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به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/7/12 و مجوز شــماره 11/41122 مورخ 96/7/22 اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان شــرکت در سال مالی منتهی 

به 1395 به تصویب رســید. اشــخاص ذیل برای مدت 2 سال به 

سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند: آقای الفریت برزگر 

مهرابی به کد ملی شــماره 0041092015 آقای لئون آهارونیان به 

کد ملی شماره 2850556769 آقای واروژ سورنیان به کد ملی شماره 

1911266691 مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی 

10100171271 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین 

خدمات مدیریت رادوین به شناســه ملی 14005993565 به عنوان 

بازرس علی البدل شــرکت برای 1 سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت ستی سهامی خاص به شماره ثبت 3568 
و شناسه ملی 10100220669

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/1/10 و 

مجوز شماره 11/19854 مورخ 95/6/7 اداره کل حمل و نقل و پایانه های 

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

منتهی به 1394/12/29 به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت گروه طلیعه سبز جهان)سهامی 

خاص( شناســه ملی 10102853650 شرکت خدماتی ساتر سبز)سهامی 

خاص( شناســه ملی 10102262391 شرکت بازرسی مهندسی و کنترل 

کیفیت سنجش گستر دانا)سهامی خاص( به شناسه ملی 10102384287 

شرکت ناصرین وحید)سهامی خاص( با شناسه ملی 10102255011 شماره 

ثبت 183340 شرکت مهندسی آماد بهینه ساز)سهامی خاص( با شناسه ملی 

10102251738 آقای سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 

به ســمت بازرس اصلی و آقای رضا عالئی به شماره ملی 5579142064 

به ســمت بازرس علی البدل برای یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت 81273 
و شناسه ملی 10101259330 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/07/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1394 به تصویب 

رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ولی 

مشک علی زاده به شــماره ملی 1729617311 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 

مدیره نوید مشــک علی زاده به شــماره ملی 0068495811 به سمت نائب رئیس 

هیئت مدیره معصومه رجب زاده نوجه دهی به شماره ملی 0046602968 به سمت 

رئیس هیئت مدیره - موسســه حسابرسی و خدمات مالی آروین باستان محاسب 

به شماره شناســه ملی 14004012983 به سمت بازرس اصلی و مهدی زهرائی 

به شماره ملی 0052656020 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید. - کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک،  سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و احدی از اعضای هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا کلیه اسناد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیر 

عامل یا امضاء احدی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر 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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای فریدون شهریور با 
کد ملی 2390253393 به نمایندگی شرکت ایجاد محیط )سهامی 
خاص( با شناســه ملی 10101318872، آقای قربان محمدی با کد 
ملی 1639049606 به نمایندگی شرکت نوسازی و عمران اکباتان 
)سهامی خاص( با شناسه ملی 10101337982، آقای جعفر سامنی 
با کد ملی 0069021368 به نمایندگی شــرکت تولیدی خانه گستر 
)ســهامی خاص( با شناســه ملــی 10100591316، آقای کاوس 

حافظی با کد ملی 1971271438 به نمایندگی شرکت تجهیز محیط 

)سهامی خاص( با شناسه ملی 10101340144، آقای حامد کاظمی 

آشــتیانی با کد ملی 0065742461 به نمایندگی شرکت مهندسین 

مشاور ســاختمان و شهرساز اکباتان )سهامی خاص( با شناسه ملی 

10103269258 به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت ساخت آزما سهامی خاص به شماره ثبت 89424 
و شناسه ملی 10101338001 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1396/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکترعیسی رضایی 

به کدملی 3440013987 به عنوان بازرس اصلی و آقای دکتر حمید 

رحمت به کدملی 2991882727 به عنوان بازرس علی البدل برای 1 

سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان فتح ا... حکمی اصفهانی به کدملی 

0038199866، محمد سدهی اصفهانی به کد ملی 0043127721 

و سیامک شکیبی به کدملی 0038685779 به عنوان اعضاء هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان 

روزنامه  کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت پزشکان متخصص شیراز 
کلینیک سهامی خاص به شماره ثبت 30622 

و شناسه ملی 10100760728

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مورخ 1395/6/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی 

و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناســه ملی 10100468600 

به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشاربه شناسه 

ملی 10320173299 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهــان، به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی و اطالعیه های شرکت تعیین گردید. 

ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 94/9/30 به 

تصویب رسید. 

آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان
  سهامی خاص به شماره ثبت 236036 

و شناسه ملی 10102769594 

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

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/06/11 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب امیرسرداری 0031131662، آقای ایرج 

خسروپناه 0038659281 و خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی 0032311249 به 

نمایندگی شــرکت رنگ آفرین 10100516139 به عنوان اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقای کیومرث زرکشان 0078402425 

به ســمت بازرس اصلی و آقای محمد سرشار 0451921828 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع رنگ ها و تینرهای دریایی 
سهامی خاص به شماره ثبت 114370 و شناسه ملی 10101580111

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: - طراحی پارچه و لباس، 
دوخت و متدهای طراحی، طراحی دیجیتال و تأمین ملزومات لباس 
2- معرفی فعالیت های مد و لباس، طراحی و تدوین و تولید ژورنال 
و راه اندازی اســتودیو مد و لباس و تولید تصاویر مربوطه شــماره 
مجوز 7/95/1698 تاریخ مجــوز 1395/10/6 مرجع صادرکننده 
معاونــت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی مدت: از 
تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران- 
مجاهدین اســالم- خیابان مجاهدین اسالم- کوچه شهید داوود 
کشمشــی- پالک 7- طبقه زیرزمین- کدپستی 1154963311 
سرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال می باشد. اسامی و 
میزان سهم الشرکه شرکا: خانم زهرا رضائیان رامشه به شماره ملی 
0075972565 دارنده 100/000 ریال سهم الشــرکه خانم زهره 
رضائیان رامشه به شــماره ملی 5649836205 دارنده 900/000 
ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: خانم زهرا رضائیان رامشــه به 
شــماره ملی 0075972565 و به ســمت عضو هیئت مدیره و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال خانم زهره رضائیان 
رامشه به شــماره ملی 5649836205 و به سمت مدیرعامل و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 ســال دارندگان حق امضاء: 
تمامی اوراق و اســناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای خانم 
زهره رضائیان رامشــه )مدیرعامل( ممهور به مهر موسسه معتبر 
بوده و ســایر مکاتبات با امضای مدیرعامل موسسه صادر خواهد 

شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

تأسیس موسسه غیرتجاری تک منظوره هنری قاب 
ماندگار حجاب در تاریخ 1396/8/3 به شماره ثبت 43095 

به شناسه ملی 14007165242 

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع:  تحکیم بنیان خانواده مدت: از تاریخ 
ثبــت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان پیروزی خیابان افروز 
مقابل اداره برق نبش کوچه ادیب طوســی پالک 18 حسینیه کوثر)س( 
نراقی ها کد پســتی 1714933899 دارایی موسسه: 1/000/000 ریال 
می باشــد. اولین مدیران موسسه برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین 
گردیدند. عبدالرحیم قاســمی نراقی به شــماره ملی 0039864677 به 
ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و خزانه دار بتول قاسمی نراقی 
به شماره ملی 0044409141 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی 
و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  عذرا قاســمی نراقی به شماره ملی 
0056279523 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و نایب رئیس 
هیئت مدیره محمدمهدی قاسمی نراقی به شماره ملی 0082699364 
به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی محمد قاسمی نراقی به شماره 
ملی 0579840042 به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی زینت 
سخی فر به شــماره ملی 1280921145 به سمت عضو هیئت مدیره- 
عضو علی البدل فاطمه آقایوسفی به شماره ملی 0047675012 به سمت 
عضــو هیئت مدیره- عضو علی البدل دارندگان حق امضا: کلیه اســناد 
و اوراق بهــادار و تعهدآور با امضای مدیرعامــل و خزانه دار و در غیاب 
خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسســه معتبر خواهد 
بود. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: 
ملک محمد الری زاده به شــماره ملی 1754093681 به سمت بازرس 
اصلی و زهره رمضانی به شــماره ملی 0040273407 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت چاپ آگهی های موسسه انتخاب شد. آگهی به موجب مجوز 
شماره 94/22/24480 مورخ 1394/5/19 استانداری تهران صادر گردید.

تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی اجتماعی نور ثقلین 
عفاف در تاریخ 1395/10/27 به شماره ثبت 40684 

به شناسه ملی 14006508540 

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

سال هفتادو ششم   شماره 21797   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهارشنبه 29 آذر 1396   اول ربیع الثانی 1439    20 دسامبر 2017

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

غلبه بر فتنه 
در منطقه

شفافیت را
 از خود دولت

و پاسخ 
به چند سؤال 

آغاز کنید

در اعتراض به بحران معیشتی

شورش در اقلیم کردستان عراق
مردم ساختمان های دولتی را آتش زدند

در هزارمین روز تجاوز آل سعود به یمن

شلیک موشک انصاراهلل
به کاخ پادشاه آل سعود در ریاض

صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان از تازه ترین اظهارات رئیس جمهور

حذف یارانه ها و افزایش قیمت بنزین
پیش پرداخت حقوق شهروندی!

مدیر مسئول کیهان در دانشگاه تبریز:

دولت به جای جشن حقوق شهروندی
باید مراسم ختم می گرفت!

 * فرانسه از همان نخســتین روزهای ناآرامی های سوریه 

در کنار تروریست ها ایستاد.

* واکنش ها به اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه ضد اسرائیلی 

تایمز اسرائیل: واشنگتن و تل آویو در دنیا تنها ماندند.

* روایت استاد دانشگاه بغداد از راز بی عرضگی آل سعود 

در برابر انصاراهلل.

* حمله ترامپ به روســیه و چین در استراتژی جدید 

امنیت ملی آمریکا.                                صفحه آخر

در واکنش به اظهارات ماکرون

بشار اسد: فرانسه حامی تروریست هاست
حق ندارد از صلح حرف بزند

* دولت: یارانه 34 میلیون نفر حذف می شود.

*  رئیس ســازمان بورس در پاسخ به کیهان بیان کرد 

دالیل رشــد سوال برانگیز شاخص بازار سهام در شرایط 

رکود اقتصادی.

* تمرکــز بر نظارت به جای اجــرا؛ 99 میلیون تومان 

بودجه برای نظارت بر هر پروژه اقتصاد مقاومتی!

* در پاییز امســال ورود آب به سدهای کشور 22درصد 

کاهش یافت.                                            صفحه۴

ادعای پایگاه خبری دولت: 

گرانی  50 درصدی بنزین
 فقط یک درصد تورم دارد!

* در حالی که این روزها انتظار می رود حجت االسالم روحانی از میزان عمل به وعده های خود به ویژه در بخش معیشت مردم 
سخن بگوید، ترجیح داد به رویه ایام تبلیغات انتخاباتی و تمسک به اصل ابهام به توجیه ناکارآمدی های دولت خود بپردازد . 
* درســت در زمانی که رئیس جمهور در سالن اجالس سران  مشغول سخنرانی درباره اهمیت حقوق شهروندی و تاکید و 
اهتمام دولت بر اجرای آن بود ، پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری به طور رسمی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به 

1500 و ۴00 تومان رونمایی کرد.
*پایگاه اطالع رسانی دولت در استدالی عجیب مدعی اثرات کم )یک درصدی( گرانی بنزین)پنجاه درصدی( بر تورم شد و 
تصریح کرد  که این مسئله نگرانی هایی بابت اثرات روانی گرانی بنزین به وجود آورده است و این در حالی است که به گفته 

کارشناسان میزان تورم ناشی از این گرانی حدود یک درصد است!

* رئیس جمهور همچنین در حالی از گران شدن بنزین و گازوئیل و صرف پول حاصل از این گرانی برای ایجاد اشتغال خبر 
داد که مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی در نقد این طرح دولت نوشت که برخی محاسبات نشان می دهد افزایش 

قیمت حامل های انرژی می تواند به کاهش 360 تا ۴80 هزار نفری اشتغال منجر شود.
*مرکز پژوهش های مجلس : تاکنون برنامه ای تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه های 
اشــتغال زایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه های جدیدی برای اشتغال زایی به اجرا درخواهد آمد؟ به عالوه 

مشخص نیست شاخص ایجاد اشتغال اصوال چیست؟ و چه مرجعی و براساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟
*رئیس جمهور در حالی گفت که  قیمت بنزین و گازوئیل باالتر از نصف قیمت جهانی نخواهد بود که آیا حقوق های پرداختی 
به کارگران و کارمندان و سایر حقوق بگیران هم با همان مقیاس های جهانی محاسبه می شود؟!                              صفحه3

* انصــاراهلل یمــن در هزارمیــن 
روز تجاوز عربســتان به یمن کاخ 
سلطنتی آل سعود در ریاض را هدف 

موشک بالستیک قرار داد.
* کاخ یمامه، مقر رســمی و دفتر 
شاه ســعودی اســت که در حومه 

غربی شهر ریاض واقع شده است.
* ملک ســلمان روز دوشــنبه در 
این کاخ بــا »مایک پمپئو« رئیس 
آمریکا  مرکزی  اطالعات  ســازمان 

)سیا( دیدار داشت.

* رویترز به نقل از شاهدان عینی اعالم کرده  این موشک در ریاض فرود آمده و احتماال به هدف خورده است.
* آل سعود مثل همیشه مدعی شده این موشک را در هوا منهدم کرده است.

* اصالح طلبان با آب شش تنفس 
می کنند؟!

*30 میلیــارد یورو توافق تجاری 
ایتالیــا و ایــران روی کاغذ مانده 
است                         صفحه2

موافقت رهبر انقالب با اختصاص
200 میلیون دالر از صندوق توسعه برای زلزله زدگان

* ســلمان االنصــاری رئیس البی 
سعودی در آمریکا از مردم عربستان 
یــا تصویری  خواســت هیچ خبر 
درخصوص موشک های یمن منتشر 

نکنند!
* یگان موشــکی یمــن: وارد فاز 
جدید رویارویی با عربستان شده ایم.

* ســخنگوی ارتش یمن: کاخ های 
متجــاوزان دیگــر هــم منتظــر 

موشک های ما باشند.
صفحه آخر

* رئیس مجلس شورای اسالمی: برداشت 200 میلیون دالری از صندوق توسعه ملی برای کمک به زلزله زدگان 
در نشست سران قوا مطرح شد و رهبر معظم انقالب اذن انجام آن را دادند.                             صفحه10

* دانشــگاه تبریز در اقدامی غیرمنتظره، ســخنرانی شریعتمداری در جمع عمومی دانشجویان را لغو کرد و اجازه 
انجام این سخنرانی را تنها در میان دانشجویان بسیجی و بدون حضور سایر دانشجویان صادر کرد!            صفحه2


