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به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1394/5/4 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محســن ســروش با کد ملی 0569770424 به نمایندگی 

شــرکت ایجاد محیط با شناســه ملــی 10101318872 

به ســمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد عباســی با کد ملی 

3199881051 به نمایندگی شــرکت تولیدی خانه گستر 

با شناســه ملــی 10100591316 عضو هیئــت مدیره و 

مدیرعامل و روزبه ولی پور کلتی با کد ملی 1376600978 

به نمایندگی شــرکت نوســازی و عمران اکباتان با شناسه 

ملی 10101337982 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 

تعیین گردیدند.

امضای کلیه قراردادها، اســناد و اوراق تجاری و تعهدآور از 

قبیل چک، سفته، برات و غیره و همچنین افتتاح حساب های 

بانکی و پرداخت از حســاب های مذکور، بستن آنها و کلیه 

عملیات پولی، مالی و اعتباری شــرکت با امضای مدیرعامل 

و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت خواهد 

بود و در غیاب مدیرعامــل با امضای دو عضو هیئت مدیره 

همراه با مهر شــرکت و اوراق عــادی و مکاتبات با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، 

تعیین ســمت 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 تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 

مورخ 1395/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایان محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به شــماره 

ملی 0043216031 احمد بیدآبادی به شــماره ملی 

0041638158 و عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 

0043821121 برای مدت دو ســال به سمت اعضای 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1394 

به تصویب رسید.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان 

پارس به شناسه ملی 10320852352 بعنوان بازرس 

اصلــی و آقــای جعفر قارونی جعفری به شــماره ملی 

0043433324 بعنوان بــازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب شدند.

روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت 

هیئــت مدیره، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب 

بــازرس، تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی 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 انتقال داده های نداگستر صبا 
شرکت 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 سالیانه مورخ 
1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حســین رهاب به شــماره ملی 0938446932 به عنوان 
بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502 
به عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. سید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی 
2753410542 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید 
سعید وفائی به شماره ملی 0450170586 به سمت مدیر 
عامل انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 
بــا امضای مدیرعامل یا رئیس هیئــت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر است روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیــران، انتخاب 
بــازرس، تصویــب ترازنامــه و صورت های مالــی، انتخاب 
روزنامه کثیراالنتشــار 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 ار اس اکسپرس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26997 

و شناسه ملی 10100724645

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقــای محمدرضــا آیت الــه زاده شــیرازی بــا کد ملی 
0055034241 به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل.

- آقای احمد بیدآبادی با کد ملی 0041638158 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

- آقــای محمدحســین ذوالفقــاری طهرانی بــا کد ملی 
0043216031 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

- آقای عبدالحسین بیدآبادی با کد ملی 0043821121 به 
سمت عضو هیئت مدیره.

- آقای امیر محرابی نژاد کد ملی 0939700190 به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته 
و بــرات و غیره به امضــای 3 نفر از اعضای هیئت مدیره به 
همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت به امضای یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 
دارنــدگان حق امضاء 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 فناوران اطالعات و ارتباطات 
میعاد شرق سهامی خاص به شماره ثبت 206517 

و شناسه ملی 10102481335

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدتقی زارعی دارابی 
دارای کــد ملی 1652439404 به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامــل و مجید زارعی دارابی دارای کد ملــی 0058913408 به 
عنــوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم گل قز ممانی دارای کد 
ملی 1533376778 به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. خانم پریسا عبادوز آذر دارای کد ملی 0062015036 
و خانم ســمیه سهرابی ام آباد دارای کد ملی 0076227332 به ترتیب 
به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی جاوید سولماز سهامی خاص
 به شماره ثبت 107711 و شناسه ملی 10101515703 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )20547(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/10/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای محمدتقی زارعــی دارابی به کدملــی 1652439404 به 
ســمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقــای مجید زارعی دارابی 
به کدملی 0058913408 به ســمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم 
گل قز ممانی به کدملی 1533376778 به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و 
قراردادها و عقود اسالمی با امضاء منفرد آقای محمدتقی زارعی دارابی رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی 
شرکت با امضاء هر یک از آقایان محمدتقی زارعی دارابی رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل یا مجید زارعی دارابی نایب رئیــس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی جاوید سولماز سهامی خاص 
به شماره ثبت107711 و شناسه ملی10101515703 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )20548(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره عبارتند 
از: آقای سیدمحسن احسن اصفهانی به شماره ملی 1282646036 آقای 
فضل اله نیک نژاد به شماره ملی 1287734091 آقای مجتبی نیک نژادی 
به شــماره ملی 1282232975 برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
آقای علی دافعیان به شماره ملی 1282688510 به سمت بازرس اصلی 
و آقای صفر آقائی پور ماچیانی به شماره ملی 2690701431 به سمت 
بــازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص
 به شماره ثبت 266045 و شناسه ملی 10103832470 

     سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )20545(

ثبــت و امضاء ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: امــور خیریه و نیکوکاری الف: کلیات: تأمین مایحتاج 
و نیازمندی های خانواده ایتام و مســتمندان شــهر تهران- انجام خدمات عام المنفعه 
در جهت بهبود وضعیــت زندگی نیازمندان- دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع 
داخلــی و خارجی جهت نیازمنــدان و ایتام- جلب کمک های مــادی مردمی برای 
تأمین مســتمندان ب: روش اجرای هدف انجام و قبــول عملیات و خدماتی از قبیل 
وصایت قیومیت و وقف با حفظ موازی اســالمی و شــرعی انجــام معامالت و انعقاد 
قرارداد، مشــارکت، مضاربه، مساقات و ایجاد شرکت و فروشگاه های تعاونی و غیره به 
منظور رفع نیازهای مصرفی و تأمین هزینه های خیریه- تأســیس و بازسازی مدارس 
و مجتمع های آموزشــی بصورت عام المنفعه- دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع 
داخلــی و خارجی جهــت هزینه های خیریه. مدت: از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود 
مرکــز اصلی: تهران افســریه 15 متری اول نبش خیابان 41 پالک 986 کد پســتی 
1783676666 سرمایه شرکت: مؤسسه فاقد سرمایه و دارایی می باشد اولین مدیران: 
آقای حسین شمسیان به شماره ملی 0060289661 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای رمضان اوالدپور قادی کالئی به شماره ملی 2090842105 به سمت عضو اصلی 
هیئــت مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه آصفی به شــماره ملی 2162061341 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زینب حجتی به شماره ملی 0074893211 
به ســمت خزانه دار و آقای ابوالفضل یغما به شــماره ملی 0481339302 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی مکرمی به شماره ملی 0037083872 به سمت 
عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای حســین حجتی به شماره ملی 0042065161 
به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای 
مالی و عقود اســالمی با امضای مدیرعامــل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای 
رئیــس هیئت مدیره به همراه مهر مؤسســه معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری 
بــا امضــای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر مؤسســه معتبر می باشــد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه- بازرسان مؤسسه: آقای علیرضا فتحیان بروجنی به شماره 
ملی 0043835112 به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مکرمی جزئی به شــماره 
ملی 0053902319 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 

طبق مجوز شماره 22/8248/د مورخ 1395/9/15 وزارت کشور آگهی گردید.

تأسیس مؤسسه غیرتجاری خیریه خادمین بیت العباس)ع( 
در تاریخ 1395/10/25 به شماره ثبت 40655 

به شناسه ملی 14006500289

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )20546(
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صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

صفحه2

بدرقه تا بهشت
تشییع با شکوه شهدای فداکار آتش نشان

* مــردم بحرین در حمایت از شــیخ عیســی قاســم  
کفن پوش به خیابان ها ریختند.

* اکونومیست با اشاره به افزایش گرایش زنان ترکیه به 
حجاب خبر داد: میراث آتاتورک در حال نابودی است.

* آل سعود به بهانه »نوسازی«، زادگاه آیت اهلل نمر را ویران می کند.

*در حملــه نقابداران مســلح به نمازگــزاران در کانادا 
6مسلمان کشته و 8 تن زخمی شدند.

* داعــش 100 روز پس از عملیات موصل به آخر خط 
نزدیک شده است.

صفحه آخر

یک مقام آمریکایی:

مجوز حمله آمریکا به یمن را
 »ترامپ« شخصًا صادر کرده است

در تماس تلفنی رئیس جمهورآمریکا و پادشاه عربستان مطرح شد

دفاع تمام قد دونالد ترامپ
از برجام

سالروز ورود امام خمینی)ره(

و آغاز دهه فجر مبارک باد

* نرخ سودهایی که بانک ها در سال های اخیر به صورت 
پیشــینی پرداخــت کرده اند، آنها را مجبــور به جذب 

سرمایه از روش های نادرست و نامتعارف کرده است.
* بانک مرکزی باید برنامه اصالح نظام بانکی و بازنگری 

در استانداردها را تهیه و اجرا کند.

* برخــالف مصوبات قانونی فقط 13 درصد محصوالت 
پتروشیمی ها در بورس کاال عرضه می شود.

* معاون توسعه مدیریت وزیر صنعت: تولید پژو 405 و 
پراید تا زمانی که تقاضا دارد ادامه خواهد داشت.

صفحه۴

گزارش اختصاصی کیهان

عدم همکاری بانک های خارجی با ایران
و راه های مقابله با آن

صفحه۳

* بیانیه کاخ ســفید: ترامپ و ملک ســلمان در تماسی تلفنی 
بر اهمیت اجــرای دقیق برجــام در کنار مقابله بــا اقدامات 

بی ثبات کننده[!] منطقه ای ایران تاکید کردند.
* پس از امضای برجام -تیرماه 9۴- برخی از مقامات ارشد دولت 
یازدهم در کنار روزنامه های زنجیره ای و مدعیان اصالحات مدعی 
شدند که مخالفان برجام در داخل کشور با عربستان و اسرائیل 

همنوا شده اند و برجام میان دشمنان ایران تفرقه ایجاد کرد!
* دونالد ترامپ در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
ضمن مخالفت با توافق هسته ای مدعی شده بود که برجام را پاره 

خواهد کرد.
* »ترکی الفیصل« رئیس اســبق دســتگاه اطالعاتی آل سعود 
در اندیشــکده دولت هــای عربی خلیج فارس در واشــنگتن:
تصور نمی کنم نیازی باشــد ترامپ برجام را لغو کند، اگر توافق 

هسته ای را لغو کند، پیامدهایی در پی خواهد داشت.
* »افرایم هالوی« رئیس سابق موساد-مرداد 9۴- در مصاحبه با 
کانال 2 رژیم صهیونیستی: توافق هسته ای میان ایران و ۶ قدرت 

جهانی به سود اسرائیل خواهد بود.
* بسیاری از کار شناسان اظهارات نتانیاهو در طول مذاکرات و در 
مخالفت با توافق هســته ای را بخشی از سناریوی »پلیس خوب- 
پلیس بد« دانسته و تاکید داشتند که این سناریو در راستای تکمیل 
پروژه امتیازگیری حداکثری از ایران به اجرا درآمد.            صفحه2

ادامه اعتراضات جهانی به تصمیم ترامپ علیه مسلمانان

پارلمان عراق ورود اتباع آمریکایی را 
ممنوع کرد

* پارلمان عراق با اکثریت آراء اقدام متقابل علیه طرح 
ترامپ را به تصویب رساند که طبق آن برای 90 روز به 
اتباع آمریکایی برای سفر به عراق ویزا داده نمی شود. 

* بیــش از یک میلیون تن از مــردم انگلیس با امضا 
طومار اعتراضی از دولت این کشور خواستند که مانع 

سفر دونالد ترامپ به انگلیس شود. 
* در حالی که مردم در بســیاری از کشورهای جهان 
به این موضوع اعتراض کرده اند رژیم آل ســعود و رژیم 
حاکم بر بحرین به ستایش این اقدام ترامپ پرداختند.

* اســحاق جهانگیری: ما حتما عمــل متقابل انجام 
خواهیم داد در رابطه با صدور ویزا برای اتباع آمریکایی 
که می خواهند به ایران بیایند.                   صفحه۱۰

خمینی و خامنه ای؛ 
معمای قدرت هوشمند

بازی دوگانه افراطیون مدعی اصالحات
با طیف الریجانی و رحمانی فضلی


