
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

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

https://telegram.me/kayhan_news

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشــتی و 

تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی 

و فروش و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی 

و دندان پزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی. )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان 

شهید علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 

سهم 2000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 2/000/000 ریال 

توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136 

مــورخ 1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شــعبه شــهید 

هادی پور پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شــمس خو به شماره ملی 0076193152 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و 2- ملک فرهاد حضرت 

بــه شــماره ملی 2297437781 بــه ســمت مدیرعامل و 

عضــو هیئت مدیــره و 3- حســن قهــاری به شــماره ملی 

0439840562 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 

دارنــدگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای 

یکــی از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود و اوراق عــادی و اداری با امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشی سورشجانی به 

شماره ملی 1970252642 به عنوان بازرس اصلی و شهیاد 

علی اکبر ســلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا در تاریخ 1395/5/20 
به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1395/4/5 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت بازرس 

اصلــی و آقای پرویــز رضائی کدملی 0073302902 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 

اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 

انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 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 پلی اتیلن مشبک فر فیلم سهامی خاص 
به شماره ثبت 237132  و شناسه ملی 10102780240

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

سال هفتادو ششم   شماره ۲۱۷۱۷   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱3۹۶  ۱۶ ذیحجه ۱43۸   ۷ سپتامبر ۲0۱۷

عید غدیر، روز اکامل دین، امتام نعمت و تضمین ماندگاری اسالم ناب محمدی)ص( مبارک باد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آمریکا هم کاله گشاد  برجام را 
تأیید کرد

* بلومبرگ: کره شــمالی 60 موشــک اتمی آماده 
شلیک دارد.

* اســقف اعظــم انگلیس: ســرمایه داری، نظامی 
شکست خورده است که نسل آینده را تباه خواهد 

کرد.

* روایت نتانیاهو از روابط بی ســابقه اســرائیل با 
ارتجاع عرب.

* ســازمان ملل: هزینه جنگ یمــن صد درصد 
برعهده عربستان است.

* حمله به مرکل با گوجه فرنگی.         صفحه آخر

آمریکابا2عملیاتهلیبرن
سرکردگانداعشراازدیرالزورفراریداد

صفحه2

يادداشت روز

صفحه2

کیهان بررسی می کند

مطالبه رهبر انقالب برای اصالح نظام بانکی
6 ساله شد

شعارمیدهیم،پسهستیم!

آژانس بتن ریزی را تائید می کند
زنجیره ای ها توهم می دانند!

یاد و خاطره
شهدای 

گلگون کفن
17 شهریور57

گرامی باد

نیکیهیلی:حتیاجرایکاملبرجامازسویایرانهمبهمعنایپایبندینیست!

* در طول ســالیان متمادی که درازای آن به 18سال 
می رســد شــهرداران تهران اجازه حضور در جلسات 
هیئت دولت را نداشــته اند، احمدی نژاد در جلســات 
دولــت اصالحات حضور نداشــت و قالیبــاف نیز در 

جلسات دولت های نهم ، دهم و یازدهم!
* ســخنگوی دولت و مدعیان اصالحات در حالی از اجازه به 
شهردار جدید تهران برای حضور در جلسات هیئت دولت در 
جهت حل مشکالت مردم تهران سخن می گویند که شهردار 

سابق پایتخت در سال های گذشته چنین اجازه ای نداشت!

* محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت : فضای مثبت تری 
با حضور شهردار تهران در هیئت دولت فراهم می شود 
و در سایه این تعامل کارها بهتر پیش خواهد رفت، باید 

امیدوار بود. این کار را »خیر« ارزیابی می کنیم.
* ســؤال افکار عمومی این است که اگر دولت به فکر 
حل مشــکالت مردم تهران است چرا در طول 4 سال 
گذشته که شــهرداری غیرهمسو بر سر کار بود اجازه 
حضور به وی را در جلسات خود نمی داد؟!              
صفحه1۰

مادر شهید حسن جنگجو
ساعتی پس از تشییع پیکر فرزند شهیدش به لقاءاهلل پیوست

اجازه حضور به شهردار همسو در جلسات هیئت دولت 

مشکالت تهران در سال های گذشته 
اهمیت نداشت؟!

امام خمینی)ره(:
والیتی هک رد حدیث غدری آمده است

 هب معنای حکومت است

صفحه4

* مادر شــهید حسن جنگجو که 34 سال انتظار کشیده بود دیگر تاب دوری 
فرزند را نداشت و ساعاتی پس از تشییع فرزند شهیدش دارفانی را وداع گفت.
* پیکر مطهر شهید حسن جنگجو که به »شهید فهمیده  آذربایجان« شهرت 

دارد، دیروز در تبریز تشییع شد.
* عکس معروف رزمنده ای که اســلحه به دســت میــان گل و الی در حال 
سینه  خیز است، با چهره ای صبور و گل  آلود که در خیلی جاها به عنوان نمادی 
از مقاومت جوانان ایران و شــهیدان کم سن و ســال به کار می  رود مربوط به 
شهید حسن جنگجوست.                                                            صفحه۳
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قبله
کدامطرف
است؟!

خبر ويژه

* نیکی هیلی در سخنان خود مشــکل اصلی کشورش با ایران را 
ماهیت جمهوری اسالمی و پیشبرد انقالب دانست و صراحتاً اعالم 
کرد عمل ایران به مفاد برجام به معنای پایبندی نیســت و مسئله 

بسیار فراتر از برجام است.
* هیلی: حکومت ایران هنوز در خارج از جامعه کشورهای پایبند به 

قانون به موجودیت خود ادامه می دهد!
* حکومت ایران از سال 1979، همانند یک آرمان رفتار کرده است. 
دشمن ایران چیزی  است که ایران نامش را شیطان بزرگ می نهد؛ 

ایاالت متحده آمریکا.
* صدها ســایت اعالم  نشــده وجود دارد که در آنها فعالیت های 

مشکوک وجود دارد و آژانس از آنها بازدید نکرده است.
*»باراک اوباما« رئیس جمهور ســابق آمریــکا فروردین 95: روح 
برجام تغییر رفتار ایران اســت! شرط برخورداری ایران از امتیازات 
اقتصادی، کنار گذاشــتن توانایی موشکی و متوقف کردن اقدامات 
منطقه ای است.                                                                       صفحه2

صفحه2


