
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/2/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: جواد بهرامی به شــماره ملی 3369435292 به 
نمایندگی از شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد به شناسه 
ملــی 14005202423 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و مهدی 
خســروی آغچه به شــماره ملی 0077462912 به نمایندگی از 
شرکت کشاورزی سبز دشت فارس به شناسه ملی 10530173323 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید دیانتی به شماره ملی 
2092847181 به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت زرین خوشه 
اراک به شناسه ملی 10780054589 به سمت عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.و 
حق امضای کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با امضاء 
مدیرعامــل و یک تن از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با 
امضا دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات 
عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز سهامی خاص
 به شماره ثبت 5916 و شناسه ملی 10320130226

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

 ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات تخصصی شهرسازی 
و معماری در صورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت: از تاریــخ ثبت  به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شــهرتهران-
ونک-کوچه لیلی- بن بست رشیدغربی- پالک8-طبقه اول- واحد غربی-
کدپستی 1994615716 سرمایه شــخصیت حقوقی: 120/000/000 
ریال می باشــد. اســامی و میزان سهم الشرکه شــرکا: آقای محمدعلی 
گلپایگانی به شــماره ملی 4590993457 دارنــده 20/000/000 ریال 
سهم الشــرکه آقای فراز گلپایگانی به شماره ملی 5410015193 دارنده 

100/000/000 ریــال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقــای محمدعلی 
گلپایگانی به شــماره ملی 4590993457 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای فراز گلپایگانی به شــماره ملی 5410015193 
به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور و بهادار شــرکت از قبیل سفته، برات، چک، قراردادها با 
امضاء  آقای فراز گلپایگانی همراه با مهر شرکت 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 ساتراپ هیرکان شارستان
 در تاریخ 1396/07/02 به شماره ثبت 515866 به شناسه ملی 14007087710

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مــورخ 1396/6/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای جــواد خلیل ارجمنــدی با شــماره ملی 

0081665237 به ســمت نایــب رئیس و عضو هیئت 

مدیره- آقای عبــاس خلیل ارجمندی با شــماره ملی 

0070434913 به ســمت رئیس هیئــت مدیره آقای 

یونس علی پور با شماره ملی 0076359141 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره- برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت به امضاء عباس خلیل ارجمندی همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آبراه صنعت ارجمند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 491960 

و شناسه ملی 14005847593

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/3/23 و مجوز شــماره 962/15/140516 مورخ 1396/5/21 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
1- صورت های مالی مشــتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی 1394 به تصویب رســید. 2- آقای ابراهیم  باقرزاده سورشجانی 
به شــماره ملی 4622123721 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین 
دستنبوی به شماره ملی 0793265924 به عنوان بازرس علی البدل، 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن خیراندیشان نوین سازه 
به شماره ثبت 15826  و شناسه ملی 10100579450

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

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

موضوع: موضوع موسســه »نشر دیجیتال« می باشــد که مصادیق فعالیت های آن 
عبارتند از: تصدی قرار دادن اطالعات و محتوای دیداری، شــنیداری، نوشتاری و 
یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشــار از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر 
الواح فشرده و تصدی قرار دادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و 
یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عموم ازطریق شبکه گسترده جهانی و شبکه 
ملی اطالعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای 

مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران - دامپزشکی- 
خیابان بوستان ســعدی - خیابان قصرالدشت - پالک 555 - طبقه همکف - واحد 
شــمالی - کد پســتی 1346697454 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 10000000 

ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شــرکاء: خانم لیال اطهر به شماره ملی 
2002719721 دارنده 1/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدمهدی اطهر به 
شــماره ملی 2002763453 دارنده 9/000/000  ریال سهم الشــرکه اولین مدیران 
شــرکت برای مدت یک ســال به شــرح ذیل انتخاب گردیدند: خانم لیال اطهر به 
شــماره ملی 2002719721 به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای 
محمدمهــدی اطهر به شــماره ملی 2002763453 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر موسسه 
معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آگهی به موجب مجوز شماره 

96/164845 مورخ 1396/04/26 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر گردید.

تاسیس موسسه غیرتجاری همیار پیشرفت و آبادی باران در تاریخ 1396/06/15 
به شماره ثبت 42665 به شناسه ملی 14007048921

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 شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: ایجاد دفتر خدمات حقوقی جهت ارائه خدمات 
حقوقی به عنوان مشــاوره حقوقی در دعــاوی کیفری و حقوقی- انجام وکالت 
در مراجــع قضائی- اداری- مالی- ثبتی- دادگاه های خانواده- شــهرداری ها و 
کمیســیون های آن به ویژه کمیســیون ماده پنج دادگاه های انقالب و مراجع 
مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن- هیئت های 
رســیدگی تحت پوشــش وزارت کار و امور اجتماعی- دیــوان عدالت اداری- 
همچنین ارائه خدمات حقوقی شــامل مشــاوره و انجام امــور وکالت از طرف 
خارجیــان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها 
و مراجع قضائی کشــورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین 
حقوقی بین المللی و انجام امور دادرسی اعم از داخلی و بین المللی. مدت: از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- چهارراه آبسردار- کوچه 
شهید محسن آجانلو- خیابان مجاهدین اسالم- پالک 236- طبقه سوم- واحد 
10- کد پســتی 1157773735 اولین مدیران: آقای فیروز اصالنی به شماره 
ملی 1288692056 به سمت رئیس موسسه به مدت نامحدود. دارندگان حق 
امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات و قراردادها به امضاء فیروز اصالنی همراه با مهر شرکت و نامه های 
عادی و اداری به امضاء رئیس موسســه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه- طبق مجوز شماره 20/44589 ث مورخ 

1394/8/27 مرکز امور مشاوران حقوقی وکال و کارشناسان آگهی گردید. 

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی پیشوای عدالت حق در تاریخ 1396/6/5 
به شماره ثبت 42546 به شناسه ملی14007020000

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1396/3/7 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان منتهی به ســال 1395 به تصویب رسید. آقایان 
حســن برادران به شماره ملی 0052929973 علیرضا برادران 
به شــماره ملــی 1062582810 و علی گردمرد به شــماره 
ملی 0062821202 بعنــوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای حســن مهربان رودپشتی به 
شــماره ملی 2738960146 به ســمت بازرس اصلی و خانم 
اعظم مهربان رودپشتی به شماره ملی 0063735180 بعنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت جنرال تولز
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11067 

و شناسه ملی 10100440977

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

عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
شــماره  مجــوز  و   1395/10/01 مــورخ  فوق العــاده 
1714/02/03/02/1/516/3946/968285 مورخ 1396/2/3 
فرماندهــی انتظامی تهــران بزرگ تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران 
ســه راه امین حضور روبروی دیالمه پالک 110 کدپســتی 
1118767548 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شــرح فوق اصالح گردید. - ماده 6 اساســنامه )تعداد امنا( 
تعداد 34 نفر تصویب گردید - اساســنامه جدید مشتمل بر 
41 ماده و 30 تبصره تصویب و جایگزین اساســنامه قبلی 

گردید.

آگهی تغییرات موسسه خیریه ثامن الحجج 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2243 

و شناسه ملی 10100183472

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

سال هفتادو ششم   شماره 21785   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 14 آذر 1396   16 ربیع االول 1439    5 دسامبر 2017

خبر ويژهيادداشت روز

میالد پیامرباعظم)ص(و امام جعفر صادق)ع(پرچمدار فقه  شیعه مبارک  باد

* رقابت های دســته 94 کیلوگرم مســابقات وزنه برداری جهانی آمریکا به پایان رســید و سهراب مرادی توانست 
قهرمانی جهان را هم به افتخاراتش اضافه کند. مرادی در یک ضرب، 2ضرب و مجموع 3 مدال طال گرفت.

* سهراب مرادی با مهار وزنه 233 کیلوگرم، یک کیلوگرم رکورد 2 ضرب و با ثبت وزنه 417 کیلوگرم 4 کیلوگرم 
رکورد جهان را ارتقا داد.                                                                                                    صفحه۹

در رقابت های جهانی وزنه برداری آمریکا

سهراب مرادی افتخار آفرید
با کسب 3 مدال طال و ثبت 2 رکورد

کمالوندی در اعتراض به بدعهدی آمریکا:

حفظ همزمان برجام و ادامه تحریم ها 
شدنی نیست

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مهره امارات و آل سعود کشته شد
فتنه صنعا ناکام ماند

صفحه۲صفحه۲صفحه۲

پهلوان ها 
دنده عقب تراز تجاریو نهروان ها

در پسابرجام

* دسترسی دهک های ثروتمند جامعه به وام بانکی 
3 برابر دهک های فقیر است.

 * یوســفیان مال: بدهکاران بانکــی100 میلیاردی 
یک ریال هم پس نمی دهند.

 * آغاز پرداخت تســهیالت و کمک های بالعوض 
به زلزله زدگان.

* مدیران دولتی شــرکت های بیمه باید 20 سال 
پیش بازنشسته می شدند.                     صفحه۴

مصطفی میرسلیم در پاسخ به کیهان:

قراردادهای جدید خودرو با خارجی ها
جفا به تولید ملی است

* رئیس سازمان سیا خطاب به ویکی لیکس: مراقب نیروهایت 

باش، نمی گذارم اسنادی را که دزدیده ایم، از ما بدزدید.

* سناتور آمریکایی: زمان جنگ با کره شمالی نزدیک است 

وابستگان نظامیان آمریکایی از سئول خارج شوند.

 * خدمــات بــن ســلمان بــه اســرائیل بــه روایت 

نیویورک تایمز.

 * تظاهــرات مــردم انگلیــس علیه جنایــات امارات

 در یمن.                                             صفحه آخر

ناصر ابوشریف در گفت وگو با کیهان:

انتقال سفارت آمریکا به قدس یعنی
اتحاد فلسطینی ها و یکسره شدن کار صهیونیست ها

* با کاهش نرخ سود بانکی و خروج بخشی از سرمایه 
مردم از بانک ها، به دلیل نبود ســاختارهای مناســب 
اقتصــادی برای جذب این ســرمایه های ســرگردان، 
بخشــی از این سرمایه به ســمت بازارهای ارز و سکه 

رفته است.
* قیمت ارز از ابتدای پاییز تاکنون حدود 250 تومان 
و قیمت ســکه هم بیش از 200 هــزار تومان افزایش 

داشته است.

* حســن روحانی در شهریورماه ســال قبل در دیدار 
اعضای هیئت دولت بــا رهبر معظم انقالب گفته بود: 
»ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی، بزرگترین دســتاورد 

دولت در 3 سال گذشته است.«
* در 2 ماه اخیر، ثبات بازارهای سکه و ارز دستخوش 
تالطم امواج گرانی های کم ســابقه ای شــده که عمال 
دستاوردی که مقامات دولتی مدعی آن بودند را به باد 
داده است.                                              صفحه۴

در پی فقدان برنامه اقتصادی دولت

جوالن نقدینگی سرگردان در بازار سکه و ارز

* علی عبداهلل صالح روز گذشته حین فرار به امارات کشته شد.
* با مرگ رئیس جمهور سابق یمن که 30 سالی می شد در این کشور 

حکمرانی می کرد فتنه صنعا نیز خاموش شد.
* پس از این که صالــح فتنه صنعا را کلید زد و نیروهای خود را به 
جان الحوثی ها انداخت، آل سعود این حرکت وی را »انقالب مبارک« 

نامیده بود.
* هنوز معلوم نیست چه کسی صالح را کشته است. برخی می گویند 
الحوثی ها وی را به سزای اعمالش رسانده اند، برخی نیز نوشته اند، 
مزدوران سعودی از ترس دستگیری وی از سوی الحوثی ها و لو رفتن 

اطالعات و اسناد محرمانه نزد وی،  او را سر به نیست کرده اند.
* »عارف زوکا« معاون صالح و »یاسر العواضی« دبیرکل حزب کنگره 
ملی یمن نیز دیروز حین فرار از صنعا با یک دستگاه خودروی زرهی 

به همراه عبداهلل صالح کشته شده اند.
* عبدالرحمن راشد، نویسنده مشــهور سعودی شهریور ماه طی 
مقاله ای در العربیه، تلویحاً از طرح علی عبداهلل صالح برای جنگ با 

الحوثی ها پرده برداشته بود.
* ارتش یمن: امارات دیگر کامال امن نیســت چرا که نیروهای مسلح یمن 
موشک های کروز زیادی دارند و حوادث غافلگیرکننده بیشتری در راه است.
* دبیرکل انصاراهلل یمن: عربستان، امارات، آمریکا و انگلیس متحمل 

شکست تاریخی شدند.
* رسانه های ســعودی به ویژه العربیه نیز سرانجام پس از انتشار 
خبرهــای ضدونقیض از زنده بودن علــی عبداهلل صالح، به هالکت 
رسیدن او را تایید کردند.                                                  صفحه آخر


