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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 

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.

آگهی تغییرات شرکت گروه آریا پالست 
ماشین سهامی خاص به شماره ثبت 404021 

و شناسه ملی 10320552349

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/24 و مجوز به شماره 
962/15/125122 مورخ 96/5/5 و 962/15/110357 مورخ 96/4/24 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای عباس نوروزی بجندی با کد ملی 1650828251 به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقای ناصر اشرفی با کد ملی 0072660600 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره آقای غالمرضــا وش نیا با کد ملی 0056019947 
به ســمت عضو و منشی هیئت مدیره آقای مهدی درخشانی مهر با کد 
ملــی 3255238323 عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ســید عبدالرضا 
شیخ اســالمی علمداری با کد ملی 0321272285 بعنوان 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 درخشــانی مهر )مدیرعامــل( و امضاء رئیس هیئت مدیره 
آقای عباس نوروزی بجندی در غیاب ایشــان نائب رئیس هیئت مدیره 
آقای ناصر اشرفی و مهر شرکت  دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها 

با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
آشیانه هزاره سوم ایرانیان به شماره ثبت 

46768 و شناسه ملی 10100919876 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/3/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: قمرالملوک زراعتی به شــماره ملی 
0049894463 به عنوان بازرس اصلی و حجت اله رئیسی به شماره 
ملی 3961464073 به عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال 
مالی انتخاب گردیدند. علی اکبر مصطفوی اردستانی به شماره ملی 
0041025466 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- محمد 
آقاجانی فشارکی به شماره ملی 0042149312 به سمت رئیس 
هیئت مدیره- محمدجواد رهنما به شــماره ملی 4131866137 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات 
با امضای مشــترک دو تن از اعضای هیئت مدیــره همراه با مهر 
شــرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری بــا امضای مدیرعامل یا 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی 
تیزبر کمرد سهامی خاص به شماره ثبت 

77750 و شناسه ملی 10101226070

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1396/4/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای حمیدرضا ریاضی به شماره ملی 
2410892418 به ســمت رئیس هیئت مدیره شــرکت تعاونی 
بهپویش ســمند آریــا به شناســه ملــی 10103872672 به 
نمایندگی آقای محســن کرمی به شــماره ملی 4569422608 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی طزری به شماره 
ملــی 0072717361 )خارج از اعضای هیئت مدیره( به ســمت 
مدیرعامل کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با دو امضاء از بین 
امضــاء آقایان حمیدرضا ریاضی، مهدی مقصودی و هادی طزری 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 368048 

و شناسه ملی 10320174724 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1396/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان ســال مالی منتهی به 95/12/29 به تصویب رسید. آقای 
امیر فرجی کیان 0064462153 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل آقای امید مشــک علیزاده 0068208561 به 
سمت رئیس هیئت مدیره- خانم لیدا فرجی 3932533984 به 
ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند امضا 
کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک- سفته- برات و غیره 
با امضــا متفق مدیرعامل و یکی از اعضــای هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت بــا امضا مدیرعامل یا 
یکی از اعضا هیئت مدیره منفردا به تنهایی همراه با مهر شــرکت 
معتبر اســت. علی رفیعی 0062859706 به عنوان بازرس اصلی 
و محمد محبوبی زاده 0072534621 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت پرشیا رایا فرآور 
سهامی خاص به شماره ثبت 363471 

و شناسه ملی 10104093774  

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1396/04/28 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: به عنــوان اعضاء 

هیئت مدیره شــرکت برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. سید 

خســرو وفائی با کدملــی 3933510228 - اکرم وثائق با کد ملی 

2753410542 - سیدســعید وفائی با کــد ملی 0450170586 

به عنوان اعضاء هیئت مدیره شــرکت برای مدت 2 ســال انتخاب 

گردیدند. ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و وحید 

طاهری با کد ملی 0073137502 برای مدت یک ســال مالی به 

ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت 26997 

و شناسه ملی 10100724645 

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

 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 مــورخ1396/4/31 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای مسعود نقشینه بشماره 

ملی 0043195598 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای 

فرهاد حســامی بشــماره ملــی 1816699063 به عنوان 

نایب رئیس هیئت مدیره- آقای فرهاد علیمراد بشماره ملی 

0031083171 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- 

آقای سیروس گودرزی به شــماره ملی 4072137286 به 

سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - امضاء کلیه اوراق 

بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت 45255 

و شناسه ملی 10100905859

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/12/14تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدنــد: آقــای محمدحســین ذوالفقاری طهرانــی کد ملی 
)0043216031( به عنوان رئیس هیئــت مدیره- خانم ملیحه 
بیدآبادی کــد ملــی )0043737625( به عنــوان نائب رئیس 
هیئت مدیــره- آقای محمدعلــی ذوالفقــاری طهرانی کد ملی 
)0451512261( بــه عنــوان مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره 
انتخــاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و به 
طور کلی هرگونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید با 
امضاء رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت 
اعتبار دارد. محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران 
خیابان شهید دکتر بهشتی بعد از خیابان میرزای شیرازی پالک 
498 طبقه سوم کد پســتی 1596983916 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق 
سهامی خاص به شماره ثبت 59305 

و شناسه ملی 10101043570 

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

سال هفتادو ششم   شماره 21760   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه16 صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 9 آبان 1396  11 صفر 1439   31 اکتبر 2017

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

نوزایی عقل
 در پسابرجام

مک کین: 
ایران توانست 

نظم مدنظر آمریکا 
در خاورمیانه را 

نابود کند

9 آبان آغاز اجرای تحریم کاتسا

مادر تحریم ها از راه رسید
بزک کنندگان سرشان را زیر برف کردند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد

فرار یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
 با ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی

صفحه2

محصول دیگری از اعتماد به غرب

دستاورد اقتصادی برجام برای اروپا 
بیکاری و رکود برای ما

آزادی ورود زنان به ورزشگاه ها
سرپوش آل سعود بر قتل عام زنان و کودکان مسلمان

* نبیه بری: همه با حزب اهلل هستیم، آمریکا ما را هم 
تحت تعقیب قرار دهد. 

* دمشق: رقه از اشــغال داعش خارج و به اشغال 
آمریکا درآمده است.

* 30 ســال زندان در انتظار رهبــر جدایی طلب 
اسپانیا.

 * هنــد تــا ســال 2027 یک کشــور اســالمی
 می شود.                                        صفحه آخر

کیهان بررسی می کند

بارزانی، تازه ترین قربانی
اعتماد به آمریکا و رژیم صهیونیستی

* در یک سال گذشــته که سازمان مناطق آزاد، تحت 

پوشش وزارت اقتصاد قرار گرفته، هیچ اتفاق مثبتی در 

بهبود عملکرد این سازمان رخ نداده است.

* یک نجومی بگیر در آستانه دریافت سمت جدید.

 * وزیــر اقتصاد خبــر داد؛ تاکید ایــران و آذربایجان 

بر استفاده از ارزهای ملی در مبادالت دوجانبه.

* عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس: واردات برنج در 

فصل برداشت با رانت دولتی صورت می گیرد.  صفحه۴

نمایندگان مجلس: 

مناطق آزاد بهترین مکان 
برای قاچاق کاال و واردات بی رویه است

* محمدعلی نجفی در مراسم آغاز بهره برداری از 30 دستگاه اتوبوس و 7 رام قطار با اشاره به تعطیلی خط 7 مترو 
گفت: امیدواریم بتوانیم قبل از نوروز این خط را در اختیار مردم قرار دهیم.

* شهردار تهران درباره ورود قطارهای جدید به ناوگان مترو پایتخت نیز گفت: گسترش حمل و نقل عمومی و مترو 
از مهم ترین برنامه های شهرداری تهران است که امیدواریم به ظرفیت قابل قبولی در این حوزه دست پیدا کنیم.

* نجفی همچنین از رونمایی 30 دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت: این اتوبوس ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
خریداری شــده و امیدواریم دولت در توســعه مترو و نوســازی اتوبوس ها به شهرداری کمک کند چرا که از سال 

89 تاکنون خطوط حمل و نقل نوسازی نشده اند!                                                                صفحه۱۱

* شروع جدی مادر تحریم ها- یا همان سیاه چاله تحریم- از امروز کلید می خورد. 
با تصویب این طرح دیگر چیزی از برجام باقی نخواهد ماند که بخواهیم درباره 

نقض شدن یا نشدن آن صحبت کنیم.
* ویژگی مهم این طرح قرار دادن ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در لیست 
سازمان های تروریستی است. با توجه به آنکه سپاه یک نهاد رسمی و دارای روابط 
نظام مند با ساختارهای دولتی و غیردولتی است،  سبب می شود تا بخش زیادی از 

حاکمیت اعم از دولت یا سایر قوا و نهادها به درون لیست تحریمی بروند.

* روزنامه های زنجیره ای در روزهای اخیر با جنجال و هیاهو به بزرگنمایی موضوعاتی 
همچون »روز کوروش«، »عضویت در شورای شهر یزد« و... پرداختند تا به خیال خود، 

مردم، لگدکوب شدن چندباره توافق و یا به عبارتی مرگ کامل برجام را نبینند.
* روزنامه های مدعی اصالحات که با سانسور مادر تحریم ها، به بزک چهره کریه 
شیطان بزرگ می پردازند، همان جماعتی هســتند که در سال 9۴ با تیترهای 
درشــت و عبارات غلوآمیز همچون »تحریم ها به تاریخ پیوست« و »فروپاشی 

تحریم« و...به بزک برجام پرداختند.

* مذاکره و توافق یک توجیه بیشتر نداشت و آن اینکه در پِس همه امتیاز هایی 
که واگذار می شــود، باید تحریم ها لغو شــود. اگر قرار بود که این تحریم ها در 

پوشش بزرگ تری به نام مادر تحریم ها بازگردد، پس برای چه معامله کردیم؟!
* فارغ از جار و جنجال رسانه های مدعی اصالحات برای دیده نشدن مرگ کامل 
برجام، اکنون افکار عمومی از دولت انتظار دارد تا با اجرای قانون »اقدام متناسب 
و متقابل دولت ایران در اجرای برجام« برای یک بار هم که شده، اقدام متقابلی در 
مقابل گستاخی آمریکا انجام دهد.                                                             صفحه2

* با گذشــت 2 ســال از برجام،  با 
خروج میلیارد ها دالر ارز از کشــور 
بابــت واردات کاالهــای مصرفی و 
غیر ضــروری، خارجی ها به ســود 
هنگفتی دســت یافتنــد و اقتصاد 
کشور همچنان با مشکالت بانکی و 
دست و پنجه  سرمایه گذاری  کاهش 

نرم می کند.  
* یکــی از نمونه هــای بــارز این 
خســارت ها، تداوم وجود مشکالت 
 بانکــی و تبــادالت بیــن المللی

است. 

* صندوق بین المللی پول: به رغم رفع تحریم های هســته ای با اجرای برجام، چالش های اصلی که مانع اتصال مجدد 
بانک های ایرانی به بانکداری جهانی است، همچنان باقی مانده است.

* تولیدکنندگان ایرانی هنوز هم در زمینه باز کردن ال سی و همکاری با بانک های خارجی بزرگ با مشکل مواجهند.
* یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی برجام، افزایش سرمایه گذاری خارجی بود که در دولت حسن روحانی با 47 درصد 

کاهش نسبت به دولت قبل رو به رو شد.

اقتصادی  عوایــد  برجــام  البته   *
خوبی هم داشــته، چــون حداقل 
برای برخی از کشــورهای خارجی  
بــدون منفعــت نبــوده و تنهــا 
در یــک نمونــه واردات ایــران از 
 فرانسه در پســابرجام 4 برابر شده

است! 
* هیچ کس نمی تواند منکر عواید 
برجام در حوزه اقتصادی شود زیرا 
آفتاب تابان برجــام برای بیگانگان 

سود سرشاری را رقم زد!
صفحه۴

ورود 30 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت

شهردار تهران: ایمن سازی خط 7 مترو طول می  کشد

صفحه آخر

* موشک های ایران خواهد ماند 
آمریکا برجام را قربانی نکند

* فایننشال تایمز: همه به آمریکا 
ایران  برای  که  وقتی  می خندند، 
خط و نشان می کشد   صفحه2


