
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1396/4/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو ســال بشرح ذیل انتخاب شــدند: - آقای محمدحسین 

ذوالفقاری طهرانی کد ملی 0043216031 آقای احمد بیدآبادی 

کــد ملی 0041638158 آقای عبدالحســین بیدآبادی کد ملی 

0043821121 ترازنامه و حساب سود و زیان سال 95 به تصویب 

رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی و 

آقــای جعفر قارونی جعفری با کد ملی 0043433324 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهیتغییراتشرکتپرورشدادهها
سهامیخاصبهشمارهثبت69792

وشناسهملی10101147298

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1396/4/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورتهای مالی شرکت 
برای ســال مالی منتهی به 1395/12/30 تصویب گردید. آقای 
ســیدمصطفی حســینی عراقی ش م 0532240545 به سمت 
رئیس هیئــت مدیره، آقای رضا حیــدری ش م 0050087282 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیاوش 
تاجیک ش م 1829226207 به ســمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب شــدند. آقای احســان ناصری مقدم ش م 
4072708402 به عنوان بازرس اصلی و خانم تینا طامازیان ش م 
0068164890 به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهیتغییراتشرکتگروهآریاپالست
ماشینسهامیخاصبهشمارهثبت404021

وشناسهملی10320552349

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1396/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان ســال مالی 1395 به تصویب رسید. آقایان امین 

هادی به شــماره ملی 0076152014 به سمت بازرس اصلی و 

سیاوش سعیدی به شماره ملی 0070175322 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 

کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.

آگهیتغییراتشرکتساختمانینوینسازان
هیدوجسهامیخاصبهشمارهثبت330495

وشناسهملی10103674384

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/4/24 و مجوز 
به شــماره 962/15/125122 مورخ 96/5/5 و 962/15/110357 
مورخ 96/4/24 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای عباس نوروزی بجندی با کد ملی 
1650828251 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر اشرفی با 
کد ملی 0072660600 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
غالمرضا وش نیا با کد ملی 0056019947 به سمت عضو و منشی 
هیئت مدیره آقای مهدی درخشانی مهر با کد ملی 3255238323 
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ســید عبدالرضا شــیخ اســالمی 

علمــداری با کد ملی 0321272285 بعنــوان عضو هیئت مدیره 
برای مدت 5 ماه تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اســناد رسمی 
و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 
ثابت آقای مهدی درخشانی مهر )مدیرعامل( و امضاء رئیس هیئت 
مدیره آقــای عباس نوروزی بجندی در غیاب ایشــان نائب رئیس 
هیئت مدیره آقای ناصر اشــرفی و مهر شرکت  دارای اعتبار است و 
اوراق عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهیتغییراتشرکتتعاونیمسکنآشیانههزارهسومایرانیان
بهشمارهثبت46768وشناسهملی10100919876

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/3/20 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: قمرالملوک زراعتی به شــماره ملی 

0049894463 به عنوان بازرس اصلی و حجت اله رئیسی به شماره 

ملــی 3961464073 به عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال 

مالی انتخاب گردیدند. علی اکبر مصطفوی اردستانی به شماره ملی 

0041025466 به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- محمد 

آقاجانی فشارکی به شــماره ملی 0042149312 به سمت رئیس 

هیئت مدیــره- محمدجواد رهنما به شــماره ملی 4131866137 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت یک ســال انتخاب 

گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار از قبیل چک و ســفته و برات 

با امضای مشــترک دو تــن از اعضای هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهیتغییراتشرکتبازرگانیوتولیدیتیزبرکمردسهامیخاص
بهشمارهثبت77750وشناسهملی10101226070

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/5/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای امیر حسین اهنزی به شماره ملی 
0019131712 به عنوان بــازرس اصلی و خانم زینب جوریان به 
شــماره ملی 0083169751 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 
نشــر آگهی های شــرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدنــد: آقای عباس خلیل 
ارجمندی به شــماره ملی 0070434913 به ســمت مدیرعامل و 

نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد خلیل ارجمندی به شماره ملی 

0081665237 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یونس علی پور 

به شــماره ملی 0076359141 به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه 

اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اســالمی با امضاء عباس خلیل ارجمندی و جواد 

خلیل ارجمندی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهیتغییراتشرکتآبراهصنعتارجمندسهامیخاص
بهشمارهثبت491960وشناسهملی14005847593

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/12/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
خدیجه کریمی کاکه سیاه به کدملی 6229919265 به نمایندگی از شرکت صنعتی 
کاوه به شناســه ملی 10100355357 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
فاطمه عطاریان به کدملی 1272980545 به نمایندگی از شــرکت تأمین ماســه 
ریخته گری به شناســه ملی 10100580397 بــه عنوان نائب رئیس هیئت مدیره 
و مائده عطاریان به کدملی 1272592049 به نمایندگی از شــرکت واگن ســازی 
کوثر به شناسه ملی 10102889089 به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
- کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و قراردادهای شــرکت با امضای ثابت مدیرعامل و 
مهر شــرکت و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر 
خواهد بود. - اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. انجام 
امور اداری و تشــریفات قانونی- رسیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و 
بودجه ســالیانه- استخدام و عزل کارمندان و کارگران و متخصصین و مهندسین و 

کارشناســان و غیره و تعیین حقوق و پاداش آنها- حفظ اموال و تنظیم فهرســت 
دارایی شرکت- تهیه آیین نامه های داخلی- اجرای تصمیمات مجامع عمومی- ادای 
دیــون و وصول مطالبــات- عقد هرگونه قرارداد با شــرکت ها و بانک ها و ادارات و 
اشــخاص و اخذ وام های الزم و انعقاد عقود اسالمی- خرید و فروش اموال منقول و 
ماشین آالت و کارخانجات و به طور کلی وسایل موردنیاز شرکت- مشارکت با سایر 
شــرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی- اســتقراض با رهن یا بدون رهن و 
تحصیل هر نوع اعتبار- افتتاح هر نوع حساب در بانک ها اعم از جاری و ثابت- صدور 
و ظهرنویســی و پرداخت بروات و اسناد و سفته و هزینه آنها- مدافعات چه شرکت 
مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم 
صالحه ابتدایی و استینافی و غیره و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل غیر حتی کراراً. 

آگهیتغییراتشرکتتولیدیوتحقیقاتیمبارزسهامیخاص
بهشمارهثبت132302وشناسهملی10260267119

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/4/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه سال مالی 
1395 مورد تصویب واقــع گردید. آقای رحمت اله ذوالقدری 
قره بــالغ به شــماره ملی 1533799008 به ســمت بازرس 
اصلی و آقای عبدالرضا ملقب به مهران عاملی به شــماره ملی 
1090990669 به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی 
0937471879 آقای شعبان احمدی برسری به شماره ملی 

5949689712 به نمایندگی از شرکت منحله مدیریت سرمایه 
رضا ش م 10101638165 و آقای علی خوشدل ساالکجانی 
به شماره ملی 2690761548 به نمایندگی از شرکت صنایع 
همراه رسا ش م 10100949715 به عنوان اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهیتغییراتشرکتکشتوصنعتوردهوسیباندرهسهامیخاص
بهشمارهثبت300394وشناسهملی10103381961

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره شرکت 
برای مدت 2 ســال به شــرح ذیــل انتخاب گردیدند: موسســه 
جامعه االمام الصادق)ع( به شناســه ملــی 10100185873 آقای 
سید علینقی سیدخاموشی به شــماره ملی 0038748347 آقای 
علیرضا ظهره وند به شماره ملی 0054596327 آقای سیدهوشنگ 
قادریان به شماره ملی 1286417511 آقای سیدخلیل طباطبائی 
یگانه به شماره ملی 0039016171 آقای محمد فطانت فرد حقیقی 

به شــماره ملی 2298866279 آقای محمدرضا مصلحی بشماره 
ملی 0420971610 مؤسســه حسابرســی فاطر به شناســه ملی 
10100188574 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان 
راهبرد به شناسه ملی 10100643383 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورتحساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 به تصویب رسید.

آگهیتغییراتشرکتکارخانجاتریسندگیوبافندگیوپوشاکجامعه
بامسئولیتمحدودبهشمارهثبت178499وشناسهملی10102185247

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

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

https://telegram.me/kayhan_news

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/5/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای سیدعلی 

علیمی به کد ملی 0057095531 به سمت رئیس هیئت مدیره 

و آقای ســیداصغر علیمی با کد ملی 0051395207 به سمت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد علیمی با کد 

ملی 0057346194 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین 

گردیدند. - امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته 

و بــرات با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهیتغییراتشرکتصنایعشیشهسجادی
سهامیخاصبهشمارهثبت241149

وشناسهملی10102819020

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران
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تلخ تر از جاسوسی
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واقعاً کجاست؟

اسالم ستیزی در جمهوری آذربایجان اوج گرفت

محرومیت از حق سرپرستی فرزند
در صورت عزاداری برای امام حسین)ع( !

* انتشار اخباری درباره تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اجرای قانون 
تحریمی موسوم به »کاتسا« که یکی از محورهای اصلی آن تروریستی اعالم کردن سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی است، با واکنش شدید فرمانده کل سپاه مواجه شد.
* سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل ســپاه: اگر اخبار حماقت آمریکا مبنی 
بر در نظر گرفتن سپاه به  عنوان گروه تروریستی صحیح باشد، سپاه نیز ارتش 

آمریکا را در جهان همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت.

* جمهوری اســالمی اجرای قانون کاتسا را معادل با خروج یک جانبه آمریکا از 
برجام می داند و در صورتی که قانون تحریم های جدید آمریکا اجرا شــود این 
کشور باید پایگاه های منطقه ای خود تا شعاع 2 هزار کیلومتری برد موشک های 

ایران را منتقل کند.
* ایران همچنین در نظر دارد مسائل منطقه را در جایی غیر از میز مذاکره حل 

کند، نه حرفی برای مذاکره وجود دارد و نه طرفی برای آن. 

* تحریم ها تجربــه برجام را برای ما کامل می کند و آن تجربه این اســت که 
گفت وگو برای آمریکا ابزار فشار و دشمنی است نه تعامل یا حل مسئله.

* »کاتسا« قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم که چهارم مرداد 96 
در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب و 11مرداد ماه توســط ترامپ امضا شد بر 
روی توان دفاعی و تسلیحاتی جمهوری اسالمی و ضربه زدن به نیروهای مسلح 
ما معطوف شده  است.                                                                                  صفحه2

سخنگوی قوه قضائیه:

عضوجاسوستیمهستهای
با2سرویسبیگانهارتباطداشت

شهرک آسمان میزبان پیکر مطهر 2 شهید گمنام

* ادامه واردات روغن با وجود کارخانه های نیمه تعطیل 

روغن کشی.

* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: حتی یک بند 

از اقتصاد مقاومتی اجرا نشده است.

* تولید باالی میوه داخلی قاچاق را کمرنگ کرد.

* ترفنــد جدید آمریکا برای تصاحــب بازارهای نفت و 

پتروشیمی ایران.

صفحه۴

بر اساس آمار گمرک

6 هزار و 800 میلیارد تومان طی 6 ماه
صرف واردات خودرو شده است

سرلشکر جعفری:

سپاهاگرتروریستمعرفیشود
ارتشآمریکاراداعشتلقیمیکنیم

* ناگفته های شــنیدنی از عملیات آزادسازی حویجه؛ 

1000 داعشی تسلیم حشدالشعبی شدند.

* شــمار مبتالیان به وبا در یمــن از 800 هزار نفر هم 

گذشت.

* روزنامه القــدس العربی: 4 ماه محاصره قطر وضعیت 

این کشور را بهتر کرده است.

* پیشنهاد طالبان به داعش برای اتحاد!

صفحه آخر

با قتل عام صدها غیرنظامی

آمریکا شبه نظامیان تجزیه طلب ُکرد را
بر 85 درصد شهر رقه مسلط کرد!

صفحه آخر

صفحه1۰

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ژستستایشنقدراباورکنیم
یافحاشیبهمنتقدانرا؟!

* محســنی اژه ای: دادگاه عبدالرسول دری اصفهانی که 2 تابعیتی و متهم به جاسوسی و ارائه اطالعات به بیگانگان 
بوده و با 2 سرویس هم ارتباط داشته است را به 5 سال حبس محکوم کرد که این حبس در مرحله تجدیدنظرخواهی 

نیز تأیید شد و وی باید این 5 سال حبس را تحمل کند.
* این فرد پرونده دیگری به اتهام فساد مالی نیز دارد که برای پرونده قرار وثیقه صادر شده و هنوز در مرحله رسیدگی 

است و کیفرخواست نخورده است.

*اخیراً یکی از افرادی که فســاد بانکی داشــته دستگیر شد که از 14 بانک 
تســهیالت گرفته و بیــش از 30 هزار میلیارد ریال بدهــی دارد که حدود 

16هزار میلیارد ریال آن معوق است.
*آنهایی که رانت خوار ها را می شناســند، خوب اســت که در این جا ها ورود 
کننــد و ببینند که این افراد از چه رانتی اســتفاده کردند که توانســته اند 
تسهیالت بگیرند و معوق بشود و تا قوه قضائیه با کمک ضابطین وارد نشود، 

خود بانک ها اقدام جدی نمی کنند.
*محدودیت جدیدی برای رئیس دولت اصالحات اعمال نشده است.

*شــایعاتی که به قوه قضائیه و مسئوالن آن نسبت می دهند، کذب محض 
است و موضوع خیلی واضح است؛ چون با اینکه به سرویس هایی مثل موساد 
و سیا وصل هستند و از عوامل آنها در جعل کمک می گیرند، اما باز در تنظیم 
مطالبشان ناشی هستند و مطالبشان غیر قابل باور است.             صفحه3

* آمار اشتغال مشعشع است که 9ماه 
سانسور شده؟!

* رحیمی: تجربه ائتالف اصالح طلبان 
با معتدلین و مستقلین تلخ بود.

* سهم 98 درصدی هزینه های جاری
از درآمدها و به حاشیه افتادن اقتصاد 
مقاومتی.                          صفحه2

 *پیکرهای پاک 2 شــهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح دیروز در تهران شــهرک آســمان نیروی هوایی ارتش
 به خاک سپرده شد.

*این 2 شــهید گمنام 19 و 20 ســاله در منطقه عملیاتی زبیدات )تک دشمن( در سال 67 و عملیات کربالی 4 
منطقه عملیاتی ام الرصاص در سال 65  به شهادت رسیده اند.

*همچنین دیروز پیکر شهید پرویز قرایي، از شهداي تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس با حضور رئیس، معاونان، 
مدیران و کارکنان صدا و سیما تشییع شد.                                                                          صفحه3


