
آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر شیوا
 سهامی خاص به شماره ثبت 414733 

و شناسه ملی 10320670376 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/09/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:  - آقای مســعود صادقی کد ملی 0045006768 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقــای حامد نصیری کد ملــی 0071941843 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد احمدی زاده طورزنی کد ملی 
0042545064 به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر نامبردگان 

فوق همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1396/07/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به 
آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران - ولیعصر - کوچه مروارید - خیابان گلدان - پالک 8 - 
طبقه سوم - واحد 14 کد پستی 1966883487 انتقال یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران
 سهامی خاص به شماره ثبت 28144 

و شناسه ملی 10100736086 

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

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/04/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روبت بدلیانس آواکم پور به 
ســمت رئیس هیئت مدیره - آقای فریدون ثقهًْ االسالمی به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرخ هاشم زاده فالح 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو ســال 
برای تصــدی هیئت مدیره انتخاب گردیدنــد. کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور، مالی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره 
یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر 
شــرکت و اوراق عادی و اداری بــا امضاء منفرد مدیرعامل و 
یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی شالوده 
سهامی خاص به شماره ثبت 8696 

و شناسه ملی 10100371008

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 
زیــر جهت اطالع عموم آگهی می گــردد. موضوع فعالیت: طراحی 
و ساخت شبیه ساز ها، دســتگاه ها و سامانه های مدیریت آموزشی 
و ارائه دوره آموزشــی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجــع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- پایگاه 
یکم شــکاری- بزرگراه 65 متری فتح- خیابان بیستم- پالک 0- 
ســاختمان افسری ارشــدی- بلوک 12- طبقه اول- واحد غربی- 
کد پســتی 1387895181 شــعب نشانی:  لرســتان- ازنا- کوی 
امام خمینی)ره(- بلوار دانشــگاه- مرکز آمــوزش علمی کاربردی 
ازنا- واحد 501 کد پســتی 6871883877 سرمایه شرکت مبلغ 
1000000 ریال نقدی می باشــد. اسامی شرکا و یا موسسین آقای 
حسن عیسوند به مقدار پانصدهزار ریال سهم الشرکه خانم شقایق 
عیسوند به مقدار پانصدهزار ریال سهم الشرکه اعضاء هیئت مدیره: 
خانم شقایق عیسوند به شــماره ملی 0022157328 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن عیسوند به شماره 
ملی 4849633595 و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت 
مدیــره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد 
رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات و قراردادها به امضاء آقای حسن عیسوند همراه با مهر شرکت 
و نامه های عادی و اداری به امضاء آقای حســن عیســوند همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
ثبت موضوع فعالیت مذکــور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تیام توانای 
تام در تاریخ 1396/9/27 به شماره ثبت 

520205 به شناسه ملی 14007284418 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/5/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیــره عبارتند از: آقای 
علی سلیم زاده علمداری به شــماره ملی 5059612988 به سمت 
رئیس هیئت مدیــره و مدیر عامل خانم اعظم فارغی علمداری به 
شــماره ملی 0050426265 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
عضو هیئت مدیره خانم الهه ســلیم زاده علمداری به شــماره ملی 
5059722831 بــه ســمت عضــو هیئت مدیره بــرای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. آقای شــاپور فاخری علمداری به کد ملی 
5059674681 به ســمت بــازرس اصلی و آقای ســید همایون 
مهدیــون به کد ملی 0015007626 به ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت روشن ترخیص تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 196753 

و شناسه ملی 10102386143

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/8/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقــای محمدنقی ایالتی خامنه 1729708366 به عنوان رئیس 
هیئت مدیره، آقای مسعود پیروزنیا 2295056608 به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای عطــااهلل آیت اللهی 4459642247 
به عنوان مدیرعامل شــرکت انتخاب شــدند حق امضاء مجاز 
و تعهدآور شــرکت، با مدیرعامل با حــق توکیل غیر )منحصراً 
به اعضاء هیئت مدیره و یا ســایر سهامداران( به اتفاق یک نفر 
از اعضــاء هیئت مدیــره خواهد بود و کلیه مکاتبــات، با امضاء 

مدیرعامل به تنهایی معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت جویاب نو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43974 

و شناسه ملی 10100893281

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

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نوشینه 
سهامی خاص به شماره ثبت 133164 

و شناسه  ملی 10101764347
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1396/7/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
موسسه حسابرسی معین مشــاور مجرب به شناسه ملی 
10320404190 به ســمت بازرس اصلی و آقای حمید 
کریمی آذر داریانی به کد ملی 0035427647 به ســمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. 
اعضــای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال بــه قرار ذیل 
انتخــاب گردیدند: آقای وحید اکبــری داریان به کد ملی 
0054797780 آقای عباس موســایی داریان به کد ملی 
1729762506 آقای محمد اســمعیل موسایی داریان به 

کد ملی 1728631191

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 شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: - طراحی پارچه 
و لباس، دوخت و متدهای طراحی، طراحی دیجیتال و تأمین 
ملزومــات لباس 2- معرفی فعالیت هــای مد و لباس، طراحی 
و تدوین و تولیــد ژورنال و راه اندازی اســتودیو مد و لباس و 
تولید تصاویر مربوطه شــماره مجوز 7/95/1698 تاریخ مجوز 
1395/10/6 مرجــع صادرکننده معاونت امــور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: تهران شــهر تهران- مجاهدین اســالم- خیابان 
مجاهدین اسالم- کوچه شهید داوود کشمشی- پالک 7- طبقه 
زیرزمین- کدپستی 1154963311 سرمایه شخصیت حقوقی: 
1/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: 
خانم زهرا رضائیان رامشــه به شــماره ملی 0075972565 
دارنــده 100/000 ریال سهم الشــرکه خانم زهــره رضائیان 
رامشه به شــماره ملی 5649836205 دارنده 900/000 ریال 
سهم الشرکه اولین مدیران: خانم زهرا رضائیان رامشه به شماره 
ملی 0075972565 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم زهره رضائیان رامشه 
به شماره ملی 5649836205 و به سمت مدیرعامل و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضاء: تمامی 
اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای خانم زهره 
رضائیان رامشه )مدیرعامل( ممهور به مهر موسسه معتبر بوده 
و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل موسسه صادر خواهد شد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

تأسیس موسسه غیرتجاری تک منظوره هنری قاب 
ماندگار حجاب در تاریخ 1396/8/3 به شماره ثبت 

43095 به شناسه ملی 14007165242 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
 فوق العاده مــورخ 1396/7/13 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شد: 
- اشــخاص ذیل به عنوان اعضای هیئــت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند: - آقای رضا شــهبازی 
به شماره ملی 0073920754- آقای محمدجواد پناهی 
به شــماره ملی 0491762453- آقای جعفر اعتمادی 
شــریف به شــماره ملی 0067130161- آقای محمد 
مهدی زاده طاهری با شــماره ملــی 1263250793 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مهذب با شماره ملی 
0084268931 بــه عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت مواد پژوهان صالح 
سهامی خاص به شماره ثبت 281228 

و شناسه ملی 10103186832

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/7/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

صمد رودگرمی به شــماره ملــی 2299145151- بهمن 
رودگرمی به شــماره ملی 0035287901- پگاه رودگرمی 
به شــماره ملی 2291736299 به ســمت اعضای هیئت 
مدیــره برای مــدت دو ســال انتخاب گردیدند. حســین 
عمادی به شــماره ملی 1239406630 بــه عنوان بازرس 
اصلی و ســعید نقشینه به شــماره ملی 0049984977 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 

1395/12/29 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز 
سهامی خاص به شماره ثبت 55728 

و شناسه ملی 10101008391

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

سه
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يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

شوخی
باگنجشکها

دیروز دولت را 
ناکارآمد کردند

امروز برای مردم 
اشک تمساح 

می ریزند

مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل
با طرح ضد ایرانی آمریکا

* رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس:  انتشار بی رویه 

اوراق مشارکت در آینده مسئله ساز می شود.

* یــک نماینــده مجلس: مجلــس با حــذف فله ای 

یارانه بگیران مخالف است.

* 57 درصد تعهدات امســال دولــت در بخش تولید 

محقق نشده است.

* مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اعالم کرد؛ زندگی 5 میلیون 

تهرانی در بافت فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی.          صفحه۴

بر اساس آمارهای فائو

ایرانهفتمینواردکنندهبزرگبرنج
درجهاناست

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مشکالت اقتصادی باز هم در حاشیه
مدعیان اصالحات به دنبال آزادی آشوبگران!

با صدور حکمی از سوی رهبر انقالب

حجت االسالم حاج علی اکبری
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شد
صفحه۳

*آیین اختتامیه هشــتمین جشــنواره مردمی فیلم عمار با حضور خانواده شهدا و قرائت پیام شفاهی رهبر معظم 
انقالب اسالمی به اکران کنندگان مردمی عمار جمعه شب برگزار شد.

* پیام شــفاهی رهبر انقالب خطاب به اکران کنندگان مردمی جشــنواره عمار نیز به شــرح زیر خوانده شد: کار 
)اکران کنندگان( کار با ارزشی است چون اگر چنانچه اینها نباشند، کسی که تولید می کند کارش بی فایده خواهد 
بود. اینها کسانی هستند که به کار او فایده می بخشند. )پنجشنبه 14 دی 96(                                       صفحه۳

* اردوغان: از غربی ها خســته شــدیم؛ 54 سال است 

منتظر پیوستن به اتحادیه اروپا هستیم.

* پلیس آمریکا در ســال 2017 چند نفر را کشــت؟ 

واشنگتن پست گزارش می دهد.

 *  نشســت اضطراری در ریاض به ریاســت بن سلمان

 برای چاره جویی درباره حمالت  موشکی انصاراهلل.

* اف.بی.آی: هیالری کلینتون در مقابل دریافت رشوه از 

کشورها حمایت می کرد.                         صفحه آخر

اظهارات عبرت آموز وزیر خارجه پاکستان درباره آمریکا

آمریکاهمیشهخیانتمیکند
اشتباهکردیمبهاینکشوراعتمادکردیم

اختتامیه جشنواره عمار با پیام شفاهی رهبر انقالب برگزار شد

هنر بصیر، بهترین های خود را شناخت

مدیر مسئول کیهان در گفت وگو با فارس:

داعش در پلیدی 
باید پیش آشوبگران ُلنگ بیندازد

صفحه2

* نمایندگان عضو فراکســیون امید و مسئولینی که این روزها سیاســت دوگانه ای را در برابر آشوب های اخیر در پیش 
گرفته اند بایستی به جای سیاســت بازی پاسخگوی عملکرد خود در قبال وظایف قانونی که برای حل مشکالت معیشتی 

مردم برعهده داشته اند باشند.
* مدعیان اصالحات در ابتدا اعتراضات را به منتقدین دولت منتســب و آن را محکوم کردند و در ادامه با موج ســواری 

تفاله های داعش خواستار آزادی آشوبگران و به رسمیت شناخته شدن حق اغتشاش گری آنان شدند!
* اعضای فراکسیون امید که بایستی پاسخگوی عملکرد خود در قبال وظایف قانونی که برای رسیدگی به مشکالت مردم 

و پیگیری آنها دارند باشند این روزها به دنبال آزادی اغتشاشگران بازداشتی افتاده اند!

* محمود صادقی دیگر نماینده عضو فراکســیون امید که در ماه های گذشته دست به حاشیه سازی و جنجال آفرینی های 
متعددی زده بود نیز در این راستا پیگیر آزادی به قول خود دانشجوهای بازداشتی اغتشاشات اخیر شده است.

* اعتراضات اولیه و نه اغتشاشــات بعدی ناظر به عملکرد این مســئولین بوده است، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس 
به جای عمل به وظایف خود در کاهش مشــکالت مردم در جایگاه اپوزیســیون قرار گرفته و مدعی شده اند و این خود بر 

اعتراض مردم می افزاید.
* مشــکالت معیشتی و اقتصادی مردم مسئله اصلی و مهم امروز کشور اســت که مدعیان اصالحات با جنجال سازی و 
اقدامات تبلیغاتی چون تالش برای آزادی آشوبگران به دنبال به حاشیه بردن آن هستند.                                           صفحه۳

* فقط نیم نگاهی به اقدامات آشوبگران طی چند روز گذشته به وضوح نشان 
می دهد که داعش در پلیدی و خباثت باید پیش آشوبگران لنگ بیندازد.

* داعش کینه عمیقی از ســردار ســلیمانی داشــت، یعنی همان کینه ای 
که اســرائیل از این سردار سرافراز اســالم دارد، آشوبگران هم تصویر سردار 

سلیمانی را پاره کرده و علیه او شعار می دادند.
* داعــش پرچم آتش نمی زد که اینها زدند. داعش اگرچه بی دین بود ولی 
برای حفظ ظاهر هم که شده به اسالم و قرآن اهانت نمی کرد ولی آشوبگران 

علنا شعار »نه اسالم، نه قرآن سر دادند.« 
* حســاب کسانی که فریب تابلوی آشــوبگران را خورده و نادانسته به آنها 

پیوسته بودند از حساب آشوبگران جداست.

* داعش آدمکشی می کرد و آشوبگران نیز انسان های بی گناه را به قتل می رساندند، داعش حسینیه ها و مراکز دینی 
را به آتش می کشید و مخصوصا از امام حسین علیه السالم سینه پرکینه ای داشت که آشوبگران هم دقیقا به همین 

جنایات دست زدند و آنها نیز بیش از همه نسبت به حسینیه ها کینه ورزیدند.
* داعش مقبره و مرقد اولیاءاهلل را تخریب کرده و آتش می زد که آشــوبگران هم هرجا دستشــان رسید، از این اقدام پلید و 
پلشت خودداری نکردند. داعش اموال عمومی را تخریب و به ویرانه تبدیل می کرد و آشوبگران نیز چنین کردند.   صفحه2

دادند؛  جاخالی  اصالح طلبــان   *
تیم اقتصادی دولت از ما نیستند!

* عضــو کارگــزاران: جهانگیری 
و دولت در اعتــراض مردم نقش 
داشتند                      صفحه2


