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به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/8/18 تصمیمات 

ذیــل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیــره به مدت 6 مــاه از تاریخ 

95/8/18 بــه قــرار ذیل تعیین گردیدند: آقــای مصطفی نجفیان 

رضوی بشماره ملی 0044072813 به سمت رئیس هیئت مدیره 

خانم مونا مومنی بشماره ملی 0070628092 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره آقای محمد مومنی بشــماره ملی 0031738206 به 

ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مینو مومنی بشماره 

ملی 0450107620 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مانی نجفیان 

رضوی بشــماره ملی 0064338533 به سمت عضو هیئت مدیره 

خانم مریم نجفیان رضوی بشــماره ملی 0054761174 به سمت 

عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و 

اوراق عــادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز سهامی خاص به شماره ثبت 21577 
و شناسه ملی 10100671309

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/2/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: جواد بهرامی به شــماره ملی 3369435292 به 
نمایندگی از شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد به شناسه 
ملــی 14005202423 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و مهدی 
خســروی آغچه به شــماره ملی 0077462912 به نمایندگی از 
شرکت کشاورزی سبز دشت فارس به شناسه ملی 10530173323 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید دیانتی به شماره ملی 
2092847181 به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت زرین خوشه 
اراک به شناسه ملی 10780054589 به سمت عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.و 
حق امضای کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با امضاء 
مدیرعامــل و یک تن از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با 
امضا دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات 
عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز سهامی خاص
 به شماره ثبت 5916 و شناسه ملی 10320130226

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

 ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: پژوهش، سرمایه گذاری، مشارکت، 

مشــاوره، مدیریت اجرا، پیمانــکاری، نظارت بر اجــرا و بهره برداری پروژه های 

عمرانی و صنعتی که مصادیق آن شــامل موارد زیر می باشــد: انجام مطالعات 

فازهای مختلف پروژه های فنی و تهیه نقشه های اولیه و جزئیات اجرایی، تهیه یا 

تولید مصالح و تامین ماشــین آالت و تجهیزات موردنیاز پروژه های فنی از منابع 

داخلی یا خارج از کشور، استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی بانکی برای صادرات و 

واردات و خریدوفروش هر نوع کاال یا خدمات مرتبط با فعالیت های شرکت، ارائه 

خدمات آزمایشگاهی در حیطه رشته مهندسی عمران و تامین مواد و تجهیزات 

مربوط بــه آن، طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی از 

جمله ابنیه، ژئوتکنیک، تاسیسات، راه و ترابری، نفت وگاز، نیرو، صنعت ومعدن، 

آب، کشــاورزی، ارتباطات و ... انجام کارهای پژوهشــی مرتبط با فعالیت های 

شــرکت و تولید محصوالت با ارائه خدمــات دانش بنیان، آماده ســازی، افراز، 

تفکیک، تغییر کاربری، قطعه بندی اراضی، احداث شهرک های مسکونی، تجاری، 

صنعتی، صنفی، گلخانه، کشاورزی، پارک علم و فناوری و ... اخذ پروانه ساخت 

و موافقــت اصولی برای پروژه های مرتبط، انجام کلیه فعالیت های ســاختمانی 

ازجمله ساخت وساز، گسترش واحدهای مسکونی و غیرمسکونی، مقاوم سازی و 

مرمت ابنیه، گودبرداری، بهسازی خاک، انبوه سازی، بلندمرتبه سازی، بافت های 

فرســوده و ... ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ و اجرای نمایندگی 

از شــرکت های داخلی و خارجی. )درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم 

از مراجــع ذیربط(. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شــرکت: 

تهران، شــهر تهران، میدان حر، خیابان ده متری شــعاع، کوچه منطقه، پالک 

5، طبقه اول، واحد 2، کد پســتی 1317984513 سرمایه شخصیت حقوقی: 

مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 10/000 ریالی می باشد که تعداد 

100 ســهم آن با نام عادی بوده و به اســتناد گواهی شماره 96/52193 مورخ 

1396/05/23 مبلغ 1/000/000 ریال نزد بانک گردشــگری شــعبه میرداماد 

غربی پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران: آقای مجید هاشمی به شماره ملی 

0603283039 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای بصیر بهبهانی به شــماره 

ملی 1270190415 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد 

جالل میررحیمی به شــماره ملی 4433506087 به ســمت نایب رئیس برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار 

و تعهــدآور و چک ها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در 

غیــاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

و اوراق عــادی و مکاتبــات با امضای مدیرعامل یا اعضــای هیئت مدیره و مهر 

شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و 

علی البدل: آقای محمدرضا ابراهیمیان به شماره ملی 1292077360 به سمت 

بازرس اصلی و آقای ســیدمحمدرضا میرجلیلی به شماره ملی 4420004924 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت سهامی خاص اندرکنش زمین پی سازه 
در تاریخ 1396/06/08 به شماره ثبت 514509 

به شناسه ملی 14007031726

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

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله 
سهامی عام به شماره ثبت 12582 

و شناسه ملی 10100485590 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای بهرام فرمان آرا به شماره ملی 1284350959 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فرمان آرا به شــماره ملی 
0040390985 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضای اسناد و 
اوراق تعهدآور شــرکت بحث و تبادل نظر شد و در نتیجه تصمیم زیر 
مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اســناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها، اعتبارات اســنادی و غیره با امضای 
مدیرعامل و یک نفــر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با 
امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. 
اختیــارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردیــد: الف- انجام دادن کلیه 
تشــریفات قانونی شــرکت ب - انجام دادن کلیه امور اداره شرکت با 
همکاری قسمتهای مربوطه پ- تهیه و تنظیم بودجه شرکت ت- عزل 
و نصب کارکنان شرکت )بجز مدیران که ازطرف مدیرعامل پیشنهاد و 
درصورت تصویب هیئت مدیره انجام می پذیرد.( براساس ضوابط تعیین 
شــده ث- تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه 
آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب ج- پرداخت بدهی و وصول 
مطالبات جاری شرکت چ- انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار 
از بانکها و شرکتها برای مصارف جاری شرکت ح- باز کردن حسابهای 
جاری و یا حســابهای سپرده در بانکها و- ورود به هرگونه دعوی چه 
بــه عنوان خواهــان و چه به عنوان خوانده درکلیــه مراحل قضایی و 
تســلیم گزارشات مربوطه به هیئت مدیره م- خریدهای داخلی هر نوع 
مواد مــورد لزوم و قطعات و اجناس مورد احتیــاج جهت بهره برداری 
شــرکت حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریــال در هر مورد ه- حفظ اموال 
و تنظیم فهرســت دارایی های شــرکت و- تعیین و پرداخت حقوق و 
پاداش کارکنان شــرکت براســاس مقررات جاری تعیین شده ازطرف 
دولت جمهوری اســامی ایران و هیئت مدیره ن- فروش محصوالت 
و خدمات شرکت براســاس ضوابط تعیین شده ازطرف هیئت مدیره و 

مقررات جاری کشور که ازطرف دولت اباغ می گردد.

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/07/28 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: مواردی به موضوع شــرکت الحاق و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: انجام معامالت صنعتی 
و تولیدی و تاســیس کارخانه تولید تاپس پلی اســتر و اقالم هم ردیف 
آن، احــداث واحدهای تولید انــرژی برق خورشــیدی و گازی، قبول 
نمایندگی هــای کارخانجات مختلف داخل و خارجی، واردات کلیه اقالم 
مجاز اعم از ماشین آالت و مواد اولیه کارخانجات از قبیل تو، الیاف و سایر 
اجزاء و یا اقالم مجاز دیگر و صادرات محصوالت و اقالم مجاز صنعتی به 
خارج از کشور و بسته بندی و توزیع محصوالت مزبور، اعطای نمایندگی 
به کارخانجات داخلی و خارجی، شــرکت در سایر موسسات صنعتی و 
بانکی و بازرگانی، مستقیم یا غیرمستقیم یا بوسیله تعیین نماینده یا غیر 
آن در تمام نقاط ایران یا بوسیله عقد قرارداد یا واگذاری کار به پیمانکار 
یا به وسیله هیئت های نمایندگی، یا بوسیله تاسیس شرکت ها یا ازطریق 
مشــارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که قوانین جاریه منع 
نکرده باشــد مجاز و امکان پذیر اســت، درصورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم.

آگهی تغییرات شرکت تهران 
پلی استرتاپس سهامی خاص به شماره ثبت 

215000 و شناسه ملی 10102563826

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/13 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ژاله جعفــری فرزند فتح اهلل با 

شــماره ملی 0532087291 به ســمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره و مولود عراقی با شماره ملی 0532035925 

به سمت رئیس هیئت مدیره و مینا دره باغی با شماره ملی 

0036172294 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین 

شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، 

برات، اســناد تعهدآور، قراردادها و عقوداسالمی و نیز اوراق 

عــادی و اداری با امضای دو نفر از ســه نفر هیئت مدیره و 

همراه با مهر شرکت، دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 47636 

و شناسه ملی 10100928373

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/4/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه ســال مالی 

1395 مورد تصویب واقــع گردید. آقای رحمت اله ذوالقدری 

قره بالغ به شــماره ملــی 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.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت 
ورده و سیبان دره سهامی خاص به شماره 
ثبت 300394 و شناسه ملی 10103381961

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 

مورخ 1396/4/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو ســال بشــرح ذیل انتخاب 

شــدند: - آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی کد 

ملــی 0043216031 آقای احمــد بیدآبادی کد ملی 

0041638158 آقای عبدالحســین بیدآبادی کد ملی 

0043821121 ترازنامه و حساب سود و زیان سال 95 

به تصویب رســید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به 

عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر قارونی جعفری با کد 

ملــی 0043433324 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یک ســال مالی انتخاب شد. روزنامه کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت 69792  

و شناسه ملی 10101147298 

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

سال هفتادو ششم   شماره 21750   تکشماره 5000 ریال 12صفحهپنج شنبه 27 مهر 1396  28 محرم 1439   19 اکتبر 2017

خبر ویژه

نیویورکر: جدی ترین مخالفان ایران
حامی برجام هستند

صفحه2

رهبرانقالب در دیدار نخبگان جوان تاکید فرمودند

برجام به نفع آمریکاست
اگر آن را پاره کند ما ریزریز می کنیم

* تحــرکات آمریکا بــرای ماندن در رقــه؛ نمایندگان 

واشنگتن و ریاض وارد شهر شدند.

* گلوله جنگی پاســخ نظامیان آمریکایی به بازیگوشی 

2 کودک افغان!

* رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین در گفت وگو با 

کیهان: فتح و حماس چرا آشتی کردند؟

* گــزارش تکان دهنــده عفــو بین الملــل از قتل عام 

سازماندهی شده مسلمانان میانمار.           صفحه آخر

سایه سنگین داعش بر سر انگلیس و فرانسه

مقام امنیتی انگلیس: هیچ گاه مثل امروز 
با تهدیدات تروریستی مواجه نبودیم

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: نباید بالهت نشــان دادن 
رئیس جمهور آمریکا، موجب شود که از مکر و توطئه دشمن غافل 
شویم و آن را حقیر بشماریم، بلکه باید همه با تدبیر و هوشیاری 

و آمادگی کامل در صحنه باشیم.
* توان موشکی باید به کوری چشم دشمن هر روز افزایش یابد.

* بارها گفته ایم که با ســرمایه گذاری خارجی از جمله غربی ها 
مشکلی نداریم اما نباید اقتصاد کشور به ستونی متکی باشد که 

با نعره شخصی مثل ترامپ بلرزد.
* اقتصاد ایران باید به »ستوِن توان و ظرفیت داخلی« تکیه کند 
و سیاست های اعالم شده اقتصاد مقاومتی، پیگیری و اجرا شود.

* در برجام دشمن القا می کرد اگر توافق حاصل شود دشمنی ها 
برطرف می شود، توافق کردیم اما دشمنی ها بیشتر هم شد.

* اروپایی ها باید از هم صدایی با آمریکایی ها در مســائلی نظیر 
قدرت دفاعی ایران و حضــور ایران در منطقه بپرهیزند چرا که 
ما مطلقاً هم آوازی اروپایی ها بــا زورگویی های آمریکا را قبول 

نمی کنیم.
* آنهایی که موشک و سالح اتمی دارند ملت ایران را از داشتن 
موشک 2 یا ۳ هزار کیلومتری نهی می کنند، این موضوع و دیگر 
مسائل مربوط به ایران به شما چه ربطی دارد؟                 صفحه۳

صفحه2

یادداشت روز

چرا ترامپ
قایق را تکان داد؟

ژنرال عصام زهرالدین
مرد افسانه ای ارتش سوریه به شهادت رسید

* مقامات دولت روحانی که در زمان تبلیغات انتخاباتی، شــعار برخی 
رقبــای خود مبنی بر ایجاد ســالیانه یک میلیون شــغل را غیرمعقول 
می دانستند، هم اکنون آمارهایی اعالم می کنند که دست تمام رکوردهای 

اقتصادی را از پشت بسته است.
* در آخرین نمونه این اظهارات باورنکردنی، اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور در سخنانی مدعی شد طی 6 ماه نخست سال جاری 

1/5 میلیون شغل ایجاد شده است!

جهانگیری: 1/5 میلیون شغل در 6 ماه امسال ایجاد کرده ایم
ربیعی: بیش از 400 هزار شغل در سال نمی توانیم ایجاد کنیم

گزارش خبری تحلیلی کیهان

چه کسی به دشمن
گرا داد؟!

صفحه2

* ژنرال عصام زهرالدین، مرد افســانه ای ارتش ســوریه دیروز بر اثر انفجار مین و حین پاکسازی مناطقی از 
دیرالزور به شهادت رسید.

* زهرالدین که داعش از آن به شــدت وحشــت داشت در لیست سیاه سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 
قرار داشت!

* زهرالدین، همان ژنرالی است که با چند صد سرباز توانست حدود 4 سال از سقوط دیرالزور محاصره شده  
از سوی تکفیری ها، جلوگیری کند.                                                                           صفحه آخر

* بیــش از نیــاز یک ســاله کشــور،  برنج وارد شــده

است!

*  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: صنایع زیادی 

درگیر بیماری مونتاژکاری هستند.

*  رئیس اتحادیه کفاشان دســت دوز: بیش از 50 درصد 

واحدهای تولید کفش با افزایش واردات تعطیل شده است.

* هشدار معاون وزیر نیرو: بیش از توان و ظرفیت کشور 

آب مصرف می شود.                                  صفحه۴

یک مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

مردم از شنبه بدون استعالم
 گوشی موبایل خریداری نکنند

* این در حالی اســت که یک ماه 
پیش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در مراسم آغاز ایجاد 
اشــتغال برنامه فراگیر اشتغال 96 
گفته بود: »در بهترین حالت، رشد 
اقتصادی می تواند 400 هزار شــغل 
ایجاد کند و بنابراین 600 هزار شغل 
در سال کسری داریم.«      صفحه۴


