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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطــور فوق العاده مورخ 

1394/5/26 و مجــوز بیمه مرکزی به شــماره 94/403/35988 مورخ 

1394/7/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره برای مدت یک ســال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: 

آقای بهرام افشــارزاده 1288529880 به عنــوان رئیس و عضو هیئت 

مدیره- آقای احمد قصری نیا 0039744582 به عنوان مدیرعامل و عضو 

هیئــت مدیره - آقای حامد دانش 0079414931 به عنوان نائب رئیس 

و عضو هیئت مدیره، آقای قاســم گل نصیب کد ملی 0043243002 به 

عنوان بــازرس اصلی و آقای منوچهر مددی کد ملی 0039007944 به 

عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

با ثبت این مستند تصمیمات نقل و انتقال سهام، انتخاب بازرس، انتخاب 

روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده 

توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی  مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه استقالل 
سهامی خاص به شماره ثبت 121744 

و شناسه ملی 10101652627

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

بارکد 1364449

م الف185063

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید. موسسه 
حسابرسی حامیان پارس به شناسه ملی 10103179786 به سمت بازرس اصلی و آقای 
محمد ابراهیم سروش نژاد به کد ملی 0044248148 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب 
بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت روغن موتور ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 7500 و شناسه ملی 10100779866

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

بارکد 1430844 

م الف 185062

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1394/07/29 و مجوز شــماره 932/15/281348 مورخ 1394/9/16 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
پرویز حیدری نیگجه به کد ملی 0036886785 به سمت بازرس اصلی 
و زلیخا طالشی بیک بالغی به کد ملی 0067553605 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
آموزش و پرورش منطقه هفده به شماره ثبت 49905 

و شناسه ملی 10100950750

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

بارکد 1265553

م الف 185067

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسید.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آقای سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به شماره ملی0065164288 به 

عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، انتخــاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سپهرانرژی جهان 
سهامی خاص به شماره ثبت464784 

و شناسه ملی14004605386

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

بارکد 1461965

م الف 185058

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1394/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند:
شــرکت عمران گستر بصیر تهران)ســهامی خاص( به شماره ثبت 

462078 و با شناسه ملی 14004476790
شرکت عمران گستر بصیر)سهامی خاص( به شماره ثبت 400057 

و با شناسه ملی 10320508185
شرکت معدن فرآور امداد)سهامی خاص( به شماره ثبت 368045 

و با شناسه ملی 10320172100
شــرکت کشاورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز)سهامی خاص( 

به شماره ثبت 367545 و با شناسه ملی 10320130226
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، تعیین وضعیت حق 
امضاء، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران ساختمان امداد 
سهامی خاص به شماره ثبت 477879 

و شناسه ملی 14005180037

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

بارکد 1224532

م الف 185073

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1394/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاءهیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید.

- آقای جواد دیلمقانی به شماره ملی 1551751143
- آقای محمدرضا لفافچی به شماره ملی 1371631093

- خانم فرح آقمقانی به شماره ملی 1551806010
آقای سیدامین یوســفی به شماره ملی 1379224985 به عنوان 
بازرس اصلی آقای امیر دامن ســوز به شماره ملی 0079976972 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیــران، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بازرس 
انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه  آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فنی و ساختمانی آرمینال 
سهامی خاص به شماره ثبت 39012 

و شناسه ملی 10100844222

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

بارکد  1538767

م الف 185060

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/3/30 و 
مجوز شــماره 942/102/162223 مورخ 94/6/2 اداره کل تعاونی کار و 

رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- صورت های مالی سال 1391 و 1392 و 1393 به تصویب رسید. روزنامه 
کیهــان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخــاب گردید. حســنعلی حبیبی ریحان آبــادی ک م 4999629666 
و احمــد شــکری ک م 2690215209 و محســن مبشــری نیک ک م 
0681789921 و کیومرث نورالهی ک م 4070697705 و اکبر برزگری 
صدقیانــی ک م 2851542966 بــه عنوان اعضای اصلــی هیئت مدیره 
و مرتضی فرهنگیــان ک م 3358362965 و مهــدی مقتدر گرده ک م 
0069257728 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه 
ســال انتخاب شــدند و رضا گلی ک م 6309734318 به عنوان بازرس 
اصلی و محمد محمــدی نیک پور ک م 0940989141 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب 
مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن مدافعان
 حریم والیت به شماره ثبت 433835 

و شناسه ملی 10320845287

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

بارکد 1168350

م الف 184835

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/08/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره کلیه اختیارات خود به شرح مندرج در بندهای 
15-13-12-11-10-9-8-7-6-4-1 ذیل ماده 40 اساســنامه را به 
مدیر عامل شرکت تفویض نمود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین و 
تفویض اختیارات نماینده قانونی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد
 سهامی خاص به شماره ثبت 478434 و شناسه ملی 14005202423

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

بارکد 1224741

م الف 185072

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/08/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره کلیه اختیارات خود به شرح مندرج در بندهای 
15-13-12-11-10-9-8-7-6-4-1 ذیل ماده 40 اساســنامه را به 

مدیر عامل شرکت تفویض نمود.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین و تفویض اختیارات نماینده قانونی 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد سهامی 
خاص به شماره ثبت 477890 و شناسه ملی 14005180436

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

بارکد 1224637

م الف 185071

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/07/29 و مجوز 
شــماره 932/15/284571 مــورخ 1394/9/14 اداره کل تعــاون کار و رفاه 
اجتماعی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 
78 ماده و 62 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. مدت فعالیت شــرکت از تاریخ 

اتمام دوره قبل )1394/07/21( برای یک دوره پنج ساله دیگر تصویب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات مدت فعالیت ، تصویب اساسنامه جدید انتخاب 
شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش
 منطقه هفده به شماره ثبت 49905 و شناسه ملی 10100950750

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

بارکد 1265971

م الف 185066

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/9/25 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: سیدســعید هاشــمی جبلی به شــماره ملی 
5659561640 به سمت مدیر تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب گردید. آدرس 
محل تصفیه تهران خیابان شــهید احمد قصیر، خیابان پنجم، پالک 18، طبقه 

چهارم، واحد 13 کد پستی 1513644313 تعیین گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیر/مدیران/هیئت تصفیه، تغییر محل 
تصفیه انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سلسله صنعتی سینا )در حال تصفیه( 
سهامی خاص به شماره ثبت 85176 و شناسه ملی 10101296433

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

بارکد 1211728

م الف 185076

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/8/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا حقیقی به عنــوان مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره با کد ملی 1288126212 آقای ســید محمد فرید آســتانه به 
عنوان رئیــس هیئت مدیره با کــد ملی 2470698421 آقــای محمود خرم 
قهفرخی به عنوان نایب رئیس با کد ملی 1281616281 برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شــده 
توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب و خاک سهامی خاص 
به شماره ثبت 79110 و شناسه ملی 10101239272

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

بارکد 1499271

م الف 185056

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۲99   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(دو شنبه ۱۷ اسفند ۱394   ۲۷ جمادی االول ۱43۷   ۷ مارس ۲0۱۶

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

نوبت اعتراض رئیس جمهور به دولتمردان منتقد برجام رسید

روحانی:  صالحی که وزیرخارجه  نیست
درباره برجام از ظریف بپرسید 

* محسنی اژه ای از صدور حکم اعدام برای 3 متهم پرونده فساد نفتی خبر داد.
* ادعای موالوردی در مورد اعدام همه اهالی یک روستا به جرم مواد مخدر، صحت ندارد.

* مبلغ دیه سال 95 به میزان190 میلیون تومان در ماه غیرحرام مشخص شد. همچنین به مبلغ دیه در ماه های 
حرام یک سوم اضافه می شود. 

* درباره معرفی آقای رئیسی دادستان کل کشور به عنوان تولیت آستان قدس رضوی صحبت جدی شده است. 
صفحه11

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

بابک زنجانی در دادگاه بدوی
 به اعدام محکوم شد

صفحه2

گفت وگو با محمود پاک نیت، پروانه معصومی و اسماعیل سلطانیان 

سلحشور؛
 آبروی سینمای ایران

صفحه8

* ورود ایــن تعداد خودرو بــا ارزش نزدیک به 3 هزار 
میلیارد تومان در شرایطی رخ می دهد که کشور با رکود 

اقتصادی بی سابقه روبروست.
* رئیس انجمن انبوه ســازان تهران: مسکن با وام 160 

میلیونی از خواب بیدار نمی شود.

* مدیرعامل بورس کاال: رونق بورس کاال در پسابرجام 
منوط به گشایش واقعی در اقتصاد کشور است.

* مدیرعامل آبفای کشــور: از سال آینده آب مشترکان 
پرمصرف قطع می شود.

صفحه4

علی رغم رکود بی سابقه

واردات 2858 میلیارد تومانی خودرو
در 11 ماه گذشته

* جنگ و شورش در پایتخت داعش: تکفیری ها علیه هم، 
مردم علیه تکفیری ها.

* گزارش تکان دهنــده یک روزنامه انگلیســی از آزار 
جنسی کودکان پناهجو در فرانسه.

* تظاهرات مردم تونس در حمایت از حزب اهلل لبنان.

* انفجار مهیب در مرکز بغداد 40 شهید و ده ها مجروح 
برجای گذاشت.

* 2 فایده بزرگ داعش برای اسرائیل به روایت روزنامه 
صهیونیستی معاریو.

صفحه آخر

گزارش خبری کیهان

داعش را مقاومت سرکوب کرد
آمریکا الف پیروزی می زند!

* رویتــرز: در شــرایط فعلی، هیچ یــک از بانک های 
خارجی نمی توانند با استفاده از دالر، با ایران تراکنش 

داشته باشند.
* این مســئله عالوه بر آنکه اقتصادی است، دردسری 
سیاسی هم برای دولت حسن روحانی به شمار می آید، 
چرا که منتقدان او در پارلمان، از اینکه توافق هسته ای 
مزایای مورد انتظار را به همراه نمی آورد، انتقاد کرده اند.

* در حــال حاضر، تحریم هــای یکجانبه آمریکا علیه 
ایران همچنان پابرجا مانده و همین امر موسسات مالی 

خارجی را از رابطه با تهران هراسان کرده است.
* »ناصــر ریاحی« عضو اتــاق بازرگانی تهران: امکان 
بازگشایی ال ســی برای بانک های ایران وجود ندارد و 
ال ســی به شــکل جدی برای تجار و بازرگانان ما باز 
نشده است.                                              صفحه2

بلومبرگ:

سرمایه گذاری در ایران تنها با سوئیفت راه می افتد 
که هنوز آغاز نشده است

* رئیس سازمان انرژی اتمی یک هفته پیش گفته بود؛ غرب در 
اجرای تعهدات خود براســاس برجام، تأخیر دارد و هنوز برخی 

تحریم ها برداشته نشده است. 
* رئیس جمهور در نشست خبری: دکتر صالحی در زمینه مسائل 
اتمی هر چه بگویند صاحب نظر هستند ولی ایشان وزیر اقتصاد 
یا رئیس بانک مرکزی و یا وزیر خارجه نیستند. درباره برجام باید 

از ظریف سؤال کنید!
* برخی موسسات خصوصی و برخی بانک ها هنوز از ورود معامله 
با ایــران هراس دارند که مصداق همان ترســیدن مارگزیده از 

ریسمان سیاه و سفید است.
* آمریکا باید فعالتر باشد و باید به همه آنها با تاکید اعالم کند 

که در رابطه با ایران آزاد هستند.
* هرکس در صادرات کاال و واردات مواد اولیه اســت برجام را 
حس می کند،  هرکس می خواهد حساب  ال سی باز کند برجام را 

حس می کند.
* می بینید که واقعا سانتریفیوژهای ما می چرخد و زندگی مردم 

هم می چرخد و برجام یک مثل آفتاب تابان است!
* آقای رئیس جمهور در حالی قانون محدودیت ســران فتنه را 
شــوخی خواند که در این باره مصوبات روشن و مکتوبی وجود 
دارد که شماره آخرین مصوبه در این زمینه 576 است و تاکنون 
توسط هیچ مرجعی لغو نشده است.                                    صفحه3

صدای دشمن
 دیگر به گوش 

نمی رسد؟!
آش نخورده و دهان سوخته

نتیجه توافق شتابزده و به هر قیمت


