
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع: الف: کلیات - آگاه ســازی نســل ها از جانفشانی ها و پایداری مردم ایران 
خصوصا مردم دزفول در دفاع از ارزش های اســالمی و دفاع مقدس - پاسداشــت، تکریم 
و گســترش ارزش های گرانقدر انقالب اسالمی و دفاع مقدس با محوریت دزفول به عنوان 
پایتخت مقاومت ایران اســالمی - اشــاعه و گسترش فرهنگ مقاومت و پایداری در سطح 
جامعه. ب: روش اجرای هدف - برگزاری آیین های مذهبی، مســابقات علمی، همایش ها و 
نمایشــگاه های فرهنگی - عرضه خدمات و حمایت از نهادها و تشکل های فرهنگی همسو 
در توســعه فرهنگ مقاومت و پایداری مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
تهران شــهر تهران - اقدسیه - خیابان شهید سباری - کوچه دالرا )پنجم شرقی( - پالک 
13 - طبقه دوم - واحد 2- کد پســتی 1957853158 اولین مدیران: آقای محمدحسن 
پارساکیان به شــماره ملی 2000473784 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم بتول فضیلت جو به شــماره ملی 2000561888 و به ســمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 ســال آقای عبدالرضا جدیدساز به شــماره ملی 2001962711 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای عبدالحمید صفری به شــماره ملی 2001963572 و 

به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای غالمحســین کلولی دزفولی به شماره 
ملی 2002031797 و به ســمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای محمدرئوفی نژاد به شــماره ملی 2002414823 و به ســمت عضو هیئت مدیره و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه بیگم قاضی دزفولی به شماره ملی 
2002418179 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالرضا سالمی نژاد 
دزفولی به شماره ملی 2002441839 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
محمدرضا سنگری به شماره ملی 5269378116 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره  به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور باامضــای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره 
و با مهر موسســه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به موجب مجوز 

شماره 166620 مورخه 1395/12/08 وزارت کشور آگهی گردید.

تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد غیردولتی چهارم خرداد روز مقاومت روز دزفول
 در تاریخ 1396/08/02 به شماره ثبت 43080 به شناسه ملی 14007161857 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1396/7/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
موسسه حسابرســی معین مشــاور مجرب به شناسه ملی 
10320404190 به ســمت بازرس اصلــی و آقای حمید 
کریمی آذر داریانی به کد ملی 0035427647 به ســمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. 
اعضــای هیئت مدیــره برای مدت 2 ســال به قــرار ذیل 
انتخاب گردیدنــد: آقای وحید اکبری داریــان به کد ملی 
0054797780 آقــای عباس موســایی داریان به کد ملی 
1729762506 آقای محمد اسمعیل موسایی داریان به کد 

ملی 1728631191

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نوشینه سهامی خاص
 به شماره ثبت 133164 و شناسه  ملی 10101764347

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/8/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای مجید فرزانه کلورزی با 
شماره ملی 2659740739 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای محمود اکبری با شماره ملی 0070336121 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات، 
قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
موسسه دانا تدبیر ماندگار بین الملل

 به شماره ثبت 37887 و شناسه ملی 14005615217 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/09/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای حمیدرضا قهرمانی با کد ملی 0384382819 به جای 
آقای پرویز مباحی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور ساختمان، 
شهرســاز اکباتان شناســه ملی 10103269258 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای سعید همدانی با کد ملی شماره 1286641616 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی زین الدینی 
با کد ملی 0042578590 به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای علی 
کاظمی با کد ملی 0519804491 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
برای مــدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و 
اوراق و اســناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و همچنین افتتاح 

حساب های بانکی و پرداخت از حساب های مذکور و بستن آنها و کلیه 
عملیات پولی، مالی و اعتباری شــرکت با توجه به مفاد اساسنامه با 
امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشــد و در غیاب مدیرعامل کلیه عملیات مذکور با امضای 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت انجام خواهد شد. اوراق 
عادی و مراســات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. سایر اختیارات براساس اساســنامه به مدیرعامل تفویض 

می گردد. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 16423 و شناسه ملی 10100591316 

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

 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/9/29 و 
مجوز شــماره 96/100/5616 مورخ 96/9/29 اتاق اصناف شهرســتان 
شهریار: - آقای مجید مروتی فر به شماره ملی 4910197699 با پرداخت 
مبلغ 400/000 ریال به صندوق شــرکت سهم الشــرکه خود را از مبلغ 
200/000 ریال به مبلغ 600/000 ریال افزایش داد. در نتیجه ســرمایه 
موسســه از مبلغ 1/000/000 ریال به 1/400/000 ریال افزایش یافت و 
ماده مذکور در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. - لیست شرکاء بعد 
از افزایش سرمایه: مجید مروتی فر به شماره ملی 4910197699 دارای 
600/000 ریال سهم الشرکه، خسرو خلج به شماره ملی 0050636138 
دارای 200/000 ریــال سهم الشــرکه، محمــد کلهری به شــماره ملی 
4910209190 دارای 200/000 ریــال سهم الشــرکه، اعظم امرائی به 
شــماره ملی 4198697825 دارای 200/000 ریال سهم الشرکه، عاطفه 
راز کردانی شرا به شــمار هملی 0060168684 دارای 200/000 ریال 

سهم الشرکه. 

آگهی افزایش سرمایه موسسه اتحادیه صنف 
کرایه خودرو دربستی شهرستان شهریار 

به شماره ثبت 812 و شناسه ملی 14005638544

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1394/1/18 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
محمدمهــدی محمدی به شــماره ملــی 0558879683 
به ســمت بازرس اصلــی و خانم زهرا زارعــی به کد ملی 
0048525464 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع شیمیایی
 و تولیدی ازما زاج طالیی سهامی خاص

 به شماره ثبت 151664 و شناسه ملی 10101944735 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )150548(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدمهدی 

محمدی به شــماره ملی 0558879683 به سمت بازرس 

اصلی و زهرا زارعی به کد ملی 0048525464 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. 

کامران ســلیمانی آذر به کد ملی 2754641149 به سمت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- آمینه ســیوانی به کد ملی 

2871722511 به ســمت رئیس هیئت مدیــره و رامین 

ســلیمانی آذر به کد ملی 2754615776 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 

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

بــروات، قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری با 

امضــاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع شیمیایی 
و تولیدی ازما زاج طالیی سهامی خاص

 به شماره ثبت 151664 و شناسه ملی 10101944735 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )150549(

به اســتناد صورتجلسه مجموع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت پرورش 

داده ها به شناســه ملی 10101147298 - شرکت صنعتی 

و بازرگانی صنام به شناسه ملی 10102191894 - شرکت 

پرسوالکترونیک رادمهر به شناســه ملی 10102025262 

- شــرکت کارخانجــات مخابراتــی ایران به شناســه ملی 

10530004647 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه 

حسابرسی هوشــیار ممیز به شناسه ملی 10100439645 

به ســمت بازرس اصلی و محمدرضا صالحی پناه با کد ملی 

0386363285 به ســمت بازرس علی البدل شرکت برای 

مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان برای 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور 
پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 477024 

و شناسه ملی 14005140383 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)150546(

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخه 

1396/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد 

صادقی یزدانخواه به شماره ملی 1377821870 به 

سمت رئیس هیئت مدیره- آقای حسین لشگری به 

شــماره ملی 5599630587 به سمت نایب رئیس 

هیئــت مدیره - آقای صدرا صادقــی یزدانخواه به 

شــماره ملی 0012941913 به سمت مدیرعامل 

و عضــو هیئت مدیــره- آقای احمد ودود ســیدی 

به شــماره ملی 1377772179 به ســمت عضو 

هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار 

و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 

قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل و یکی 

از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک و مالمین ایران
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48160 

و شناسه ملی 10100933582 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )150545(

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1396/04/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت پرورش داده ها به شناسه ملی 
10101147298 با نمایندگی محمدحسین ذوالفقاری طهرانی با 
کد ملی 0043216031 به عنوان رئیس  هیئت مدیره - شــرکت 
مهندسی پرسوالکترونیک رادمهر به شناسه ملی 10102025262 
با نمایندگی شراره پزشــگی وحدتی با کد ملی 0042844691 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - شــرکت صنعتی و بازرگانی 
صنام به شناسه ملی 10102191894 با نمایندگی سیدبابا رضا 
قریشــی زاده با کد ملی 5219548931 بــه عنوان مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره - شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به شناسه 
ملــی 10530004647 با نمایندگی ســعید رنجبــر با کد ملی 
2431754715 بــه عنوان عضو هیئت مدیــره انتخاب گردیدند. 
امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اســالمی و به طور کلی هرگونه 
قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضا ســه نفر از 
چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر است و 
اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از مدیران به تنهایی همراه با 

مهر شرکت اعتبار دارد. 

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 477024 

و شناسه ملی 14005140383 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)150547(
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صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

میالد کوثر رسول)ص(،حرضت صدیقه طاهره)س(، روز مادر و زادروز امام خمینی)ره(مبارک باد

حاشیهسازی
واجبترازنانشب!

روزنامه حامی دولت هم
ادعای جهانگیری را رد کرد

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

پرده از چهره نفاق افتاد
هجوم هماهنگ مدعیان اصالحات به ارزش های اسالمی

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی سه شــنبه شــب در منزل شهید محمدحسین 
حدادیان - از شهدای اغتشاشات اخیر تهران- حضور یافتند.

* رهبر معظم انقالب در دیدار خانواده شــهید محمدحسین حدادیان، یک جلد کالم اهلل مجید به خانواده شهید 
هدیه کردند.

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای همچنین در منزل شهید »سیدعلی اندرزگو« حضور یافتند و با ذکر خاطراتی از 
آن شهید، یاد او را گرامی داشتند.                                                                                       صفحه۳

توصیه مراجع تقلید به دولت

به غرب اعتماد نکنید
به وعده ها عمل کنید

* خودشیفتگی و کیش شخصیت 
بنی صدر زمینه ساز روابط متکبرانه 

با دیگر مسئولین نظام شد.
* بنی صــدر بــه خاطــر روحیه 
قدرت طلبــی که داشــت، تصور 
اســت  پادشــاه  می کرد که یک 
تــا یک رئیس جمهــور! از این رو 
قانونی  نهادهای  تمام  می خواست 

نظام تحت امر او درآیند.

نوبخت:  * واکنش عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به اظهارات 
 حجــم مراجعات مردم نشــان دهنده آمار بیکاری اســت

 نه اعداد و ارقام.
* مسئوالن گزارش دهند در این سالی که به نام اشتغال است 

چند کارخانه نیمه تعطیل و تعطیل را بازگشایی کردند.

* رئیس سندیکای تولیدکنندگان: دستگاه های دولتی 
حاضرند کاغــذ وارداتی را 40 درصــد گران تر از تولید 

داخلی بخرند!
* سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: قاچاق چوب 
از جنگل ها افزایش یافته است.                    صفحه۴

با وجود اقدامات خصمانه دولت فرانسه علیه ایران

بلومبرگ:توتالسودسرشاریازایران
بهجیبمیزند

* استقبال شاهانه انگلیس از پدرجد تکفیری ها در میان 
اعتراض های مردمی.

* پیمانکار ســابق ســیا فاش کرد؛ آمریکا با اســتفاده 
 از تصاویــر مســتهجن از زندانیان مســلمان بازجویی

 می کند.

* تجمــع هزاران آمریکایی مقابل کنگره در اعتراض به 
سیاست مهاجرتی ترامپ.

* جنگنده های سعودی دیروز 44 بار یمن را بمباران کردند.
* کره شــمالی یک گام عقب نشست، آمریکا فشارها را 
افزایش داد.                                          صفحه آخر

پنتاگون اعتراف کرد

آمریکابهتروریستهادرسوریه
حقوقماهانهمیدهد

حضور رهبر انقالب در منزل شهیدان 
محمدحسین حدادیان و سیدعلی اندرزگو 

به مناسبت سالگرد غائله 1۴ اسفند 1۳59

»کیش شخصیت« چگونه اولین رئیس جمهور راساقط کرد؟!
* بنی صدر تالش داشت و به دنبال آن بود که با تفسیر نادرست از قانون اساسی 
بــه آنهایی که بر خالف میل او کار می کنند، تذکر و اخطار دهد و حتی بتواند از 
فعالیت آنها به عنوان فعالیت خالف قانون اساسی جلوگیری کند.       صفحه۷

صفحه۳

* مدعیان اصالحات که پیش از این از اعتقاد خود به جمهوری اسالمی 
و خط امام ســخن می گفتند با گذشت زمان ماهیت حقیقی خود را 

بروز و در عمل مخالفت خود با ارزش های اسالمی را نشان دادند.
* مخالفت با » حجاب اســالمی « ذیل عنوان » حجاب اختیاری « ، 
برگزاری مراسم لهو و لعب از سوی شهرداری تهران و اذعان یکی از 
محکومین فتنه به عدم اعتقاد این جریان به » جمهوری اسالمی« را 

بایستی به معنای افتادن پرده از چهره نفاق دانست.
* شــهردار تهران پس از بازتاب فراوانی که این همایش ایجاد کرد، 
علی رغم این که خود در مراسم حضور داشت در ابالغیه ای خطاب 
به معاون امور اجتماعی و فرهنگی و رئیس سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران اعالم کرد : توجه به ارزش ها و رعایت شئونات در 

اجرای برنامه ها ضروری است!
*  در شــهریور ماه ســال جاری و پس از انتخاب نجفی به عنوان 
شهردار تهران » روزنامه کیهان « در گزارشی به این مسئله پرداخته 
و خواستار رعایت » خط قرمز فتنه « در انتخاب مدیران شد و نوشت: 
اساسا نجفی برصندلی ای نشســته که مقدمات قانونی و صالحیت 

اکتساب آن را ندارد!
 *  در روزهای گذشــته تاجزاده یکی از متهمین فتنه در بیانی صریح 
نظر مدعیان اصالحات را در رابطه با » جمهوری اسالمی « اعالم کرده و 
گفته بود: » اکثریت اصالح طلب ها به این نظام اسالمی اعتقادی ندارند.«
* چندی پیش سحر خیز نیز گفته بود اصالح طلبان دیگر عالقه ای به 
]امام[خمینی ندارند.                                                             صفحه2


