرده داشتم. با موسسه مالی 
ثامن الحجج)ع( تســویه کردم. وام را از سپرده کم 
کردند و گواهی تســویه داخل پاکت در بســته به 
من دادند و بردم پارسیان، ولی گفتند وام داشتی و 
سیستم راه نمی دهد برایت کاری بکنیم. حاال ثامن 
می گوید تقصیر پارسیان است و پارسیان می گوید 
تقصیر ثامن هست. من ماندم و یک پاکت در بسته!«

سرنوشت کارمندان موسسات ورشکسته
سرنوشــت جوانان کارمند این موسسات 

مالی ورشکســته نیز دســت کمی از وضعیت 
مالباختگان ندارد.

یکی از کارکنان موسسه مالی ثامن الحجج)ع( 
به گزارشگر روزنامه کیهان توضیح می دهد: »موسسه 
مالی ثامن الحجج)ع( 550 شعبه در سراسر کشور 
و میزان منابعش بنا براعالم بانک مرکزی 13000 
میلیــارد تومان بود. بنده کارمند آنجا بودم و هیچ 

وقت هم فکر نمی کردم که این سرنوشتمان بشود. 
هر روز اوضاع بدتر شــد و االن با مدرک لیسانس 
حسابداری مشغول مسافرکشی هستم. ماه هاست 
همگی مــان را اخراج کرده انــد و گفته اند در بانک 
پارســیان آزمونی بــرای ما می گذارنــد که البته 
گذاشــتند، ولی بعد اعالم کردند که هر موقع نیاز 

داشتیم با شما تماس می گیریم!«
سرفصل ماجرای اعالم دادستانی 
یا تذکرات بی اثربدهی فرشتگان؟

برای بررسی ابعاد ماجرای موسسات غیرمجاز 
به ویژه شــرایط پیش آمده برای کاسپین، حیدر 
مستخدمین حسینی- معاون اسبق حقوقی بانک 

مرکزی- توضیحاتی مطرح می کند.
وی با بیان اینکه موسسات تحت عنوان اعتباری 

و یا تعاونی های اعتبار از لحاظ نحوه شکل گیری اولیه 
دچار مشکل هستند، می گوید: »در مجموع آنها شاید 
بر اساس پایه قانونی و مجوزهایی که مثال در قانون 
تعاون به آنها داده شده، شکل گرفته اند؛ ولی با مجوز 
بانک مرکزی برای فعالیت همراه نبوده است. از این 
 رو اکنون با مشکالتی مواجهند که تمامی دستگاه ها 
را با خود درگیر می کنند، چرا که به هرحال بازار پول 
آن قدر حساس است که اگر قرار باشد هر بازیگری در 
آن حضور داشته باشد باید در قالب چارچوبی مشخص 
و قانونمند طبق قوانین بانک مرکزی فعالیت کند.«

معاون اســبق بانک مرکزی با بیان اینکه باید 
در مقابل شکل گیری و فعالیت موسسات غیرمجاز 
دولت، بانک مرکزی و به دنبال آن مجلس به عنوان 
قوه ناظر و همین طور قوه قضائیه پاســخگو باشند، 
می گوید: »هر یک از این دستگاه ها در این سال ها 
به نوبه خود کوتاهی هایی داشــته اند و سرانجام به 

اینجا رسیده ایم.«
مستخدمین حســینی با این حال معتقد 
اســت که در ادامه با توجه به ســاماندهی بازار 
غیرمتشکل پولی که در دستور کار بانک  مرکزی 
قرار گرفت، نحــوه ادغام و تفاهم برای تجمیع 
تعاونی ها و تشــکیل موسســه ای واحد اقدامی 
مثبت اســت، چرا کــه در این حالت با تجمیع 
چنــد تعاونی کنترل و نظارت بر فعالیت آنها با 
شدت بیشتری پیش خواهد رفت و از سوی دیگر 
مجموع دارایی ها، بدهی ها و مجموعه سپرده های 
آنها در مجموع از دسترسی بیشتری برخوردار 
اســت، حتی اگر هنوز مجــوز بانک مرکزی را 

دریافت نکرده باشند.
وی در ادامــه به جریان پیــش آمده برای 
موسسه اعتباری کاسپین اشاره داشته و می گوید: 
»اول اینکه در این جریان باید گفت موسسه ای 
کــه مجوز بانک مرکــزی را دریافت کرده، باید 
ماجرای متفاوت با موسســاتی که از این مجوز 
برخوردار نیستند و مراحل قانونی را طی نکرده اند 
داشته باشند. در مرحله بعد هم باید بانک مرکزی 
پاســخ دهد که نحوه  ادغام تعاونی هایی که در 
مجموع کاسپین را تشکیل داده اند، چگونه بوده 
اســت؟ آیا این رقم 4000 میلیاردی که برای 
بدهی مؤسســه فرشتگان مطرح می شود در آن 
زمان مشــخص نبود، مخفی بود یا اینکه برای 
تسویه آن برنامه ای وجود داشته است؟ چنانچه 
عنوان شود که مسئولیت اصلی با مدیر و هیئت 
مدیره کاسپین برای پاسخگویی به سپرده گذاران 
آن و تعاونی های زیرمجموعه خود اســت، اما با 
اینکه این موضوع مورد تایید خواهد بود در نهایت 
به طورحتم بانک مرکزی است که در صورت بروز 
مشکل برای این ماجرا اقدام خواهد کرد. از سوی 
دیگر برای بررسی سرفصل ماجرای کاسپین نکته 
مهمی که باید بررسی کرد این است که آیا آنچه 
که اعالم دادستانی درباره وضعیت بغرنج موسسه 
فرشتگان مبنی بر بدهی 4000 میلیارد تومانی 
داشــته، از این ناشی است که قبال تذکراتی به 
بانــک مرکزی در این بــاره داده و ترتیب اثری 

داده شده است یا خیر؟«

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای محمد حســن همت به شــماره ملــی 1198973821 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای امیر سامان بگی به شماره ملی 1190006537 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 1394 مورد تصویب قرار 

گرفت.
بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، انتخــاب روزنامه 
کثیراالنتشــار 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 ایران اسپان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 23366 

و شناسه ملی 10100688371

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

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

مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
عمومی عادی ســالیانه مورخ 
ذیل  تصمیمات   1392/4/19

اتخاذ شد:
حســین رهاب به شماره ملی 
0938446932 بــه عنــوان 
بازرس اصلی و وحید طاهری 
به شماره ملی 0073137502 
علی البدل  بــازرس  عنوان  به 
برای یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. سید خسرو وفائی به 
شــماره ملی 3933510228 
به عنوان رئیس هیئت مدیره 
و اکرم وثائق به شــماره ملی 
2753410542 بــه عنــوان 
رئیس هیئــت مدیره و  نائب 
سید ســعید وفائی به شماره 
ملی 0450170586 به سمت 
گردیدند.  انتخاب  عامل  مدیر 
امضــا کلیــه اوراق و اســناد 
مدیرعامل  امضای  با  تعهدآور 
یا رئیــس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر اســت 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.
اداره ثبت شرکتها و 
مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور
با ثبت این مستند تصمیمات 
انتخاب  مدیــران،  انتخــاب 
بــازرس، تصویــب ترازنامه و 
صورت هــای مالــی، انتخاب 
انتخاب  کثیراالنتشار  روزنامه 
شــده توســط متقاضــی در 
ســوابق الکترونیک شخصیت 
و در  ثبــت  مرقوم  حقوقــی 
پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت ار اس 

اکسپرس شرکت 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 26997
و شناسه ملی 

10100724645

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها
 و مؤسسات 

غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولید چرم آرا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 6۹00۱ و شناسه ملی ۱0۱0۱۱۳۹۴۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیف اهلل علومی 
شــماره ملی 0491183445 به سمت مدیرعامل فاطمه رفیعی بصیر شماره ملی 0055294634به 
سمت رئیس هیئت مدیره فریده علومی شماره ملی 0480141118 به سمت نایب رئیس کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت به امضاء آقای سیف اهلل علومی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می باشد.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )۲6۸۹۲(

آگهی تغییرات شرکت تولید چرم آرا سهامی خاص
 به شماره ثبت 6۹00۱ و شناسه ملی ۱0۱0۱۱۳۹۴۱۳ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مــورخ 1395/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از خانم فاطمه رفیعی بصیر به شــماره ملی 0055294634 آقای ســیف اهلل 
علومی به شــماره ملی 0491183445 خانم فریده علومی به شــماره ملی 0480141118 برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. حامد احمدی به شــماره ملی 4432748419 به ســمت بازرس اصلی و مهسا فرازنده مهر به 

شماره ملی0075322102 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری تهران )۲6۸۹۳(

 آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارس تجارت دوان سهامی 
خاص به شماره ثبت ۲۲۸۷6۷ و شناسه ملی ۱0۱0۲6۹۸۹۷0

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان ولیعصر - باالتر از پارک ساعی - بن بست 
گل - ســاختمان گل - طبقه چهارم - واحد 409 کد پستی 1511943978 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲6۸۹۷(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی لوتوس آبی 
فام سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲0۳۷۱ 

و شناسه ملی ۱0۳۲0۷۲۱6۳۴ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۲6۸۸۷(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/10/1 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای منصور صباغی مدیسه به کد ملی 1170938469 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدوحید فیروزآبادی به کد ملی 
6649561576 به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
مظفر رســتمی به کد ملی 0048739731 به ســمت عضو هیئت 
مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 
برات قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.


