
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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. - موضوع شرکت: انجام کلیه امور فنی، مهندسی، تولیدی، 
صنعتــی و بازرگانی، اعم از »تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، راه اندازی خط 
تولید، احداث کارخانه، مشــاوره، انتقال تکنولوژی، نصــب و راه اندازی، تعمیر و 
نگهداری و خدمات پشتیبانی« در زمینه: »کلیه دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی، 
مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندسی پزشکی، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، 
مکانیک، رباتیک و مکاترونیک، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، مهندسی مواد، 
نرم افزار و سخت افزار رایانه و دستگاههای جانبی مربوط به آن، تجارت الکترونیک 
و تکنولوژی اطالعات )آی تی(«. همچنین بازرسی کاال و کنترل کیفیت و صدور و 
مشاوره کیفی استاندارد، داللی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شرکت های 
داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشــور، شــرکت در کلیه 
نمایشــگاههای داخلــی و خارجی، صادرات و واردات، خریــد و فروش و تهیه و 
توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، بازگشــایی ال سی برای شرکت نزد بانکهای 
معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 
بین المللی، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی به صورت 
ارزی و ریالی، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها 
و مزایــدات دولتی و خصوصی اعــم از داخلی و بین المللی و به طور کلی هرگونه 
فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد. )در صورت ضرورت قانونی، انجام 
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح(. - مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شــرکت: تهران شــمس آباد باالتر از میدان 
ملت خیابان غفاری پالک 3 کد پســتی 1673935743- سرمایه شرکت: مبلغ 

3/000/000/000 ریال منقســم به 100 ســهم 30/000/000 ریالی که تعداد 
100 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشــد که مبلغ 1/050/000/000ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شــماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد 
بانک سامان شعبه دولت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشــد. - اولین مدیران شرکت: خلیل ابراهیمی شــنگل آباد به شماره 
ملی 0450313697 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- مهری آسایش 
دوست نوبر به شــماره ملی 1375574231 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- 
مریم فرمهینی فراهانی به شــماره ملی 0083036768 به ســمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آ باد همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آباد 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه- 
بازرس اصلی و علی البدل: ســلمان باستانی به شــماره ملی 0073290841 به 
عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان مجرد به شماره ملی 0073863777 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان برای درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع فعالیت مذکور 

بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر در تاریخ 1395/6/23 
به شماره ثبت 498333 به شناسه ملی 14006170135 

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 زیر جهت 
اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع شــرکت: انجام کلیه امــور بازرگانی، 
خریــد، فروش، توزیع و حق العملکاری کاالها، واردات و صادرات کلیه کاالها 
و ترخیــص کاالهای مجاز از تمام گمرکات کشــور، شــرکت در مناقصات و 
مزایده های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی 
و ارزی از بانک هــا و مؤسســات مالی و اعتباری دولتــی و خصوصی داخلی 
و خارجــی جهت شــرکت، اخذ نمایندگی و اعطاء به شــرکت های داخلی و 
خارجی و اشــخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعبه در داخل و خارج کشور، 
بازگشــایی و اخذ اعتبارات و ال سی برای شــرکت، برپایی و شرکت در کلیه 
همایشــها و نمایشگاهها و سمینارهای دولتی و خصوصی )مربوط به موضوع 
فعالیت شــرکت(، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و 
خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای، مشاوره بازرگانی به شرکت های 
تجــاری و صنعتی اعم از دولتی و خصوصــی »کلیه موارد مذکور در صورت 
ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم« مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی شــرکت: تهران خیابان فرجام بین خیابان سراج و 
شهید عبادی شــماره 319 کد پستی 1684964913 سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقســم به 1000 ســهم 1000 ریالی که تعداد 1000 
سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی 
بانکی شــماره 1875/95 مــورخ 95/6/11 نزد بانک انصار شــعبه چهار راه 
   رشــید پرداخت گردیده است اولین مدیران شــرکت برای مدت دو سال 

به شرح ذیل تعیین شــدند: 1- آقای سید علیرضا شریفی اصل شماره ملی 
0065829492 بســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2- آقای سید باقر 
شریفی اصل شــماره ملی 1729515150 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3- خانم سعیده شریفی اصل شماره ملی 0057972400 بسمت عضو هیئت 
مدیره دارندگان حق امضاء کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء: آقای 
ســید علیرضا شریفی اصل بســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای 
ســید باقر شریفی اصل بســمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی 
با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء: آقای سید 
علیرضا شــریفی اصل بســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای سید 
باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
اختیــارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بــازرس اصلــی و علی البدل برای 
مدت یک ســال به شــرح ذیل تعیین شدند: آســیه اکبری حلم به شماره 
ملــی 1360642803 به عنوان بازرس اصلی. ســید ایمان موســی کاظمی 
محمدی به شماره ملی 1757469151 به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه 
کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع فعالیت ثبت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تأسیس شرکت سهامی خاص شریف گستر نفیس شهر در تاریخ 1395/6/20 
به شماره ثبت 498182 به شناسه ملی 14006164060

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

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1395/3/23 و مجوز شماره 11/13585 مورخه 95/4/21 سازمان 

حمل و نقل پایانه های کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورت ســود و زیان شــرکت برای سال مالی منتهی به 

1394/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

- موسسه حسابرســی تالش ارقام شناسه ملی 10100560383 

به ســمت بازرس اصلی و آقای امیرهوشــنگ خلیلی اقدم به کد 

ملی 0067036848 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال 

انتخاب شده است.

- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت آگهی های 

شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار  انتخاب شده توسط متقاضی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی آریا 
ترابر راد سهامی خاص به شماره ثبت 55760 

و شناسه ملی 10101008714

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

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/2/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند:
یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 
میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به ســمت بازرســین: علیرضا بروجردیان به شــماره ملی 
0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی به شماره ملی 
0450486125 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی 

انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی سال 1394/10/30 

به تصویب رسید.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخــاب مدیران، انتخاب بازرس  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 پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

سال هفتادو ششم   شماره 21۷01   تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران( يک شنبه 2۹ مرداد 13۹۶  2۷ ذيقعده 143۸   20 آگوست 201۷

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

واکنش ژنرال صهیونیست به حمالت تروریستی بارسلون:

روزهای بدتر اروپا هنوز فرا نرسیده
حمالت شیمیایی داعش در راه است

* مقاومت نتیجه داد؛ درخواست آمریکا برای مذاکره با 

بشار اسد، دمشق شرط گذاشت.

* مقتدا صدر: روابط ما با ایران تاریخی است، سفرم به 

ریاض با هماهنگی حیدرعبادی بود.

 * استراتژیســت ارشــد کاخ ســفید هم برکنار شــد؛

ترامپ تنها ماند.   

* رئیس کمیسیون اروپا: برای دفاع از خود نمی توان به 

آمریکا تکیه کرد.                                         صفحه آخر

در نامه جمعی از پزشکان سراسر دنیا مطرح شد

عامل شیوع بیماری وبا در یمن
ائتالف سعودی است

* رئیس ســازمان دامپزشــکی: مردم مطمئن باشند 

بیماری تب برفکی تحت کنترل است.

* با گذشــت 5 ماه از ســال و با وجود صراحت قانون، دولت 

در اقدامی سؤال برانگیز همچنان به ثروتمندان یارانه می دهد.

* چند پرسش مهم سپرده گذاران از بانک مرکزی درباره 

موسسه کاسپین. 

* اجاره نشــینی در 5 سال گذشــته 38 درصد افزایش

 یافت.                                                  صفحه ۴

بر اساس گزارش بانک مرکزی

بدهی کوتاه مدت خارجی پس از برجام
10 برابر شده است

امروز تکلیف کابینه دوازدهم مشخص می شود

سهل انگاری امروز مجلس
ناکارآمدی فردای دولت

صفحه2

گفتنی  هایی درباره
تناقض بزرگ حامیان سران فتنهرابطه اخیر تهران و آنکارا

درباره مطالبه تشکیل دادگاه

چهارمین روز بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی

صفحه۱۰آخوندی: وضع مسکن قطعا خوب نیست!

* رئیس سابق بخش مبارزه با تروریسم رژیم صهیونیستی: 
روزهای بدتر اروپا هنوز در راه اســت و تروریســت های 

داعش به حمالت شیمیایی مبادرت خواهند ورزید.
* داعش توانایی، دانش و ابزار الزم برای انجام حمالت 
شــیمیایی به اروپا را دارد، تنها چیزی که باقی مانده، 

انجام عملیات است که آن نیز اتفاق  خواهد افتاد.

* به گفته پلیس اسپانیا عامل اصلی حمله تروریستی 
بارسلون که 14 کشته و 130 زخمی برجای گذاشت، 

زنده و متواری است.
* تمام عوامل حمله که سنین آنها بین 17 تا 24 سال 

است، مراکشی بودند.
صفحه آخر

عملیات مشترک ارتش های لبنان، سوریه و حزب اهلل 
برای پاکسازی مناطق مرزی 2 کشور آغاز شد

* وضعیت این روزهای مجلس در بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی 
رئیس جمهور آنچنان عجیب است که حتی روزنامه های زنجیره ای 
حامی دولت را نیز به واکنش واداشته و این روزنامه ها از آرامش در 
مجلس و این که حتی مخالفان در موافقت با کابینه سخن می گویند 

ابراز شگفتی کرده اند.
* آنچه مجلسی ها بایســتی بدان توجه داشته باشند این واقعیت 
اســت که در ناکارآمدی وزرایی که با رای آنان از بهارســتان عازم 
پاســتور خواهند شد بی شک نمایندگان نیز نقش خواهند داشت و 

بایستی پاسخگو باشند.
* برخی نمایندگان در روزهای گذشته با این ادعا که دولت مسئول 
اجرای برنامه ششم است از این سخن گفته اند که نیازی نیست وزرا 
برنامه داشته باشند، بی آن که به این ســؤال پاسخ دهند اگر وزیر 
پیشنهادی برنامه ای نداشت موافقت و مخالفت نمایندگان بایستی 

ناظر بر چه چیزی باشد؟!
* روزنامه حامی دولت آفتاب یزد : انگار نبض بهارستان دیگر نمی زند. 
این اتفاق را می توان از مشاهده جلسات بررسی صالحیت های وزرای 
پیشــنهادی دولت دوازدهم دریافت. از روز سه شنبه این تصور به 
اذهان متبادر شده است که منحنی نوار قلِب مجلس تنها یک خط 

صاف را نمایش می دهد.
* اعتماد : جلسات راي اعتماد به وزراي پیشنهادي در مجلس دهم 
آرام و یکنواخت پیش مي رود. کافي اســت یک نماینده به عنوان 
مخالف با یک وزیر ثبت نام کند تا چندین نماینده به عنوان موافق 
در مقابلش صف آرایي کنند، تازه اگر مخالفت هاي آن نماینده را هم 
واقعا بشود »مخالفت« خواند.                                                 صفحه2

روزنامه نگار اصالح طلب گرداننده کانال ضد انقالب
آقای وزیر اطالعات! تذکر کافی است؟!

صفحه2

* هدف این عملیات که در آن برای نخستین بار ارتش های لبنان، سوریه و 
حزب اهلل لبنان با یکدیگر عملیات مشترک برگزار می کنند، پاکسازی مناطق 

مرزی 2 کشور از وجود تروریست های داعش عنوان شده است.
* ارتش لبنان از خاک لبنان و ارتش سوریه نیز از خاک خود حمالتشان را 
به داعش آغاز کرده اند و نیروهای حزب اهلل نیز در هر 2 جبهه حضور دارند.

* »بعلبک«، »القاع« و »قلمون غربی« 3 منطقه مرزی هستند که در این 
عملیات پاکسازی خواهند شد.

* مناطق اشغالی داعش در لبنان حدود 
120 کیلومتر مربع عنوان می شود.

* پیش از این ارتش سوریه به کمک 
موفقی  و  بــزرگ  عملیات  حزب اهلل 
را برای پاکســازی قلمون و عرسال 
برگزار کرده بود.          صفحه آخر
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