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به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. جهانشاه 
ناظمیــان به کد ملی 0039582434 به ســمت رئیس هیئت مدیره و نینا ناظمیان 
بــه کد ملی 0070760561 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و پریناز پناهی به 
کــد ملی 0039166368 به ســمت عضو هیئت مدیره و لیــا ناظمیان به کد ملی 
4710315027 خارج از شــرکا و ســهامداران به ســمت مدیرعامل برای مدت دو 
سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور ازقبیل چک، سفته، برات، عقود 
اســامی کا با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. 
غامرضا سلیمانزاده فرد به کد ملی 0320228223 به سمت بازرس اصلی و ورنیکا 
ملک داودی به کد ملی 1815328576 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. مدیرعامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که 
دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی 
و ماده 146 قانون تجارت نمی باشــیم و با امضای ذیل این صورتجلســه ضمن تائید 
مفاد قبولی ســمت خود را نیز اعام می دارم. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت ورنکو سهامی خاص
 به شماره ثبت 20380 

و شناسه ملی 10100659286 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 
مــورخ 1395/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 
هیات مدیــره عبارتند از آقای مصطفی صادقی به شــماره 
ملــی 0380752263 و آقای رضا ناظری به شــماره ملی 
0380844958 برای مدت دوســال انتخاب شدند موسسه 
حسابرســی و خدمات مالــی آریا به روش به شناســه ملی 
10100621378 به ســمت بازرس اصلی و خانم نســرین 
توانایان فرد به شماره ملی 0044294077 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 

ترازنامه و حساب  سود و زیان سال مالی 94 تصویب شد. 

آگهی تغییرات شرکت پارس مرمر سهامی خاص
 به شماره ثبت 70404 

و شناسه ملی 10101153358

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

عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
شــماره  مجــوز  و   1395/10/01 مــورخ  فوق العــاده 
1714/02/03/02/1/516/3946/968285 مورخ 1396/2/3 
فرماندهــی انتظامی تهــران بزرگ تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران 
ســه راه امین حضور روبروی دیالمه پاک 110 کدپســتی 
1118767548 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شــرح فوق اصاح گردید. - ماده 6 اساســنامه )تعداد امنا( 
تعداد 34 نفر تصویب گردید - اساســنامه جدید مشتمل بر 
41 ماده و 30 تبصره تصویب و جایگزین اساســنامه قبلی 

گردید.

آگهی تغییرات موسسه خیریه ثامن الحجج 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2243 

و شناسه ملی 10100183472

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

دفتــر فروش امالک منطقه جنوب در نظــر دارد تعدادی از اماک 
مســکونی،  تجاری اداری و اراضی متعلق بــه خود را از طریق برگزاری 
مزایده کتبی با شــرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به فروش 
برســاند، لذا متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از اماک مورد نظر 
و کســب اطاعات بیشــتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط 
شرکت و دریافت اسناد مزایده و لیست اماک از تاریخ 96/07/22 لغایت 
96/08/01 همه روزه از ساعت 8 الی 16 به دفتر فروش اماک مراجعه و 

یا مدارک مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند.
جلسه بازگشائی پاکات مورخ 96/08/02 ساعت 10 صبح در محل دفتر 

فروش اماک منطقه جنوب
آدرس دفتــر فروش اماک منطقه جنوب: شــیراز - خیابان کریم خان 

زند - جنب بانک ملی شعبه کوثر - کوچه شماره 34 
تلفن: 071-32352357-32308152

www.emdadimam.ir :آدرس اینترنتی
ضمنا لیســت اماک عاوه بر سایت فوق در روزنامه خبر جنوب )مورخ 

96/07/22( و عصر مردم )مورخ 96/07/29( منتشر می گردد.

»آگهی مزایده شماره 31
 فروش امالک منطقه جنوب«

مدیر امالک منطقه جنوب- شیبانی

ورزشی،  کیهان  هفته نامه 
امــروز 22 مهــر 1396 
ورزش  مطالــب  حــاوی 
ایران و جهان در سراســر 
کشور منتشر شد. در این 

شماره می خوانید:
ورزش  مشــکات   -1

)چشم انداز(
2- از حــرم تا بهشــت با 
حسین  شــهید  ســردار 

همدانی )مردان بی ادعا(
3- نــگاه چند بعــدی به حامد نورمحمدی مدافــع تیم فوتبال 

پارس جنوبی جم
4- مورد عجیب آقای هشت! )پرونده هفته(

5- نوجوانان دنیا را مبهوت کردند )فوتبال پایه(
6- و آخرین اخبار از ورزش ایران و جهان و رشته های بسکتبال، 

والیبال، جانبازان و معلولین و کاراته، بوکس، شنا و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/3/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: عملکرد مدیر تصفیه از تاریخ 1395/9/6 تا 

پایان سال مالی به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت آب معدنی آمولو )منحله( 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14956 و شناسه ملی 10760256439

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )94578(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/06/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای علی صالحی زاده به سمت رئیس  هیئت مدیره، 
آقای سیدجال موسوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
بهمن صالحی زاده به ســمت مدیرعامل تعیین و انتخاب شــدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد 
و عقود اســامی و همچنیــن اوراق عادی و مراســات با امضاء 
مدیرعامــل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بــه تنهایی و یا دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت صنایع کابل کمان سهامی خاص 
به شماره ثبت 85144 و شناسه ملی 10101296127 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )94574(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1396/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد امیری به شماره 
ملــی 0046578870 به ســمت رئیــس  هیئت مدیره و آقای ســعید 
مال میریان به شــماره ملی 0041820436 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و آقای مســعود نیکروان به شماره ملی 0034578201 به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی مال میریان به شــماره ملی 
0011126892 به ســمت عضو هیئت مدیــره و آقای عباس امیری به 
شماره ملی 0010785973 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مشترک دو نفر از 

اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت بنا نقش کوثر سهامی خاص
 به شماره ثبت 160605 و شناسه ملی 10102032528 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )94571(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/3/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای علی خوشدل ساالکجانی به شماره ملی 2690761548 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید صدقی مقدم به شماره ملی 
0071899820 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و آقای مبحعلی 
حسنی برسری به شماره ملی 5949862929 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، 
ســفته، برات و غیره با امضاء رئیــس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسات 
با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت صنایع همراه رسا سهامی خاص 
به شماره ثبت 49799 و شناسه ملی 10100949715 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )94583(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/03/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت. 
آقای سیدعباس میرشفیعی به شماره ملی 5769682132 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای توکل نظری به شــماره ملی 5889592300 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 
ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید صدقی مقدم به شماره ملی 
0071899820 آقای محبعلی حسنی برسری به شماره ملی 5949862929 

آقای علی خوشدل ساالکجانی به شماره ملی 2690761548.

آگهی تغییرات شرکت صنایع همراه رسا سهامی خاص 
به شماره ثبت 49799 و شناسه ملی 10100949715 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )94582(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مــورخ 1396/5/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: و در اجرای ماده 141 الیحه اصاحی قانون تجارت ســرمایه شــرکت از مبلغ 
10/000/000/000 ریال به مبلغ 3785739496 ریال منقسم به 1000 سهم 3785739 

ریالی با نام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح می گردد.

آگهی تغییرات شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 235712 و شناسه ملی 10102766480

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )94579(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1395/6/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی منتهی 
به پایان ســال مالی 1394 مورد تصویب قرار گرفــت. اعضاء هیئت مدیره به مدت 
دو ســال به شــرح ذیل تعیین گردیدند: بهمن صالحــی زاده، ش م 2180994941 
ســیدجال موسوی ش م 4280421722 علی صالحی زاده ش م 0074022024 و 
ملک آفاق انجم روز ش م 0381582906 افراد زیر برای ســال مالی جاری به سمت 
بازرسان شرکت تعیین و انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م 
10100643383 آقای حسن رضا روســتائی 3934050646 روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

آگهی تغییرات شرکت صنایع کابل کمان سهامی خاص 
به شماره ثبت 85144 و شناسه ملی 10101296127

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )94573(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به 1395/12/30 
به تصویب رسید. آقای رحمت اله ذوالقدری قره باغ به شماره ملی 1533799008 
به ســمت بازرس اصلی و خانم مرضیه موسوی به شــماره ملی 2220003108 
به ســمت بازرس علی البدل برای ســال مالی منتهی بــه 1396/12/29 انتخاب 
گردیدند. آقای مجید صیامی نمینی به شماره ملی 2031506201 به نمایندگی 
از شــرکت کشت و صنعت ورده و ســیبان دره با شناسه ملی 10103381961 و 
آقای سیدعباس میرشفیعی لنگری به شماره ملی 5769682132 به نمایندگی از 
شرکت پرسیت همکاران با شناسه ملی 10760241142 و آقای محبعلی حسنی 
برســری به شماره ملی 5949862929 به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا 
با شناســه ملی 10100949715 برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتورسیکلت برقی لیتیوم پدیده پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 376105 و شناسه ملی 10320247451

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )94580(

سال هفتادو ششم   شماره 21745   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 22 مهر 1396  23 محرم 1439   14 اکتبر 2017

يادداشت روز
ترامپخبر ويژه

برجام را 
از دست نداد!

حتما باید سرتان کاله می گذاشت
تا بفهمید آمریکا قابل اعتماد نیست؟!

* بارزانی پیشمرگان مسلح را به کرکوک اعزام 

کرد!

* امضای توافق آشــتی فتح و حماس پس از 

10 سال تنش.

* آرایش نظامی روســیه علیــه زره پوش های 

آمریکا در مرز لهستان.

* ترامپ آمریکا را از یونسکو هم خارج کرد.

صفحه آخر

میرزا اولنگ افغانستان سقوط کرد
خطر قتل عام شیعیان جدی است

* راشاتودی: چین، اوپک را وادار به حذف دالر 

از مبادالت نفت می کند.

* در نیمه نخست امسال 36 درصد درآمدهای 

بودجه محقق نشده است.

* 15کیلومتر از کنارگذر غرب اصفهان با حضور 

وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

* نصــف صادرات غیرنفتی کشــور بوی نفت

 می دهد.                                      صفحه۴

 مناطق آزاد مکانی برای سوء استفاده
 افراد ذی نفوذ شده است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ترامپ برجام را حفظ کرد
امتیازها برای آمریکا محدودیت ها برای ما !

پیکرهای مطهر 8 شهید گمنام دفاع مقدس در قم تشییع شد
صفحه3

صفحه2صفحه2

طبق گزارش بانک مرکزی

واردات، 4میلیارد دالر
از صادرات پیشی گرفت

تنها مرجع قانونی برای تشخیص جاسوسی 
دستگاه قضایی است

نشان می دهد  آمار های رسمی   *
در نیمــه نخســت ســال جاری، 
واردات رشد 15 درصدی و صادرات 

افت 3 درصدی داشته است.

فرمول سپاه جواب داد، ترامپ جرأت نکرد سپاه را در لیست گروه های تروریستی بگذارد
* همانطور که قابل پیش بینی بــود، ترامپ برجام را رها نکرد؛ 
توافقی کــه محدودیت هایش برای ایــران و امتیازاتش برای 
 آمریکاست! سخنرانی هتاکانه رئیس جمهور آمریکا نشان داد او 
با قلدری و گســتاخی فقط به دنبال افزایش امتیازات آمریکا و 

اعمال محدودیت ها و فشارهای بیشتر علیه ایران است. 
* ترامپ: دستور دادم تا بازبینی راهبردی را درباره ایران انجام 
دهند. این بازبینی کامل است و من راهبرد خودمان را به همراه 

چند گامی که باید برداشته شوند را اعالم می کنم.
* امروز اعالم می کنم که ما این تایید را نمی توانیم انجام دهیم 
و انجام نخواهیم داد. اگر با کنگره و متحدان به راه حلی نرسیم، 
آنگاه توافــق پایان خواهد یافت. در کنگره طرحی برای بازبینی 

برجام طرح می شود.
* سخنگوی کاخ سفید: نگذارید عنوان های خبری در تلویزیون ها 

گولتان بزند. ما داریم در برجام می مانیم.
* همزمان با سخنرانی ترامپ، وزارت دارایی آمریکا اعالم کرد که 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تحریم می کند.
* ترامپ پیش از سخنرانی رسمی خود، در جمع خبرنگاران مردم 
ایران را ملتی تروریست توصیف کرده بود.                         صفحه2

صفحه10

* در 6 ماهه نخســت ســال جاری، 17 میلیون تن کاال به کشور وارد 
شــد اما در مدت مشابه سال قبل حدود 15 میلیون تن کاال وارد ایران 

شده بود.
* دولت یازدهم در ســال 94 با افزودن میعانات گازی به عنوان کاالیی 
غیر نفتی در فهرست کاالهای صادراتی، تراز تجاری کشور را حدود 900 
میلیون دالر مثبت کرد!                                               صفحه۴

* حجت االســام روحانی: صحبت های آقای ترامپ که در آن سیاســت های آمریکا درباره ایران تبیین شد، جز 
فحاشی و مشتی از اتهامات واهی علیه ملت ایران حرف دیگری وجود نداشت.

* چطور رئیس جمهوری اســم خلیج معروف، تاریخی و جهانی را یاد نگرفته اســت، همان خلیج فارســی را که 
متاسفانه ناوگان های آمریکایی بی جهت و مداوم در این منطقه رفت و آمد می کنند؟

* فعالیت های دفاعی و موشکی ما برای دفاع از این موضوع یعنی دفاع برای ما همیشه مهم بوده است و امروز مهم تر است. 
ما همیشه برای ساخت ساح هایی که مورد نیازمان است تاش کرده ایم و از این به بعد تاش مضاعف تری انجام می دهیم.

* آمریکا حامی رژیمی است که در منطقه علیه مردم مظلوم فلسطین و لبنان و دیگر کشورهای منطقه ظلم کرده 
و ظلم می کند، اما نسبت به سپاه که با تروریسم در منطقه مبارزه می کند و هیچ گاه به هیچ کشوری تجاوز نکرده، 
لحن بی ادبانه ای به کار می گیرد.                                                                                        صفحه10

روحانی در واکنش به اظهارات ضد ایرانی ترامپ:

ملت ایران در برابر دیکتاتوری آمریکا 
سر خم نمی کند


