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به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1395/2/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شــرکت ایجاد محیط )با شناســه ملی 10101318872 
با نمایندگی جنــاب آقای حمیدرضــا قهرمانی با کد ملی 
0384382819 به مدت شــش ماه به سمت مدیر تصفیه 

انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تمدیــد مدت تصدی مدیر/
مدیران هیئــت تصفیه، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
تصفیه 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 منحله ایجاد محیط بین الملل 
سهامی خاص به شماره ثبت 144004

 و شناسه ملی 10101869640

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد مصدراالمور به کد ملی 0380808218 به عنوان عضو 
موظف و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی عسکری 
لمجیــری به کد ملی 1287799768 به عنوان عضو غیر موظف 
هیئت مدیره و آقای بهرام زینل زاده به کد ملی 0452323053 
به عنوان نایب رئیــس هیئت مدیره و عضو موظف هیئت مدیره 

برای دو سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب 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  جهان کوثر
 سهامی خاص به شماره ثبت 63010

 و شناسه ملی 10101080084

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/2/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای حامد کاشانی ش ملی 3932639855 به نمایندگی از 
شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی 10320246446 
به عنوان نایب رئیس هیئــت مدیره برای باقی مانده مدت 

تصدی انتخاب گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمــات تغییر نماینده شــخص 
حقوقــی هیئت مدیره 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 توسعه صنعت سالمت پردیس 
سهامی خاص به شماره ثبت 433435 

و شناسه ملی 10320840930

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1394/2/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورت حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 
93/10/30 مورد تصویب قرار گرفت.

ســازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردید.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، 
تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 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 جهاد توسعه منابع آب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62608

 و شناسه ملی 10100186710

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/3/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

کد پستی شــرکت از 1319616111 به 1319653864 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک 
واحد ثبتی( 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 مهندسی کاج بانان سبز سهامی خاص
 به شماره ثبت 148230 و شناسه ملی 10101911038

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 استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/3/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای ایمان طالبیان به شــماره ملی 00444442041 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.

آقای محمدسعید شریعت جعفری به شماره ملی 1816963569 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضــاء منفرد مدیرعامل یا 

نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، تعیین 
دارندگان حق امضاء 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 نابل شرکت
 سهامی خاص به شماره ثبت 90200 

و شناسه ملی 10101345723

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 استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/1/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:  اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل تــا تاریخ 96/8/22 
انتخاب گردیدند: خانم دینا توکلی طرقی به شماره ملی 0440657350 
و خانــم لعیا ایرجــی معظمی به کد ملــی 0069095590 و آقای باقر 
روحی کد ملی 3870891173 به ســمت اعضــای اصلی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و درپایگاه آگهی های سازمان 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

کمپلو خیابان انقالب بین سروش و میدان سه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا- 12 دستگاه دوچرخه مستعمل 3 اهواز
دستگاه موتورسیکلت اوراقی و 8 دستگاه تنه موتورسیکلت اسقاطی 250 کیلوگرم ضایعات آهن

 سه راه خرمشهر بعد از کالنتری 19 پارکینگ صداقت اهواز 8 دستگاه خودرواهواز

کوی مجاهد پشت میدان اسب دوانی سازمان آب و برق انبار سازمان کامیون فیات 3 دستگاه- کامیون یوکلید 3 اهواز
دستگاه- اتاق خالی کامیون 2 دستگاه- کامیون بدون اتاق 1 دستگاه بصورت ضایعاتی

جنب پل روگذر اهواز اندیمشک نرسیده به اداره راهور شوش پارکینگ حسین آباد 1 دستگاه خودروشوش
 فلکه موشک- پارکینگ روناش 59 دستگاه موتورسیکلتدزفول
 صفی آباد پارکینگ کرمی جنب کالنتری صفی آباد 195 دستگاه موتورسیکلتدزفول

 ابتدای حمیدیه جنب کالنتری پارکینگ عمومی حمیدیه 256 دستگاه موتورسیکلتحمیدیه
 پارکینگ شهرداری مالثانی 214 دستگاه موتورسیکلت و 15 دستگاه خودرومالثانی
 فلکه شهرداری- کالنتری 11 سابق- پارکینگ امین سازه شادگان- موتورسیکلت اوراقی 675 دستگاهشادگان
ناحیه صنعتی- روبه روی هواشناسی- پارکینگ عمید ماهشهر- موتورسیکلت اوراقی 190 دستگاهماهشهر
 انتهای خیابان طالقانی مجتمع تولیدی شهرداری پارکینگ والیت شهرداری- موتورسیکلت اوراقی 750 دستگاهماهشهر
منطقه ویژه پتروشیمی- )شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران(- یک دستگاه وانت میتسوبیشی دوکابین اوراقیماهشهر

هندیجان شمالی- خیابان اصلی روبه روی پمپ بنزین- پارکینگ آیدین و وحید هندیجان- موتورسیکلت اوراقی 138 دستگاههندیجان

موسســه ای اقتصادی در نظر دارد وسائط نقلیه شامل: تعداد 2480 دستگاه موتورسیکلت و 36 دستگاه خودرو بصورت 
اوراقی و قابل شماره گذاری از طریق حراج حضوری به فروش برساند.

آگهی فروش حراج حضوری

قابل توجه اینکه متقاضیان باید 20٪ مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج همراه داشته باشند و در صورت 
برنده شــدن پرداخت و تا تاریخ 95/6/25 نســبت به تسویه حســاب و ترخیص اموال اقدام نمایند. خریدار باید وسائط نقلیه اوراقی و قابل 
شــماره گذاری را حداکثر ظرف مدت 20 روز جهت دریافت گواهی اوراقی یا ســند وسایل نقلیه قابل شماره گذاری اقدام در غیر این صورت 

مسئولیتی به عهده موسسه نخواهد بود. )ضمناً برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارتخوان نیز موجود است.(

زمان و مکان برگزاری حراج:
سه شنبه 1395/6/16 ساعت 9 صبح

اهواز- کمپلو خیابان انقالب بین سروش و میدان سه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا
تلفن اهواز 33361068-061    تلفن آبادان 061-53226486-53228737

زمان و مکان و آدرس محل بازدید:
روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 14 و 95/6/15 از ساعت 9 الی14

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۴۲۹   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹5   ۲۷ ذیقعده ۱۴۳۷   ۳0 آگوست ۲0۱۶

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

خیلی هم 
کار خوبی کردیم

که همه تخم مرغ ها را 
در سبد مذاکرات 

گذاشتیم!

نقطه کور
 یا  رادار خاموش؟

رئیس جمهور مطرح کرد

مخالفت دولت
با تعقیب قضایی مدیران نجومی!

دستگاه قضایی موضوع سوء استفاده نجومی در شهرداری را بررسی  کند

دست درازی به بیت المال خیانت است
چه در شهرداری چه در دولت

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تفنگ های ساچمه ای ارتش هند
و چشم هایی که در کشمیر نابینا شد

* یک اقتصاددان: دولــت یازدهم به دنبال ایجاد 
بدهکاری 70 میلیارد دالری برای کشور است.

* خیز دوباره نعمت زاده بــرای خروج محصوالت 
پتروشیمی از بورس.

* یک کارشناس اقتصادی: امحای کاالهای قاچاق 
نه اسراف است نه اتالف.

* رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار: 75درصد 
نوشت افزار وارداتی است.                        صفحه4

هشدار 158 تشکل دانشجویی به رئیس مجلس

قراردادهای نفتی مثل برجام
20 دقیقه ای تصویب نشود

* بنیامین الیعازر، وزیر جنگ اسبق اسرائیل پس از 
ده ها سال جنایت به جهنم رفت.

* وقوع 2 انفجار انتحاری در استان کربال 23 شهید 
و ده ها مجروح برجای گذاشت.

* واشنگتن پســت: نیروهای تحت امر آمریکا در 
سوریه یکدیگر را می کشند.

* انفجــار خــودروی بمب گــذاری شــده در عدن 
71 مزدور سعودی را به هالکت رساند.    صفحه آخر

حزب اهلل:

با آزادسازی داریا
رویای آل سعود در سوریه دفن شد

* سرکوب مسلمانان کشمیری از سوی پلیس هند در سکوت سازمان های مدعی دفاع از حقوق بشر ادامه دارد.
* نیویورک تایمز: در 2 ماه گذشته بیش از 570 نفر در سنین مختلف به بیمارستان اصلی شهر سرینگر مرکز ایالت 

کشمیر مراجعه کرده اند که از ناحیه چشم آسیب دیده و تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.
* بسیاری از کسانی که توسط پلیس هند در کشمیر هدف قرار گرفته اند بینایی خود را از دست داده اند.            صفحه آخر

* صرفنظر از صحت یا عدم صحت گزارش هایی که در آن ادعا شده شهرداری تهران در جریان 
واگذاری امالک به برخی خواص  و نور چشمی ها، تخفیفات کالن داده و از بیت المال حاتم بخشی 
کرده است! شهرداری باید در این باره بدون هرگونه مالحظه کاری به افکار عمومی توضیح بدهد.

* منبع اولیه خبر واگذاری امالک شهرداری، منبعی بدنام و بدسابقه است و طبیعتا سر سوزنی 
دغدغه معاش مردم و صیانت از بیت المال را ندارد . اما فارغ از نیت و ســابقه وی، رســیدگی به 

موضوع ضرورت حیاتی دارد.
* اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، شهرداری باید برخالف سخنگوی دولت که مفسدان را 
ذخیره نظام و انقالب می داند، آنها را به مردم معرفی کند و برایشان حاشیه امنی در نظر نگیرد.

* از دستگاه قضایی انتظار می رود در این موضوع به صورت ویژه و ضربتی ورود کند و آرامش را به 
مردم بازگرداند. اگر تخلفی شده، با اشد مجازات با متخلفین برخورد شود و اگر نشده، دروغگویان 

را به اشد مجازات برساند. 

پیکر مطهر66 شهید دوران دفاع مقدس وارد آبادان شد
صفحه3

* در حالی که برخوردی قاطع با نجومی بگیران از جمله مطالبات اصلی مردم است رئیس جمهور در تازه ترین سخنانش 
مخالفت دولت را با تعقیب قضایی غارتگران بیت المال اعالم کرد.

* رئیس جمهور معتقد اســت که صرفا اصالح قانون، روش برخورد با  مدیران نجومی است و نیازی به معرفی آنان به 
مراجع قضایی نیست.

* سوءاستفاده از ضعف های قانون تخلفی آشکار است و پیش از این نیز بی توجهی دولت به این حفره ها و افراد باعث 
شد تا فردی که سابقه تخلف داشته به مدیر 234 میلیونی تبدیل شود.

* در حالی که سخنگوی دولت می گوید بیش از دو میلیارد تومان از حقوق های نجومی مسترد شده است، سخنگوی 
قوه قضائیه گفت: تا این لحظه یک مورد هم از ســوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که 

کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.
* دولت تاکنون گزارشــی از مالک و معیار خود برای تشــخیص نجومی بودن حقوق مدیران ارائه نکرده و مشخص 

نیست بر چه اساسی مدعی است تنها 15 نفر از چنین حقوق هایی برخوردار هستند.
صفحه3

* این آزمون دوم دســتگاه قضا در این موضوع اســت. در آزمون اول، مدیران خیانتکار مجازات 
نشــدند تا آنجا که نوبخت آنها را ذخیره نظــام خواند! و رئیس جمهور تعقیب قضایی را بی فایده 
اعالم کرد!                                                                                             صفحه3

* پورمحمدی: امروز منافقین جز خفت و خواری، لعن و نفرین، 
رعب و ترس چیزی ندارند.                                   صفحه2

وزیر دادگستری:

افتخار می کنیم که دستور خدا را 
درباره منافقین اجرا کرده ایم

* ســاز مخالــف دولتمــردان
در آخرین سال دولت یازدهم

صفحه2


