
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/3/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مجید حســینعلی زاده خراسانی به کد ملی 1288727801 

به نمایندگی از شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز 

فام به شناسه ملی 10320848349 به سمت رئیس هیئت 

مدیره و مدیر عامل، لطــف اهلل فروزنده دهکردی به کد ملی 

4621401701 به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه بامداد 

به شناسه ملی 10320848577 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیــره و خضراله حیدرزاده به کــد ملی 6269730244 به 

نمایندگی از شــرکت توســعه عمران رهاد به شناســه ملی 

10320401904 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و 

بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شــرکت و سایر نامه های 

اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 

وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیــک شــخصیت حقوقی مرقــوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

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

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »
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به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

مهدی ایمان زاده فرد به شــماره ملــی 0080491375 به 

سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی خلخالی به شماره ملی 

0063388741 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

مســعود خدیوزاد به شــماره ملی 1708876790 به سمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره 

ملی 0051260328 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 

سعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، تعیین وضعیت حق 

امضــاء، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم سهامی خاص
 به شماره ثبت 102490 و شناسه ملی 10101464348

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محســن ســروش با کد ملــی 0569770424 به 
نمایندگــی شــرکت ایجاد محیط با شناســه ملی 
10101318872 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و بهزاد عباســی بــا کد ملــی 3199881051 به 
نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر با شناسه ملی 
10100591316 عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل 
و روزبه ولی پور کلتــی با کد ملی 1376600978 
به نمایندگی شرکت نوســازی و عمران اکباتان با 
شناســه ملــی 10101337982 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضــای کلیه قراردادهــا، اســناد و اوراق تجاری 
و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، بــرات و غیره و 
همچنین افتتاح حســاب های بانکی و پرداخت از 
حســاب های مذکور، بســتن 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 مدیرعامل با امضای دو عضو 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان 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 هیئــت مدیره مــورخ 1395/4/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایان عبدالحســین بیدآبادی ک.م 0043821121 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و احمــد بیدآبادی ک.م 0041638158 
به ســمت عضو هیئت مدیــره و مدیرعامل و محمدحســین 
ذوالفقاری طهرانی ک.م 0043216031 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و 
قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر آقایان اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراسالت غیرتعهدآور با 

امضای مدیرعامل و یا هر یــک از اعضای هیئت مدیره معتبر 
است.

 بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعییــن وضعیت حق امضاء، 
انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیــره، تعیین دارندگان حق 
امضاء 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 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 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 هیئت مدیره مورخ 1395/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید:
آقــای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی به ســمت رئیس 

هیئت مدیره کد ملی 0043216031
آقای محمد بیدآبادی به ســمت عضو هیئت مدیره کد ملی 

0032280661
آقای احمد بیدآبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کد 

ملی 0041638158
آقای عبدالحســین بیدآبادی عضو هیئــت مدیره کد ملی 

0043821121
آقــای میثــم بیدآبــادی به ســمت مدیرعامــل کد ملی 

0075350671
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و 
بــرات و غیره به امضاء 2 نفــر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره 
بهمراه مهر شرکت و اوراق عادی مراسالت و مکاتبات اداری 
به امضــاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، 
تعیین دارندگان حق امضاء تعیین سمت مدیران، 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 مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680

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

»ابالغیه«

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

بدینوســیله به خانم دکتر حمیرا طمع شــکن که پرونده وی در هیئت 
رســیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گیالن به 
اتهام )غیبت غیرموجه از تاریخ 92/1/6 الی کنون( تحت رسیدگی بوده 
و منجر به صدور رای شماره )3( مورخ 95/1/26 گردیده لذا طبق ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به نامبرده ابالغ قانونی می گردد که ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی جهت رویت و تحویل رای اصدار 
یافتــه به دفتر این هیئت واقع در رشــت - خیابــان نامجو - روبروی 

ورزشگاه شهید عضدی - طبقه پنجم - اتاق 510 مراجعه نماید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان گیالن ستاد مرکزی

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱5۹0   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه ۱5 فروردین ۱3۹۶  ۶ رجب ۱۴3۸   ۴ آوریل ۲0۱۷

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

* مؤسســه تحقیقاتــی گالوپ: آمار گرســنگی و 
بی خانمانی در آمریکا با افزایش بی سابقه ای در طول 

2 سال اخیر مواجه شده است.
* 67 درصد از قشــر »کم درآمــد« آمریکا نگران 

مسئله خوراک و مسکن خود هستند.

* مشــکل گرســنگی و بی خانمانی از سال 2011 
تاکنون 51 درصد افزایش داشته است.

* از تمام کســانی که در کشور آمریکا زندگی می کنند  
نیــز 47 درصد تغذیه و مســکن را »مهم ترین معضل« 
خود می دانند.                                    صفحهآخر

گزارشخبریتحلیلیکیهان

نگرانی آمریکا از رونق اقتصادی ایران
در صورت تغییر وضع موجود

گالوپ: 47 درصد مردم آمریکا 
با مشکل مسکن و معیشت دست به گریبانند

صفحه2

دیروزدر2ایستگاهمترواتفاقافتاد

۱2کشتهو50مجروح
درانفجارهایخونینسنپترزبورگ

* مشاور معاون اول رئیس جمهور: دولت در زمینه حذف 

دالالن اقدام قطعی و نتیجه بخشی انجام نداده است.

* 64 درصد از کاالی غیرنفتی ایران فقط به 5 کشــور 

صادر می شود.

* عسگراوالدی: کاهش تورم وقتی مفید است که رکود 

و بیکاری نباشد.

* رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار: پرتقال های 

ایرانی در انبارها فاسد شد.                             صفحه۴

براساسآمارگمرک

تراز تجاری واقعی کشور در سال 95 
منفی ۱۴ میلیارد دالر است

صفحهآخر

* الوروف: ایران از قدرتمندترین کشــورها در مبارزه با 

تروریسم است.

* اردوغان: اتحادیه اروپا 54 ســال است به ترکیه وعده 

عضویت می دهد.

* مردم عــادی در بحرین از این پــس در دادگاه های 

نظامی محاکمه می شوند.

* عزم ژاپنی ها برای اخراج تمام نظامیان آمریکایی از اوکیناوا.

* لنین، رئیس جمهور اکوادور شد.             صفحهآخر

باهوشیارینیروهایامنیتیعراق

توطئه بزرگ تکفیری ها
علیه زائران سامرا در نطفه خفه شد

پیکرمطهر۴شهیدمدافعحرمدرشیرازتشییعشد
صفحه۳

* روحانی: هدف ما در برجام این بود که سایه تهدید 
را از سر کشور برداریم و همچنین زنجیر تحریم های 
ظالمانه و تحمیلی را پاره کنیم که تحقق یافته است!

* روحانی بار دیگر به تحقق رشد 8 درصدی اشاره 
کرد که به عقیده کارشناسان رشد بی کیفیت مبتنی 

بر افزایش فروش نفت است.

* ادعای پاره کردن زنجیر تحریم ها در حالی اســت که تنها 
10 روز از اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران می گذرد 

و کنگره نیز در حال پخت و پز بسته تحریمی جدید است!
* کارشناســان معتقدند سخن گفتن از دور کردن 
ســایه تهدید، تالشــی برای فرافکنــی وعده ها و 
ناکامی های برجام است. صفحه۳

*مــروریبرتحلیلهایاخیــرمقاماتآمریکایــیجایتردید
نمیگذاردکهخواستآنهادرانتخاباتپیشرویایران»ادامهوضع
موجود«است،اماآنچهدرمابینسطوراینتحلیلهاپنهانشده،

ترسووحشتآنهاازرویکارآمدن»مدیریتانقالبی«است.
*اندیشــکدهآمریکایی»امریکناینترپرایز«:آمریکابایدنسبتبه
جایگزینشدنیکرئیسجمهور»تندرو«)انقالبی(کهنسخهتعامل
اقتصادی،دیپلماتیکروحانیباغربراتغییرمیدهد،هوشیارباشد.

*اندیشکدهآمریکاییکاتو:آمریکامیتواندازطریقنمایشاینامر
کهمزایایایرانازتعاملبیشازتقابلاست،مقاماتمتعادلترایران

ازجملهرئیسجمهورروحانیراتقویتنماید.
*هراسآمریکاییهاازرویکارآمدنمدیریتانقالبیدرایراناز
آنروستکهدرسایهچنینمدیریتیدیگرتفاهمباکدخدابرسر
حقوقمشــروعوطبیعیکشور،اولویتاولنیست،بلکهمطالبات
مردمورهبــرمعظمانقالبدرموردضرورترونقتولیدداخلیبه

دغدغهاصلیتبدیلخواهدشد.
*درمدیریتانقالبینهتنهامدیرانیکهتنهاهنرکشــورراپخت
آبگوشتبزباشمیداننددرنظاممدیریتیکشورجایگاهینخواهند
داشت،بلکهدیگرمدیراننیز،موفقیتبخشتولیدرالزوماًمشروط
بهورودوبهکارگیریکارشناسوسرمایهخارجینخواهنددانست.
*شــرایطحاکمبرکشــورضرورت»انقالبمدیریتی«رابیشازپیش
اجتنابناپذیرساختهاستوبدیهیاستکهمردمبرایایجادتحولدرنظام
مدیریتیکشوردرمقطعانتخاباتواردمیدانشدهورأساًنسبتبهانتخاب
رئیسجمهور،انقالبیوتحولآفرینتصمیمخواهندگرفت.صفحه2

10 روز پس از تحریم های جدید آمریکا
روحانی: زنجیر تحریم ها را پاره کردیم!

آزموده را 
برخالفتبلیغاتدولتآزمودن خطاست

تورمدرسال95افزایشیافت


