
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مــورخ 1396/6/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای جــواد خلیل ارجمنــدی با شــماره ملی 

0081665237 به ســمت نایــب رئیس و عضو هیئت 

مدیره- آقای عبــاس خلیل ارجمندی با شــماره ملی 

0070434913 به ســمت رئیس هیئــت مدیره آقای 

یونس علی پور با شماره ملی 0076359141 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره- برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت به امضاء عباس خلیل ارجمندی همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آبراه صنعت ارجمند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 491960 

و شناسه ملی 14005847593

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1396/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: جهانشاه ناظمیان به کد 
ملی 0039582434 به سمت رئیس هیئت مدیره و نینا ناظمیان به 
کد ملی 0070760561 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پریناز 
پناهــی به کد ملی 0039166368 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
ورنیکا ملک داودی به کد ملی 1815328576 خارج از شــرکاء و 
ســهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
غالمرضا ســلیمان زاده فرد به کد ملی 0320228223 به ســمت 
بازرس اصلی و بهروز افرهی به کدملی 0039008551 به ســمت 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اســناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسالمی 
و اوراق عــادی کال با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با 
مهر شــرکت و یا با دو امضای نینا ناظمیان و پریناز پناهی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشــد. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 

به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت تهران ماگان سهامی خاص به شماره ثبت 167657 
و شناسه ملی 10102101836 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال منتهی به تاریخ 1394/12/29 به تصویب رسید. موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی 10100121718 
به ســمت بــازرس اصلــی و خانــم فرشــته امینی بــه کدملی 
0569820170 به ســمت بــازرس علی البدل برای یکســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شــد. آقای رضا مهدیان به کدملی 1829148850 
به عنوان مدیرعامل و رئیــس هیئت مدیره، آقای محمد مهدیان به 

کدملی 0558324381 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محسن 
مهدیان به کدملی 0569816149 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
و اوراق عادی شرکت از قبیل قراردادها و عقود اسالمی به جزء چک 
و سفته با امضای یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. چک و سفته های صادره با امضاء ثابت مدیرعامل و 

یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت بهینه پردازش سپهر پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 507471 و شناسه ملی 10780033842

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

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/04/28 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: عبدالحسین بیدآبادی ک.م 

0043821121 به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد بیدآبادی 

ک.م 0041638158 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 

و محمدحســین ذوالفقاری طهرانی ک.م 0043216031 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله 

چک، ســفته، بــرات و قراردادها با امضای دو نفر از ســه نفر 

آقایان اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 

و مراســالت غیرتعهدآور با امضــای مدیرعامل و یا هر یک از 

اعضای هیئت مدیره معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 217842 و شناسه ملی 10102591792

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1396/6/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - مصطفی 

صادقی به شماره ملی 0380752263 و رضا ناظری به شماره 

ملی 0380844958 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی 

آریا بهروش به شناسه ملی 10100621378 به سمت بازرس 

اصلی و نســرین توانایان فرد به شماره ملی 0044294077 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. - ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت منتهی به 

ســال مالی 1395 به تصویب رسید. - روزنامه کثیراالنتشار، 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

 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

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:  ترازنامه و حساب 
ســود و زیان منتهی به ســال 1395 به تصویب رسید. آقای 
علی خوشدل ســاالکجانی به شــماره ملی 2690761548 
به عنوان بازرس اصلی و آقای محبعلی حســنی برســری به 
شــماره ملــی 5949862929 به عنوان بــازرس علی البدل 
شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به 
قرار ذیل به مدت دو ســال انتخاب گردیدند: آقای رحمت اهلل 

ذوالقدری قره بالغ به شماره ملی 1533799008 آقای ابراهیم 
اسدمنصف به شماره ملی 2753444501 خانم مهرناز عاملی 
به شــماره ملی 0450937208 آقای بابک روحانی به شماره 
ملی 0040651118 آقای ســیدعباس میرشفیعی لنگری به 
شماره ملی 5769682132 روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج اگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی محصوالت سیمانی شمال سهامی خاص
 به شماره ثبت 360552 و شناسه ملی 10760104379

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/4/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای بابک روحانی به شــماره ملی 0040651118 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم اســد منصف به شماره ملی 
2753444501 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره آقای رحمت اله 
ذوالقدری قره بالغ به شماره ملی 1533799008 به سمت عضو هیئت 
مدیره آقای سیدعباس میرشفیعی لنگری به شماره ملی 5769682122 
به ســمت عضــو هیئت مدیــره خانم مهرنــاز عاملی به شــماره ملی 
0450937208 به ســمت عضــو هیئت مدیره آقای امیــر پاکنژاد به 
شماره ملی 0532380010 به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت 
مدیره حق امضاء اســناد و مکاتبات عادی شرکت با رئیس هیئت مدیره 
یا مدیرعامل شــرکت همراه با مهر شرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و 
اســناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای 

هیئت مدیره و یا وکالی محضری و با مهر شرکت می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی محصوالت سیمانی 
شمال سهامی خاص به شماره ثبت 360552 

و شناسه ملی 10760104379 

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

به اســتناد صورت جلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1396/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به 

شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردیــد: واردات و صــادرات دام زنــده و فرآورده های خام 

دامی، نهاده های خوراک دام، ســم، واکســن و داروی دامی 

و تجهیزات مرتبط که برابــر ضوابط و مقررات قانونی اقدام 

می گردد. افتتاح حســاب نزد ســایر بانک ها و انعقاد عقود 

اســالمی با بانک ها و اشــخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با 

موضوع شــرکت، اخذ تسهیالت از بانک ها بنابر نیاز شرکت 

درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط.

آگهی تغییرات شرکت آرمین مجدگستر 
خاورمیانه )سهامی خاص( به شماره ثبت 503648 

و شناسه ملی 14006469309 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
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اعتماد به نفس
در برابر

 اعتماد عمومی!
راز عصبانیت یک اقتصاددان

از گزارش روحانی

با آزمایش موفق آن صورت گرفت

رونمایی کره شمالی از موشکی که می تواند
سراسر آمریکا را هدف قرار دهد

هافینگتون پست:

بن سلمان! از سرنوشت صدام عبرت بگیر
ایران تو و آل سعود را از صفحه روزگار محو می کند

* تســلط کامل عراق بر تمام مرزهایش با سوریه 
پس از 100 سال!

* تعرض رهبران سیاسی آمریکا به 223 زن فعال 
در نهادهای امنیتی و نظامی.

* گــزارش روزنامه مصری از نقش اســرائیل در 
حمالت تروریستی مصر.

* ابراز نگرانی کشورهای متجاوز به یمن از اوضاع 
وخیم حاکم بر این کشور!                 صفحه آخر

نوه نلسون ماندال در سرزمین های اشغالی:

اسرائیل بدترین رژیم آپارتاید است
هرگز با مقامات این رژیم دست نخواهم داد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بازی حلقه انحرافی
در زمین فتنه گران و غربگرایان

* همزمــان با رزمایش مشــترک ارتش های آمریکا و 
کره جنوبی در شبه جزیره کره، کره شمالی یک موشک 

بالستیک جدید آزمایش کرد.
* این موشک پس از شــلیک، 4475 کیلومتر ارتفاع 
گرفت و سپس مسافتی 950 کیلومتری را طی کرد و 

در دریای ژاپن فرود آمد.

* شلیک این موشــک، آمریکا را سردرگم و متحدان 
چشم بادامی واشنگتن را نیز به شدت نگران کرد.

* پیونگ یانگ: ما قدرت تســلیحاتی خود را در مقابل 
سیاست اتمی امپریالیست های آمریکایی و تهدید اتمی 

واشنگتن توسعه داده ایم.
صفحه آخر

صفحه2صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

واقعیت های اقتصادی یا گزارش 100 روزه   
مردم کدام را باور کنند؟!

* رئیس جمهور در گــزارش 100 روزه اول دولت دوم خود باز هم به 
ارائه آماری که تطابق چندانی با واقعیت های زندگی مردم نداشت، 

بسنده کرد.
* تاکید رئیس جمهور بر تک رقمی کردن نرخ تورم در حالی است که 
شاخص تورم به تنهایی بیانگر وضع معیشت مردم نیست؛ مثال رشد 

درآمد ملی یکی از نشانه های سطح زندگی مردم است.
* بر این اساس آمار بانک مرکزی )که تا سال 94 منتشر شده( طی 
۳ سال نخست دولت روحانی درآمد ملی نزدیک به 14 درصد کاهش 
یافته و این بدان معناســت که حتی ســطح زندگی مردم از لحاظ 

آمارهای رسمی نیز بدتر شده است.
* آقای روحانی در ســخنان خود اعالم کرد »ما در دولت گذشته 
همزمان با اینکه تورم را پایین  آوردیم رشد منفی را مثبت کردیم« 
اما وی هیچ اشــاره ای به این نداشت که عمده رشد اقتصادی سال 

گذشته مدیون خام فروشی نفت بوده است.
* ادعای رشد اقتصادی در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، رشد 
اقتصادی ســال 94 نه تنها مثبت یک درصد نبوده، بلکه )چه با نفت و 

بدون نفت( ارقام منفی 1/6 و منفی ۳/1 درصدی را ثبت کرده است!
* رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به بحث 
اشــتغال گفت امروز خوشبختانه شــرکت های دانش بنیان خیلی از 
دانشجویان را قبل از اینکه حتی دوره کارشناسی را تمام کنند جذب 
می کنند! باید پرسید چگونه بسیاری از دانشجویان قبل از اتمام دوره 
کارشناســی جذب بازار کار می شوند ولی آمارهای رسمی بیکاری 51 
درصدی فارغ التحصیالن دانشگاهی را نشان می دهد!؟              صفحه4

* همزمان با آغاز رسیدگی قوه  قضائیه به پرونده برخی متهمان حلقه انحرافی این طیف ضمن هوچی گری بازی 
در زمین فتنه گران و غربگرایان را وارد فاز تازه ای کرده اند.

* مرور تاریخ نشان می دهد که هرگاه قوه قضائیه خواسته تا به اتهامات برخی افراد رسیدگی کند اطرافیان و حامیان 
او به تکاپو افتاده و اتهاماتی علیه این قوه مطرح کرده اند.

* حرکت های نمایشــی حلقه انحرافی و بست نشینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( که شباهت خاصی به 
تحصن نمایندگان مجلس ششم دارد و نامه نگاری های احمدی نژاد و اطرافیانش نیز شاهدی دیگر بر این مدعاست.
* آنچه امروز حلقه انحرافی انجام می دهد، پوششی برای فرار دولت از پاسخگویی به افکار عمومی فراهم کرده است. 
رسانه های زنجیره ای با بزرگنمایی این طیف و رفتارهایش، مانع از طرح مطالبات اصلی مردم و پاسخگویی مسئوالن 
می شوند.                                                                                                                    صفحه2

صفحه آخر

مدیر مسئول کیهان در مشهد مقدس:

آمریکا منتظر یک جریان آلوده داخلی است
 که به جای او غلطی بکند !
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