
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع شرکت عبارات »ایجاد و تأسیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائــی و داروئی و 

واردات و صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی 

بهداشــتی و غذائی و داروئی و واردات و صادرات مواد 

اولیه یا محصول نهائی دارو، واکســن، مواد بیولوژیک 

و مکمل هــای دامپزشــکی، افزودنی، ســموم و مواد 

ضدعفونی کننــده و نیز ماشــین آالت صنعتی و کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های 

داخلی و خارجی و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای 

نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر 

ایــران و انجام کلیه معامالتی که به طور مســتقیم یا 

غیرمســتقیم بامضوع شــرکت ارتباط داشته باشد )در 

صورت ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهــای الزم(  الحــاق گردید و مــاده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه 

)الحاق به موضوع فعالیت( 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 پاس آداک
 سهامی خاص به شماره ثبت 88464

 و شناسه ملی 10101328708

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

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال 
انتخاب شدند:

یدالــه مومنــی زحمت کــش بــا شــماره ملــی 
 3341160825

میثــم مومنــی زحمت کــش بــا شــماره ملــی 
0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به سمت بازرسین: علیرضا بروجردیان به 
شماره ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی 
و ســاناز محرمی به شماره ملی 0450486125 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی 

انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 

سال 1394/10/30 به تصویب رسید.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و 
صورت های مالــی، انتخاب مدیران، 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 پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای احمد اقامقیمی اسفندآباد کد ملی 5039817339 به سمت 

رئیس هیئت مدیره و آقای حسن گویا کد ملی 1971892051 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شعاع اهلل شمس اسفندآباد 

کد ملی 5039513331 به ســمت مدیرعامل برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از 

جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره 

بهمراه مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد 

به شناســه ملی 10100643383 بــازرس اصلی و آقای عباس 

ســریری به کد ملی به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی 

به ســال مالی 1394 به تصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشــار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 

مدیره، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 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 مهندسی خوزستان
 و فارس سهامی خاص به شماره ثبت 48767 

و شناسه ملی 10100939520

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- اســمعیل خدادی به کد ملی 2092758640 به سمت معاون 
مالی شرکت انتخاب گردید.

- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از جمله، چک، ســفته، 
بــرات و قراردادها با دو امضای متفــق مدیرعامل ناصر یزدآبادی 
ورنوسفادرانی و معاون مالی شرکت اسمعیل خدادی همراه بامهر 
شــرکت معتبر اســت و در غیاب معاون مالی بــا امضای یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین 
وضعیت 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 گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 83950 

و شناسه ملی 10101285457

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

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

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 اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1395/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 10000000000 ریال منقسم بر 10000000 
سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح 

گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.

آگهی تغییرات شرکت بین المللی راهبر تجارت آیریا تاش سهامی خاص 
به شماره ثبت 460625 و شناسه ملی 14004406287

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )39400(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/1/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: محل شــرکت در واحد ثبت تهران به آدرس تهران خیابان جمهوری اســالمی 
خیابان نوفل لوشــاتو کوچه مســعود ســعد پالک 12 پردیس علم و فن آوری کدپستی 

1131666913 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 

آگهی تغییرات موسسه تحقیق و توسعه و مشاور نیوشا آتیه 
به شماره ثبت 34810 و شناسه ملی 14004483530

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )39420(

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۶۱۴   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه۱۴ اردیبهشت ۱39۶  ۷ شعبان ۱۴3۸   ۴ مه ۲0۱۷

* محاصره ظالمانه یمن در کنار حمالت وحشیانه آل سعود به این کشور طی 2 سال گذشته شرایط بسیار وخیمی 
را بر این کشور حاکم کرده است.

* دیروز یک دختر 7 ساله یمنی در بدترین شرایط جسمی و بر اثر شدت سوءتغذیه در بندر الحدیده جان باخت.
* یونیسف: بیش از 2 میلیون کودک یمنی دچار سوءتغذیه »حاد« هستند.

* از هر 1000 کودک یمنی 63 نفر قبل از رسیدن به سن 5 سالگی از دنیا می روند.
* تمام جنایات آل ســعود در یمن با حمایت مســتقیم آمریکا و انفعال مدعیان دفاع از حقوق بشر و سازمان ملل 
صورت می گیرد.                                                                                                          صفحهآخر

کودک 7 ساله یمنی پس از 2 سال محاصره از گرسنگی جان باخت

اعتراضآیتاهللنوریهمدانیبهسخنانالریجانی؛

مجلسیکهحقوقهایکالنتصویبمیکند
چراباکمکبهکمدرآمدهامخالفاست!؟

* تناقــض ادعای دولــت در حمایــت از تولید داخلی 
با واردات پوشاک توسط وزیر.

* عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس نهــم: 
مجموعه هایی که مســئول رفع آلودگی هوا هســتند با 

بعضی واردکنندگان بنزین ارتباط دارند.

* سفره فقرا بی نصیب از گوشت 40 هزار تومانی.
* صندوق بین المللی پول اعالم کرد: رشــد 3/5 برابری 
نقدینگی ایران نسبت به میانگین کشورهای غرب آسیا، 

شمال آفریقا و آسیای میانه.
صفحه۴

فوالدگر:

نرخ بیکاری بدون احتساب اشتغال ناقص 
25 درصد است

گزارشخبریتحلیلیکیهان

چگونه مردم را فریب دادیم
اعتراف تکان دهنده کارگردان فیلم روحانی

بغض های انتخاباتی
در ترازوی آمار و ارقام

* به گفته وزیر بازرگانی آمریکا؛ حادثه خان شــیخون 

بهانه بود. ترامپ برای سرگرمی به سوریه حمله کرد!

* 8 کشــته و 29 زخمــی حاصل حملــه انتحاری به 

نظامیان خارجی در کابل.

* ناگفته هــای کلینتــون از شکســت در برابر ترامپ؛ 

روسیه مداخله نمی کرد، پیروز می شدم.

* مخالفــت میانمار با انجام تحقیقات بین المللی درباره 

وضعیت مسلمانان روهینگیا !                  صفحهآخر

سیدحسننصراهلل:

امنیت امروز لبنان حاصل مقاومت
و خون شهداست نه مذاکره

فاجعهدرمعدنزغالسنگآزادشهر
دههاکارگردراعماقزمینمحبوسشدهاند

صفحه۱۱

يادداشت روز خبر ويژه

صفحه2صفحه2صفحه2

*کارگردانفیلمتبلیغاتیآقایروحانیدرسال92دراعترافاتی
تکاندهندهازچگونگیساختآنفیلمونمایشنامزدانتخاباتدر
آنگفتوتأکیدکرد؛باسیطرهرسانهها،آدمهاییانتخابمیشوند

کهبهشومنوبازیگرنزدیکترندتایکسیاستمدار.
*حسیندهباشیسازندهفیلمهایتبلیغاتیروحانیدرسال92
بااینبیانکهمتنهایســخنرانیروحانیدرسال92رامینوشته
است،گفتهاستکهجمله»همچرخسانتریفیوژهابایدبچرخدهم
چرخزندگیمردم«وجمله»منسرهنگنیستم،حقوقدانم«رااو

طراحیکردهاست.
*اینعبــارتروحانیدرآنفیلمکهگفت»منسالهاســتکه
وقتیبینمنــزلوادارهترددمیکنمومردمرامیبینموچهرهها
رامطالعهمیکنممیبینمچقدرگرفتهوچقدرعبوساستوخنده
درچهرههانیست«؛متعلقبهروحانیوواقعینبودهبلکهاینجمله

راخودمبهاویاددادمتابگوید.
*درضبطیکــیدیگرازبرنامههایتبلیغاتــیآقایروحانیدر
سال92مشــاورهمراهویبارهاجلویدوربینپریدهوخواستار
آنمیشدهاســتتامجریصداوسیمامتقاباًلبهسخنانروحانی
اعتراضکندتانمایشجذابتریضبطشودکهموردتوجهمجری

موردنظرقرارنمیگیرد.
*یکســایتحامیدولتنیزدرماجرایتوزیعســبدکاالآنرا
نمایشــیتحقیرآمیزازسویدولتبرایارســالپیامبهغربیها
توصیفکردهبود.صفحه۳

* ادعای اتالف و گم شدن 700 
میلیارد دالر پول در ســال های 
گذشــته در حالــی از ســوی 
دولتمردان مطرح می شــود که 
مردم تشــنه پاسخگویی دولت 

یازدهم هستند.

* برخــالف بغض و اشــکی که برای جلب توجه مــردم در برنامه های 
تبلیغاتــی به کار می رود، آمار و ارقام معتبــر حکایت از آن دارد که این 

ادعاها نادرست است.
* دولت یازدهم در حالی هنوز با 8 ســال قبل از خود در نبرد است که 

هیچ پاسخی برای رکود و بیکاری بی سابقه در حوزه خود ندارد.
* سناریوی تکراری تأثیر روی افکار عمومی با اشک و بغض، در روزگاری 
که مردم به آمار و ارقام دسترسی دارند، جواب نمی دهد.         صفحه۴

انتخابات، 
چشم و چاره آماربانکمرکزی

ادعایجهانگیریدربارهتورمرانقضمیکند


