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به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 

1394/5/3 و مجــوز شــماره 45016/1/315/493 مــورخ 

94/6/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آدرس شــعبه شرکت به استان هرمزگان - جزیره کیش، بلوار 

ســاحل، برج آنا، طبقه هفتم واحــد 85 تغییر کرد. همچنین 

آقای حبیب پوربابادی با کد ملی 1971872245 به ســمت 

مدیر شعبه انتخاب شد. حدود اختیارات ایشان عبارت است از:

- انجام کلیه امور اداری و کاری شعبه در محل مشخص شده، 

پیگیری مصوبات هیئت مدیره شــرکت ســپانیر در خصوص 

شعبه و نیز انجام کلیه مکاتبات عادی و اداری مرتبط با شعبه.

 تهیه گزارش وضعیت مالی و هزینه های شــعبه در دوره های 

سه ماهه و ارائه آن به هیئت مدیره شرکت.

امضاء کلیه اســناد مالی شــعبه اعم از چک، برات و ســفته و 

ســایر اسناد تجاری و مالی و همچنین کلیه قراردادها و عقود 

اسالمی با امضای ثابت محمدحسین افتخار )مدیر مالی شعبه( 

به اتفاق امضای مدیرعامل شرکت سپانیر )حسین شریف آبادی 

عسکری( یا مدیر شعبه )حبیب پوربابادی( به همراه مهر شعبه 

معتبر خواهد بود. و امضاء  اوراق اداری شــعبه با امضای مدیر 

شعبه و مهر شعبه معتبر می باشد.

با ثبــت این مســتند تصمیمات تغییر محل شــعبه داخلی، 

تغییرات شعبه )حق امضاء(، تغییر مدیر شعبه داخلی انتخاب 

شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 274037  و شناسه ملی 10103020206

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

ثبــت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

- موضوع موسسه: خیریه و نیکوکاری
- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت دو سال

- مرکز اصلی موسســه: تهران، میدان تجریش، درب شــرقی آستان 
امامزاده صالح، کوچه خواجه نوری، کوچه فوقانی، بن بســت خلیلی، 

گل محمدی، پالک  1 مرکز مشاوره صالح کد پ 1963716611
دارایی موسسه: مبلغ 3/000/000/000 ریال می باشد.

- اولین مدیران موسسه: صالح گلشن روغنی به سمت عضو علی البدل 
به شماره ملی 4723525629 و مهدی بنویدی به سمت عضو هیئت 
مدیره - عضو اصلی به شماره ملی 0491281171 و گلوردی گلستانی 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 5309764070 و 
عبدالعلی گواهی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به شماره 
ملی 2180754248 و سینا مجدپور ش ملی 1379264782 بسمت 
خزانه دار و حسین دین پرور به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به 

شــماره ملی 0038992541 و علی حسنی روزبهانی به سمت عضو 
هیئت مدیره - عضو اصلی به شماره ملی 0450943593 برای مدت 

دو سال انتخاب شدند.
- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و اســناد تعهدآور و 
قراردادها به امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء 
رئیس هیئت مدیره و با مهر موسســه و اســناد عادی فقط با امضای 

مدیرعامل و مهر موسسه معتبر باشد. 
- رحیم درویش مال ش ملی 2200209320 بســمت بازرس اصلی و 
فریبا جمالی ش  ملی 0050099701 بسمت بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال انتخاب شدند.
- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
به اســتناد نامه شــماره 94/22/22310 مورخ 94/5/10 استانداری 

تهران آگهی شد.

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه صالح ابن موسی الکاظم)ع( در تاریخ 1394/9/14 
به شماره ثبت 37324 به شناسه ملی 14005450499

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 شرکت: ساخت خانه های مسکونی و اداری - انجام 

عملیات خاک برداری، خاکریزی و راه ســازی، انجام خدمات 

عمرانی شــهری از جمله زیباسازی شــهری و جدول کاری 

- شــرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی - اجرا 

و طراحــی معماری داخلی و دکوراســیون - انجام عملیات 

مربوط به بازســازی و زیبا سازی داخلی ساختمان - ساخت 

انواع ســوله و ســاختمان صنعتــی ـ انجام امــور خدماتی 

ســاختمانی - انجام عملیات عمرانی، احــداث و راه اندازی 

شــبکه های جمع آوری فاضالب های شهری، آبهای سطحی، 

لوله های آب رسانی و تاسیسات عمرانی مخابراتی

انجام خدمات نظارتی، طراحی و اجراء نظام مهندســی )در 

صــورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ 

مجوزهای الزم(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:

تهران شــهرزیبا بلوار تعاون بلوار فرساد خیابان سرو کوچه 

سرو چهارم پالک 23 واحد 16 کدپستی 1487634664 

سرمایه شرکت: مبلغ1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 

10/000 ریالــی که تعداد 100 ســهم با نام و 0 ســهم آن 

بی نام می باشــد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین 

طی گواهی بانکی شماره 678 مورخ 94/7/26 نزد بانک سپه 

شعبه پدافند مهرآباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 

در تعهد صاحبان سهام می باشد.

اولین مدیران شرکت:

- بهنــام باقری شــماره ملــی 0080021220 به ســمت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - علی طهرانیان شماره ملی 

0079171400 به سمت رئیس هیئت مدیره و آرش شادان 

شــماره ملی 0068071078 به ســمت نایب رئیس هیئت 

مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارنــدگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل چک ســفته بــروات و قراردادها با امضای 

مشــترک علی طهرانیان رئیس هیئت مدیره و بهنام باقری 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:

- علیرضــا کیــوان بــه شــماره ملــی 0080224954 به 

عنــوان بازرس اصلی و ســینا میانجی فرد به شــماره ملی 

1533998558 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال تعیین شدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

»ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.«

 تاسیس شرکت سهامی خاص حمایت سازان عمران در تاریخ 1394/9/16 
به شماره ثبت 483587 به شناسه ملی 14005456076 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/4/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای آرش درچه طالبی کد ملی 1756135290 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و آقای احد شــهبندی کد ملی 0061932264 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانم لیال رضایی 

شاد کد ملی 0061832103 به سمت عضو هیئت مدیره و خانم 

آرزو نظری کد ملی 0054639451 به سمت عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.

امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ســفته 

بــروات با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئــت مدیره متفقاً و امضا 

اوراق عادی اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی و در هر دو حالت 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

- قادر ملکی وند به شماره ملی 0050350498 به سمت بازرس 

اصلی و خانم وجیهه لفیف به شــماره ملــی 1729586163 به 

سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب مدیران، تعیین وضعیت 

حق امضاء، تعیین ســمت مدیران، 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 رادیس طب
 سهامی خاص به شماره ثبت 384220 

و شناسه ملی 10320346383

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/8/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

به موضوع شــرکت »بازرســی کمی و کیفی محموله های نفتی- 
کالیبراســیون مخازن- کالیبراسیون سیســتم های اندازه گیری 
در صورت ضرورت قانونی انجــام موضوعات فعالیت پس از اخذ 
مجوزهای الزم« الحاق ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات اصالح ماده اساســنامه )الحاق 
به موضوع فعالیت( 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 بازرسی فنی و مهندسی 
نوآوران کیفیت پارس سهامی خاص به شماره ثبت 

254538 و شناسه ملی 10861831746

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

بارکد 1398892

م الف 185057

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/5/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
- علیرضا جزء قاسمی به شماره ملی 0054685540 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

- اسرافیل نیازی به شماره ملی 4280777764 عضو اصلی
- خلیل مهری به شماره ملی 4280889554 عضو اصلی

- رضا کابلی به شماره ملی 4280525447 عضو علی البدل
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران 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 آب و فاضالب استان زنجان
شرکت سهامی خاص  به شماره ثبت 1730  و شناسه ملی 10460050875

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۳00   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه۱۶ صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نيازمندي های ویژه تهران(سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳94   ۲۸ جمادی االول ۱4۳۷   ۸ مارس ۲0۱۶

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

صفحه2

سفر داود اوغلو به تهران
از تغییر مواضع ترکیه و نزدیکی به ایران خبر می دهد

گزارش اختصاصی کیهان

خطر جدی 
در کمین ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران

فرانسه به آل سعود نشان افتخار مبارزه با افراط گرایی داد! گزارش خبری کیهان از سخنان رئیس جمهور در یزد

وعده 100 روزه گشایش اقتصادی
تا پایان سال 95 تمدید شد!

* مدیرعامل قبلی بیمه ایران چند ماه پیش پس از 

انتشار خبر پرداخت وام های کالن به اعضای هیئت 

مدیره برکنار شده بود.

* آغاز توزیع میوه شب عید از 20 اسفند.

* مدیرعامل بانک مســکن در پاسخ به کیهان: وام 

مسکن را از رکود خارج نمی کند. 160میلیونی،

* دادستان سیستان و بلوچستان از رشوه 50میلیارد تومانی 

در گمرک چابهار خبر داد.                       صفحات۴و11

مدیرعامل جدید بیمه ایران در پاسخ به خبرنگار کیهان:

پرداخت وام 500 میلیون تومانی 
به اعضای هیئت مدیره قانونی است!

* رئیس جمهور فرانسه که کشورش از حامیان اصلی 
تروریســم اســت در اقدامی مضحک، باالترین نشان 
افتخار این کشــور را به ولیعهد رژیم آل سعود آن هم 

به دلیل مبارزه با تروریسم اعطا کرد!
* دفتر ریاســت جمهوری فرانسه از ترس واکنش های 
منفی مردم و ســازمان های مدافع حقوق بشــر سفر 

محمد بن نایف را رسانه ای نکرده بود.

* با رســانه ای شدن این خبر، بســیاری از طرفداران 
حقوق بشر که نسبت به اعدام های وحشیانه آل سعود و 
جنایت های این رژیم در یمن انتقاد دارند اعتراض خود 

را از راه توییتر و هشتگ »شرم بر تو« اعالم کردند.
* هیالری کلینتون، پیش از این عربســتان را »حامی 
نخســت گروه های تروریستی در جهان« معرفی کرده
است.                                                      صفحه آخر

با حکم رهبر انقالب صورت گرفت

مدال خدمت به آستان قدس رضوی)ع( 
صفحه3بر سینه حجت االسالم والمسلمین رئیسی

* دیده بان حقوق بشر: آل خلیفه توهین به شیعیان 

را مقدس می داند.

* افزودن نام حماس به لیست گروه های تروریستی 

دومین هدیه بزرگ ارتجاع عرب به اسرائیل.

* نیویورک تایمــز: جمهوری خواهان برای حذف 

ترامپ دست به جیب شدند!

* 200 عضو داعش به قیام مردم رقه علیه داعش 

پیوستند.                                      صفحه آخر

فرزند جمال عبدالناصر: 

حزب اهلل سپر امت است 
و آل سعود خائن به جهان عرب

* آقای روحانی بیــش از 900 روز پیش وعده داده بود دولت 
یازدهم طی 100 روز تحول اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

*  رئیس جمهور روز گذشــته در یزد: به مــردم ایران قول 
می دهیم که سال 95، ساِل شکوفایی و رونق اقتصادی ایران 

خواهد بود.
* دولــت منتخب مردم، ارزش پول ملــی ایران را علی رغم 
کاهــش نفت حفظ کرده و ثبات و آرامش بازار و روند کاهنده 

تورم را هم حفظ کرده است.
* رئیس جمهور در جلسه توسعه ظرفیت های سرمایه گذاری 
اســتان یزد از طریق ویدئو کنفرانس، دستور آغاز عملیات 
اجرایی و افتتاح طرح ها  و پروژه های مختلفی  را در حوزه های 

زیربنایی، صنعتی، خدماتی و بهداشتی صادر کرد.
* کلینیک تخصصی تامین اجتماعی بافق، کارخانه آگلومراسیون 
بافق، خط آهن و ایستگاه کارخانه گندله سازی و یک واحد گازی 
نیروگاه تابان از جمله این طرح ها بودند.                              صفحه3

صفحه11

سفر اخیر نخست وزیر ترکیه به 
ایران در شرایطی که جبهه مقاومت 
دســت برتر را در تحوالت سوریه 
دارد، در کانون توجه رســانه های 

منطقه و جهان قرار گرفته است.
روزنامه رأی الیــوم چاپ لندن در 
این زمینه نوشــت: احمــد داود اوغلو 

نخســت وزیر ترکیه در تهران به دنبال 
یافتن راه برون رفت از بن بست سوریه 
اســت. دولــت ترکیه خــود را گرفتار 
بن بســت خطرناکی می بیند که ممکن 
اســت بر اقتصاد و اوضاع منطقه ای این 
کشــور تاثیر منفی بگذارد. آنکارا برای 
بیرون آمدن از چنین تنگنایی در وهله 

اول به کشور ایران متوسل شده است.  
داود اوغلو به منظور انعقاد قراردادهای 
تجاری بــا ایران برای جبــران ضرر و 
زیان های ســنگین حاصــل از تحریم 
اقتصادی آنکارا از سوی والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روســیه بار سفر به ایران 
بست.                                صفحه10

مسکو، تهران 
آنکارا

اگر صالحی را هم بی خبر بخوانید
پس چه کسی از برجام خبر دارد؟!

*900 روز از وعده 100 روزه گذشت،اما از گشایش اقتصادی خبری نشد
* پاسخ پسابرجامی بازار ارز و مسکن به ادعاهای اقتصادی دولت

رسانه های خارجی:


