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به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع شرکت عبارات »ایجاد و تأسیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائــی و داروئی و 

واردات و صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی 

بهداشــتی و غذائی و داروئی و واردات و صادرات مواد 

اولیه یا محصول نهائی دارو، واکســن، مواد بیولوژیک 

و مکمل هــای دامپزشــکی، افزودنی، ســموم و مواد 

ضدعفونی کننــده و نیز ماشــین آالت صنعتی و کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های 

داخلی و خارجی و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای 

نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر 

ایــران و انجام کلیه معامالتی که به طور مســتقیم یا 

غیرمســتقیم بامضوع شــرکت ارتباط داشته باشد )در 

صورت ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهــای الزم(  الحــاق گردید و مــاده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه 

)الحاق به موضوع فعالیت( 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 پاس آداک
 سهامی خاص به شماره ثبت 88464

 و شناسه ملی 10101328708

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

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 

- موضوع شــرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع داروهــا و فرآورده ها و مکمل های دارویی و 
شیرخشــک و مکمل های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران و لوازم و ابزار مصرفی 
پزشــکی و فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی و ملزومات دارویی مجاز و لوازم و تجهیزات 
پزشــکی و صادرات و واردات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مزایده و 
مناقصه و سرمایه گذاری بنا به موضوع فعالیت شرکت و هرگونه اقدامی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم در مســیر فعالیتهای فوق باشد. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( 
- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

- مرکز اصلی شــرکت: تهران، خیابان کریمخان زند، روبروی ایرانشــهر شمالی، پالک 99 
کد پستی 1585686341 

- ســرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 2000 سهم 10000 ریالی که تعداد 
2000 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 399 مورخ 95/6/9 نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان زند دایره 

صندوق پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.  
- اولین مدیران شــرکت: آقای دارا روحانی به شــماره ملی 0451420349 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی 0937471879 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی 0069257809 بسمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
9- حق امضاء اسناد و مکاتبات عادی شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا وکالی محضری و با مهر شرکت می باشد.

- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
- بازرس اصلی و علی البدل: لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 به عنوان 
بازرس اصلی. هاجر کیانی ابربکوه به شماره ملی 0010015515به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص بخارا داروطب 
در تاریخ 1395/6/17 به شماه ثبت 498014 

به شناسه ملی 14006156910

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/7/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قــرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای قربان محمدی به شــماره ملی 1639049606 به نمایندگی از شــرکت گروه 
مهندســین مشاور ساختمان و شهرســاز اکباتان به شناسه ملی 10103269258 
به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عزت ا... ظفری به شــماره ملی 3960936974 
به نمایندگی از شــرکت تجهیز محیط به شناســه ملی 10101340144 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد ذبیحیان به شماره ملی 4280880743 
بــه نمایندگی از شــرکت ایجــاد محیط به شناســه ملــی 10101318872 به 
عنــوان مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره. آقای حمیدرضا قهرمانی به شــماره ملی 
0384382819 به نمایندگی از شــرکت مهندســین مشاور ساخت آزما به شناسه 
ملــی 10101338001  به عنــوان عضو هیئت مدیره آقــای غالمرضا مجیدی به 
شــماره ملی 0032327943 به نمایندگی از شرکت تولیدی خانه گستر به شناسه 
ملــی 10100591316 به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و 
احدی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 
رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مراسالت اداری با 
امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق مواد 12 و 14 اساسنامه 
شرکت اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. - انجام 
امور جاری و ســایر اقدامات الزم برای اداره  امور شــرکت. - اســتخدام و نصب و 
عزل کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. - تعیین وظایف و اختیارات 
کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. - نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان 
شــرکت در انجام وظایف آنان. - انجام عملیات و معامــالت مربوط به فعالیت های 
جاری مربوط به شــرکت. - پیشــنهاد ایجاد یا انحالل شــعب و یا نمایندگی های 
شــرکت به هیئت مدیره. - پیشنهاد طرح ها و آیین نامه های الزم جهت بررسی و یا 
اخــذ تصمیم به مراجع مربوطه. - اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی - 
پیشــنهاد هر نوع تغییر یا اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشنهاد 
افزایش یا کاهش ســرمایه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشــنهاد آیین نامه های 
مالی، معامالتی،  اداری، استخدامی و ساختار سازمانی شرکت و تغییرات بعدی آنها 
برای تصویب و سایر آیین نامه های مورد لزوم. - افتتاح و بستن حساب ریالی یا ارزی 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسسات در داخل و خارج از کشور و تعیین و معرفی 

اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب ها را دارند. 

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان سهامی خاص
 به شماره ثبت 89422 و شناسه ملی 10101337982 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/2/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه سود و زیان مالی شرکت در سال 1394 و مورد تصویب 
قرار گرفت.

آقای قادر فرهادی به شماره ملی 5459250536 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم لیال احمدی پشکلو به شماره ملی 0059398231 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های 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 سروش سالمت رازی
 سهامی خاص به شماره ثبت 291033 

و شناسه ملی 10103290633

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- اســمعیل خدادی به کد ملی 2092758640 به سمت معاون 
مالی شرکت انتخاب گردید.

- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از جمله، چک، ســفته، 
بــرات و قراردادها با دو امضای متفــق مدیرعامل ناصر یزدآبادی 
ورنوسفادرانی و معاون مالی شرکت اسمعیل خدادی همراه بامهر 
شــرکت معتبر اســت و در غیاب معاون مالی بــا امضای یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین 
وضعیت 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 گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 83950 

و شناسه ملی 10101285457

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

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی
 بین المللی سادات دادرس در تاریخ 1395/8/8

 به شماره ثبت 40028 به شناسه ملی 14006281044
ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح ذیل جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع موسسه:  انجام امور مشاوره حقوقی و 
وکالت توســط وکالی دارای پروانه وکالت معتبر. )در صورت ضرورت قانونی 
انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم( - مدت موسســه: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود - مرکز اصلی موسســه: تهران، خیابان ولی عصر)عج(، پل 
امیربهادر، خیابان بشیری، کوچه وزیری، پالک 13 کد پستی 1194644311 
- ســرمایه موسســه: مبلغ 1/000/000 ریال می باشــد. آقای سیدســعید 
طالبیان، دارای 850/000 ریال سهم الشرکه. آقای محمدرضا رسولی، دارای 
50/000 ریال ســهم الشرکه. آقای سیدامیر حامد طالبیان، دارای 50/000 
ریال ســهم الشرکه. آقای ســیدعلیرضا طالبیان، دارای 50/000 ریال سهم 
الشرکه. - اولین مدیران موسسه: 1- سیدسعید طالبیان به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره به شــماره ملی 0943193941 - محمدرضا رسولی 
به ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملــی 0080323863 به مدت دو 
ســال تعیین گردیدند. - دارندگان حق امضــا: همچنین کلیه اوراق بهادار و 
تعهدآور موسسه از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی، با 
امضای مدیرعامل و همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. - اختیارات نماینده 
قانونی: طبق اساســنامه )ثبت موضوع فعالیت مذکــور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد(.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس موسسه غیرتجاری پیشگامان اقتصاد کیهان 
در تاریخ 1395/8/8 به شماره ثبت 40035 

به شناسه ملی 14006282045
ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. - موضوع موسســه: مطالعات مرتبط به حوزه اقتصاد و تجارت 
الکترونیــک طراحــی مدل های تجارت و کســب و کار عارضه یابــی اقتصاد برگزاری 
نشست های تخصصی در حوزه علوم اقتصادی و تجارت مطالعات اقتصادی و بازرگانی 
و در مواردی پس از اخذ مجوزهای الزم انجام شــود. )در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعــات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( - مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود - مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان استاد مطهری شماره 284 واحد اول کد 
پســتی 1588645116 - سرمایه موسسه: مبلغ 10/000/000ریال می باشد. - اولین 
مدیران موسسه: مجیدرضا حریری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره 
ملــی 0046365151 دارنده 2/000/000 ریال سهم الشــرکه- مجیدرضا حریری به 
ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی 0046365151 دارنده 2/000/000 ریال 
سهم الشــرکه- اسداهلل عســگراوالدی به ســمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
0038321319 دارنــده 2/000/000ریال سهم الشــرکه- مصطفی مالکی تهرانی به 
ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی0068841116 دارنــده 2/000/000ریال 
سهم الشــرکه- ابوالحســن خلیلی به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
0439591074 دارنده 2/000/000ریال سهم الشرکه- هرویک یاریجانیان نماگردی 
به ســمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0068774389 دارنده 2/000/000ریال 
سهم الشــرکه بعنوان اعضاء هیئت مدیــره برای مدت نامحدود انتخــاب گردیدند.- 
دارندگان حق امضا:  امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر موسســه معتبر می باشــد. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

کیهان  هفتگــی  مجلــه 
ورزشــی حــاوی مطالب 
آخرین  و  خواندنی  خوب، 
اخبــار از ورزش ایــران و 
مرداد   28 شــنبه  جهان، 
1396 منتشر شد. در این 

شماره می خوانید:
راهی هم  ایــن  1- جــز 

نمانده است! )چشم انداز(
2- بــرای توقف این روند 
معیوب شــاید فیفا کاری 

بکند! )تکاپو(
3- گفت وگوی اختصاصی با دکتر حسن غفوری فرد

4- »نگاه چند بعدی« با حســین ساکی بازیکن تیم صنعت نفت 
آبادان

5- مطالــب خبری از والیبال، بســکتبال، کشــتی، دوومیدانی، 
پینگ پنگ، ورزش های رزمی و آخریــن اخبار از فوتبال ایران و 

جهان

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو ششم   شماره 21۷00   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 28 مرداد 1396  26 ذیقعده 1438   19 آگوست 201۷

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

صفحه2

از دمشق
اعتماد: ادعای دولت درباره رفع فقر تا بارسلون!

و ایجاد اشتغال غیرواقعی است

114 کشته و مجروح در حمالت تروریستی اسپانیا

دالرهای سعودی سهم دولت های غربی
وحشت و مرگ سهم مردم بی گناه

* حمالت تروریستی گروه سلفی تکفیری داعش در بارسلون اسپانیا 
14 کشــته و 100 مجروح برجای گذشت و حال شماری از زخمی ها 

وخیم گزارش شده است.
* وزارت خارجــه فرانســه : 2۶ نفر از مجروحــان این  عملیات 

تروریستی، فرانسوی هستند.
*  بر اثر یک حمله تروریستی دیگر در  شهر »کمبرلیز« در  جنوب 

بارسلون ۶ نفر مصدوم شدند که حال 2 نفر از آنان وخیم است.
* »سیا«حدود 2 ماه پیش به مقامات اسپانیا هشدار داده بود که احتماال 
حمله ای از این دست در خیابان رامبالی بارسلون  اتفاق خواهد افتاد.

* حداقل ۵ مظنون دارای کمربند انفجاری که قصد تکرار حمله در شهر 
ساحلی »کمبرلیز« را داشته اند، به دست نیروهای پلیس کشته شده اند.
* بالفاصله بعد از عملیات تروریســتی بارسلون ، گروه تروریستی  

داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
* داعش اعالم کرد واحدی را تحت عنوان» اســب های نشان دار« 

برای زیر گرفتن غیر نظامیان در اروپا و آمریکا ایجاد کرده است.
* کارشناسان می گویند، آل سعود اصلی ترین  مروج  و حامی سیاسی 

و مالی  گروه تکفیری داعش  در سراسر جهان است.
* کشورهای غربی به خاطر دالرهای سعودی حتی حاضر نیستند به ظاهر 
هم که شده، اقدامات تروریستی آل سعود را محکوم کنند.        صفحه آخر

* آیت اهلل سید احمد خاتمی: اولین توصیه رهبر معظم 
انقالب به دولتمردان این است که متدینین را نرانید و 
الفاظی چون تندرو و افراطی به آنها اطالق نکنید چرا 

که روز حادثه همین ها به کار خواهند آمد.
* دومین توصیه رهبر انقــالب این بود که فتنه خط 
قرمز اســت و از حامیان فتنه در پســت های کلیدی 

استفاده نکنید.
* نباید کسی که متدین و درستکار است فقط به این دلیل 

که به کاندیدای رقیب رای داده است از کار بیکار شود.

* یکی از پیام های شهادت شهید حججی این بود که 
اگر نسل دوم و سوم انقالب در دفاع از آن پرانگیزه تر از 

نسل اول نباشند، همانند آنها هستند.
* هرگاه ســپاه می گوید انتقام می گیرد دشــمن باید 

یقین بداند که انتقام سختی در انتظارش است.
* ما منتظر آنیم که خشــم و غضب و قهر خدا توسط این 
بازوهای پرتوان ایران اسالمی بر داعش جنایتکار فرود آید.
* آمریکا در خط مقدم نقض حقوق بشر است و باید بابت اظهارنظر 
درباره حقوق  بشر در دیگر کشورها خجالت بکشد.         صفحه۳

صفحه2

خطیب جمعه تهران:

دولت از حامیان فتنه در پست های کلیدی 
استفاده نکند

* مراسم بزرگداشت شهید کمال کورسل شهید فرانسوی 
دوران دفــاع مقدس بــا حضور پدر و مادر شــهید برای 

نخستین بار بر مزارش در قم برگزار شد.
* پدر و مادر شــهید کمال کورســل پس از 30 ســال 
و جدایــی از فرزندشــان بر ســر مــزارش حاضر شــده 

مزار او را در آغوش گرفتند.
* پدر شهید: فرزندم ارادت خاصی به امام خمینی)ره( داشت و به عشق آرمان ها و ارزش هایی که امام به آنها قائل 

بود راهی کشور ایران و جبهه های جنگ شد.
* شهید کورسل تا سن 15 سالگی مسیحی بود و در اوایل سال 62 برای تحصیالت حوزوی به قم سفر کرد و راهی 
جبهه های جنگ شد و در عملیات مرصاد به شهادت رسید.                                                       صفحه۳

* ژنرال ارشــد صهیونیست: اسرائیل در جنگ بعدی با 

حزب اهلل قادر به محافظت از شهرک نشینان نخواهد بود.

* وزیــر مهاجرت عراق: نیمی از تمام آوارگان عراقی به 

خانه و کاشانه خود بازگشته اند.

* مواضــع جنجالــی ترامپ ایــن بــار در حمایت از 

نژادپرستی و برده داری.

* هالکت فرمانده طالبــان در پکتیا به همراه 56 عضو 

این گروه تروریستی.                              صفحه آخر

به زودی منتشر می شود

گزارش ویژه سازمان ملل درباره
جنایات هولناک آل سعود علیه کودکان یمنی

توصیه کیسینجر به ترامپ: داعش نباید از بین برود

با حضور والدین شهید صورت گرفت

بزرگداشت شهید فرانسوی دفاع مقدس»کمال کورسل« در قم

* وزیر سابق اقتصاد: چالش های امنیتی دفاعی در توافق 

با FATF دیده نشده است.

* نایب رئیــس اتاق بازرگانی ایــران و چین: وعده های 

تک نرخی کردن ارز را نمی شود جدی گرفت.

* بانــک مرکــزی ســخنان ظریــف دربــاره میزان 

سرمایه گذاری خارجی را اصالح کرد.

* طراحی پول دیجیتال داخلی برای مقابله با سلطه دالر.

* تخریب 40 ویالی بزرگ در پایین سد لتیان.   صفحه4

از هفته آینده

 برندهای پوشاک بدون مجوز
»پلمب« می شوند

مدیر مسئول کیهان در گفت و گو با فارس:

می خواستند با قربانی کردن کروبی
 برای تحریم های حقوق بشری آمریکا سند بسازند


