
ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، 
بســته بندی، واردات و صادرات و خدمات پــس از فروش کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی علی الخصوص بســته بندی حبوبات و فرآورده های غذایی،  
فرآورده های پروتئینی، غالت، خشکبار، چای وقند، و شکر و برنج همچنین 
انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی در بخش کشاورزی، به ویژه تهیه، 
توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات محصوالت و ابزار و ماشین آالت 
کشــاورزی،  انجام کلیه فعالیت های عمرانی و کشاورزی به ویژه کاشت، 
داشت، برداشت، آماده سازی زمین های کشاورزی زراعی، کشت و صنعت، 
خدمات آبخیزداری، ایجاد مجتمع های گلخانه ای، کشاورزی و دامپروری و 
تولید آبزیان، تهیه و تولید موادغذایی و مواد اولیه، طراحی، تجهیز، نگهداری 
و نظارت فنی و راه اندازی در امر پروژه های ســاخت پاالیشگاه های نفت و 
گاز و پتروشیمی، فعالیت های تجاری مجاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
احداث و ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی، مشارکت در سرمایه گذاری، 
اخذ و اعطای نمایندگی شــرکت های معتبر داخلــی و خارجی اخذ وام و 
تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی  از کلیه بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری داخلی و خارجی، گشــایش اعتبارات و ال سی برای شرکت  نزد 
بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در 
سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و 

خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل 
و خارج از کشــور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از 
دولتی و خصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.

 مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران شــهرتهران- 
خواجه نصیرطوسی- خیابان سپاه- کوچه شهید علی اصغر احمدنیا- پالک 
1 طبقه دوم- کدپســتی 1611748143 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 
100000000ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشــرکه شرکا: آقای 
محمدرضا وجدانی فخر به شــماره ملی 0381286509 دارنده 1000000 
ریال سهم الشــرکه آقای ســیدناصر طاهری موســوی به شــماره ملی 
0384854184 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای عصام حمزه به 
شــماره فراگیر 111759593 دارنده 98000000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران: آقای عصام حمزه به ســمت مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره 
آقــای محمدرضا وجدانی فخر نایب رئیس هیئت مدیره آقای ســیدناصر 

طاهری موسوی عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت با 
امضای آقای عصام حمزه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات 
نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه آگرو گسترش وصال در تاریخ 1396/07/19 
به شماره ثبت 516777 به شناسه ملی 14007122771 

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

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی و 
ساخت شبیه ساز ها، دستگاه ها و سامانه های مدیریت آموزشی و 
ارائه دوره آموزشــی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- 
پایگاه یکم شکاری- بزرگراه 65 متری فتح- خیابان بیستم- پالک 
0- ساختمان افسری ارشدی- بلوک 12- طبقه اول- واحد غربی- 
کد پســتی 1387895181 شعب نشانی:  لرســتان- ازنا- کوی 
امام خمینی)ره(- بلوار دانشــگاه- مرکز آموزش علمی کاربردی 
ازنا- واحد 501 کد پستی 6871883877 سرمایه شرکت مبلغ 
1000000 ریال نقدی می باشد. 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 شــقایق عیسوند به شماره ملی 0022157328 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن عیسوند به شماره 
ملی 4849633595 و به ســمت مدیرعامل و به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، 
ســفته، بروات و قراردادها به امضاء آقای حسن عیسوند همراه با 
مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء آقای حسن عیسوند 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، 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 عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1396/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقــای محمدمهدی 
علی بنایی کد ملــی 0046752153 بعنوان مدیر تصفیه تا پایان 
سال مالی 1396 انتخاب گردید. سازمان حسابرسی شناسه ملی 
10101136332 به عنوان ناظر تصفیه برای ســال مالی 1396 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت منحله بازرگانی 
شیالت سهامی خاص به شماره ثبت 49063 

و شناسه ملی 10100942421 

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:  تحکیم بنیان خانواده مدت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان پیروزی خیابان افروز مقابل 
اداره برق نبش کوچه ادیب طوســی پالک 18 حسینیه کوثر)س( نراقی ها 
کد پستی 1714933899 دارایی موسسه: 1/000/000 ریال می باشد. اولین 
مدیران موسسه برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند. عبدالرحیم 
قاسمی نراقی به شماره ملی 0039864677 به سمت عضو هیئت مدیره- 
عضو اصلی و خزانه دار بتول قاســمی نراقی به شماره ملی 0044409141 
به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلــی و مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره  عذرا قاسمی نراقی به شــماره ملی 0056279523 به سمت عضو 
هیئت مدیره- عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره محمدمهدی قاسمی 
نراقی به شــماره ملی 0082699364 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو 
اصلی محمد قاســمی نراقی به شماره ملی 0579840042 به سمت عضو 
هیئت مدیره- عضو اصلی زینت سخی فر به شماره ملی 1280921145 به 
سمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل فاطمه آقایوسفی به شماره ملی 
0047675012 به ســمت عضو هیئت مدیــره- عضو علی البدل دارندگان 
حــق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور بــا امضای مدیرعامل و 
خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه 
معتبر خواهد بود. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساســنامه بازرس اصلی و 
علی البدل: ملک محمد الری زاده به شــماره ملی 1754093681 به سمت 
بازرس اصلی و زهره رمضانی به شــماره ملی 0040273407 به ســمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت چاپ آگهی های موسســه انتخاب شد. آگهی به موجب مجوز 

شماره 94/22/24480 مورخ 1394/5/19 استانداری تهران صادر گردید.

تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی اجتماعی نور ثقلین 
عفاف در تاریخ 1395/10/27 به شماره ثبت 40684 

به شناسه ملی 14006508540 

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/7/25 

و مجوز شــماره 96853122/ 1714/02/03/02/1/516/4844 

مورخ 1396/9/4 پلیس اطالعات و امنیت عمومی تهران بزرگ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمد فروزان نژاد به شــماره ملی 

0041985613، عبداهلل صمدی به شماره ملی 00370551199، 

محســن حاجی علی صراف به شــماره ملی 0043248780 و 

محمد نیائی پور به شــماره ملــی 0032889658، محمد لواف 

به شــماره ملی 0043432212 به عنوان اعضای اصلی هیئت 

مدیره و سیدامیراحمد نواب کاشانی به شماره ملی 044431643 

و حســین فروزان نژاد به شــماره ملی 0056369646 به عنوان 

اعضای علی البــدل هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب 

گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای 3 نفر از 

اعضای اصلی هیئت مدیره)امضای ثابت مدیرعامل یا قائم مقام 

ایشان و دو امضا از سایر اعضای اصلی هیئت مدیره که ترجیحا 

یکی خزانه دار باشد( با مهر موسسه معتبر خواهد بود. محسن بایه 

به شماره ملی 0044549393 و عیسی شریفی ساری به شماره 

ملی 1263062105 به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل 

برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان برای درج آگهی های موسسه انتخاب شد.

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری بنیاد خیریه الزهرا سالم اله علیها تهران 
به شماره ثبت 16052 و شناسه ملی 10100583921

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)142058(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/09/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای ساسان شیردل به شماره ملی 1461374995 به 
نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شماره شناسنامه 
ملی 10101236571 بــه عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره. آقای 
مرتضی حسینی به شماره ملی 0072641525 به نمایندگی از بانک 
مســکن به شماره شناســه ملی 10100687843 به عنوان عضو و 

نائــب رئیس هیئت مدیره. آقای مازیار جنگ میری به شــماره ملی 
0053694287 به نمایندگی از شرکت آموزشی و رفاهی امیدروشن 
پایتخت )آجر ماشــینی فیروزآباد ســابق( به شــماره شناسه ملی 
10100944710 به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای غالمرضا هروی 
به شــماره ملی 4578557804 به نمایندگی از شــرکت گروه مالی 
بانک مسکن به شماره شناسه ملی 10100687843 به سمت عضو 

هیئت مدیره. آقای حمید بنائیان به شــماره ملی 2297805136  به 

نمایندگی از شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک 

مسکن به شماره شناسه ملی 10102738984 به سمت عضو هیئت 

مدیره و مدیرعامل برای باقی دوره تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد 

تعهــدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، ســفته، بروات و قراردادها با 

امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت، و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب 

رئیــس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئــت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات ناو آکو سهامی خاص
 به شماره ثبت 24693 و شناسه ملی 10100701565 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )142054(
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صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

میخواهند
آقای وزیر! الشخور که با تغییر اسمسلیمانیبرگردد

مرغ عشق نمی شود!

با ارائه طرح دو فوریتی به مجلس

اموال نامشروع مسئولین 
به بیت المال بازگردانده می شود

اعالم برائت مردم گناباد از دراویش داعشی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

عملیات انتحاری »داعش- درویش«ها
سرپوش بر کدام مسائل بود؟!

* نرخ دالر در 4 ماه معادل 3/5 سال گران شد.
* انتقاد معــاون وزیر صنعت از قــرارداد تجارت 

ترجیحی دولت یازدهم با ترکیه.
* جوالن پوشاک وارداتی در نمایشگاه بهاره.

* دریافت وام 100 میلیونی مسکن 14/5میلیون تومان 
هزینه دارد!

 * تعداد مرغ هــای معدوم شــده از 27 میلیون قطعه

 گذشت.                                         صفحه۴

پس از وعده های نافرجام کاهش قیمت ارز

سیف:راجعبهقیمتدالر
چیزینمیگویم!

* آغاز نبرد در عفرین بین نیروهای ترکیه و سوریه.

* مقامات کره شــمالی حاضر به دیدار با معاون ترامپ 

نشدند.

* آمریکا سران داعش را از زندان حسکه فراری داد.

* مســلمانان میانمار برای حفظ جانشان همچنان در 

حال فرار به بنگالدش هستند.

 * واشــنگتن پســت فاش کــرد: ترامپ در اندیشــه 

هسته ای کردن سعودی ها!                                  صفحه آخر

 طبق الیحه جدید ارائه شده

معلمهادرآمریکا
بااسلحهسرکالسدرسحاضرمیشوند

صفحه2

* انستیتو واشنگتن در مطلبی درباره وضعیت ایران در FATF توصیه 
کرده اســت که باقی ماندن ایران در لیســت کشــورهای پرریسک در 

راستای منافع آمریکاست.
* این اندیشــکده به آمریکایی ها توصیه می کند با تکیه بر مسایل فنی 
در نشســت FATF یــک همگرایی برای عدم خروج ایران از لیســت 

کشورهای پرریسک ایجاد کند.
* بررســی بیانیه های عمومی FATF درقبال ایران در یک ســال ونیم 
اخیر نشــان می دهد که این نهاد همــواره با تهدید به اینکه ایران را در 
لیست ســیاه قرار خواهد داد، کشور را وادار به انجام کامل برنامه اقدام 

می کند.

گزارشکیهانازجزئیاتتکاندهندهحملهوحشیانهدراویشبااتوبوس

توصیه اندیشکده آمریکایی؛

ایران را با FATF در شرایط تعلیق نگه دارید
این بهترین شرایط برای آمریکاست

* به نظر می رســد ایــن گروه 
هیچ گاه ایران را در لیست سیاه 
قرار ندهد چراکه به دنبال تعامل 
با ایران در جهت فشار بر کشور 
و امتیازگیری بیشــتر برای نیل 
به اهداف تحریمی کشور آمریکا 
اســت. از این جهت رفتار گروه 
ویژه، شــبیه رفتار آژانس انرژی 
اتمی در پرونده هســته ای ایران 
است.                       صفحه۴

صفحه۳

* مادر شهید بایرامی: محمد علی 21 سال بیشتر نداشت و 40 روز پیش عقد کرده بود.
* صبح روز شهادتش خودم راهی اش کردم.اگر می دانستم آخرین دیدارمان است بغلش می کردم، نوازشش می کردم...

* مادر شــهید رضا امامی: اینهایی که چنین رفتاری می کنند دشمن هستند دیگر، مگر دشمن چه می کند؟ این 
جانیان باید به اشد مجازات محکوم شوند.                                                                              صفحه۳

گفت وگوی اختصاصی کیهان با خانواده شهیدان بایرامی و امامی

آن روز اگر می دانستم این آخرین بار است که می بینمش...

* در آخرین روز از ماه بهمن داعش مســلکانی که خود را درویش 
می نامند، منطقه پاسداران  تهران را به محلی برای  آشوب و اغتشاش 
بدل کردند . چندین شهید و تعدادي مجروح و همچنین حجم باالیی 
از خودروهای اوراق شده مردم ، تخریب دیوار خانه ها و خاکستر آتش 

حاصل آشوب و اغتشاش داعش –دراویش  در منطقه پاسداران بود.
* پرتاب بمب دست ساز ، قداره کشی و  حمله اتوبوسی منجر به قتل 
نیروی انتظامی و بسیج به شیوه گروه های تروریستی نظیر داعش در 
برخی شهرهای اروپایی توسط داعش – دراویش در حالی است که 
این جماعت  خود را  صلح طلب و مهربان و مهر پرور می نامند و ادعا 

می کنند سنت  فرقه شان سنتی خشونت پرهیز است!
* در شــرایطی که  بررســی تصاویر و فیلم هایی که خود اعضای 
فرقه منتشر کرده اند، نشان دهنده آمادگی این گروه برای  اقدامات 
تروریستی و جنگ شهری  و همچنین کشاندن اعتراض به خشونت 
مســلحانه است، پرسشی که به اذهان متبادر می شود این است که 
جماعت داعش - دراویش پشتشان به کدام جریان یا اشخاص گرم 
است و چه ماموریتی دارند که  این چنین بی محابا و وقیحانه جنایت 

می کنند و آدم می کشند؟
* آیــا غائله چند روز پیش خیابان پاســداران برای انحراف افکار 
عمومی از پرونده بســیار مهم جاسوســان موشــکی در پوشش 
فعالیت های زیست محیطی است؟!                                         صفحه۱۰

صفحه۱۰


