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آگهی تغییرات شرکت کاشانه آفتاب سبز با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 470338 و شناسه ملی 14004824256

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/6/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای وکیل احمد طاهری کد فراگیــر ملی 31774847 دارنده 
450000 ریال سهم الشــرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت 
از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1450000 ریال به مبلغ 
1/000/000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اسامی 
شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می باشد: خانم آفتاب کاکائی کد ملی 
0019340516 دارنده مبلغ 900000 ریال سهم الشرکه آقای محمد انصاری کد 
ملی 0074509993 دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه خانم آزاده حاجی زاده 
کد ملــی 4949791079 دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشــرکه تعداد اعضاء 
هیئت مدیره مرکب از 3 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله 
سهامی عام به شماره ثبت 12582 

و شناسه ملی 10100485590 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/04/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام فرمان آرا به شماره ملی 1284350959 به 
سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فرمان آرا به شماره 
ملی 0040390985 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضای 
اســناد و اوراق تعهدآور شــرکت بحث و تبادل نظر شد و در نتیجه 
تصمیــم زیر مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اســناد و اوراق تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، اعتبارات اسنادی و 
غیــره با امضای مدیرعامل و یک نفــر از اعضای هیئت مدیره و در 
غیاب مدیرعامل بــا امضای دو نفر از اعضــای هیئت مدیره با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 
الف- انجام دادن کلیه تشریفات قانونی شرکت ب - انجام دادن کلیه 
امور اداره شــرکت با همکاری قسمتهای مربوطه پ- تهیه و تنظیم 
بودجه شــرکت ت- عزل و نصب کارکنان شرکت )بجز مدیران که 
ازطرف مدیرعامل پیشــنهاد و درصورت تصویب هیئت مدیره انجام 
می پذیرد.( براساس ضوابط تعیین شده ث- تهیه و تنظیم مقررات و 
آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی 
و تصویب ج- پرداخت بدهی و وصول مطالبات جاری شــرکت چ- 
انجام تشــریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها برای 
مصارف جاری شرکت ح- باز کردن حسابهای جاری و یا حسابهای 
ســپرده در بانکها و- ورود به هرگونه دعوی چه به عنوان خواهان و 
چه به عنوان خوانده درکلیه مراحل قضایی و تسلیم گزارشات مربوطه 
به هیئت مدیره م- خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم و قطعات 
و اجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شــرکت حداکثر تا مبلغ 80 
میلیون ریال در هر مورد ه- حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی های 
شرکت و- تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان شرکت براساس 
مقررات جاری تعیین شــده ازطرف دولت جمهوری اســامی ایران 
و هیئت مدیره ن- فروش محصوالت و خدمات شــرکت براســاس 
ضوابط تعیین شــده ازطرف هیئت مدیره و مقررات جاری کشور که 

ازطرف دولت اباغ می گردد.

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/12/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- خدیجه کریمی کاکه ســیاه به کدملی 6229919265 به نمایندگی از شرکت 
صنعتی کاوه به شناســه ملی 10100355357 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و فاطمه عطاریان به کدملی 1272980545 به نمایندگی از شرکت 
تأمین ماسه ریخته گری به شناسه ملی 10100580397 به عنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره و مائده عطاریان به کدملی 1272592049 به نمایندگی از شرکت 
واگن سازی کوثر به شناســه ملی 10102889089 به عنوان عضو هیئت مدیره 
تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای 
ثابت مدیرعامل و مهر شــرکت و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و 
مهر شرکت معتبر خواهد بود. - اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل 
تفویض گردید. انجام امور اداری و تشــریفات قانونی- رســیدگی به محاسبات 
شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالیانه- استخدام و عزل کارمندان و کارگران 
و متخصصین و مهندســین و کارشناسان و غیره و تعیین حقوق و پاداش آنها- 
حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی شرکت- تهیه آیین نامه های داخلی- اجرای 
تصمیمــات مجامع عمومی- ادای دیون و وصول مطالبات- عقد هرگونه قرارداد 
با شــرکت ها و بانک ها و ادارات و اشــخاص و اخذ وام هــای الزم و انعقاد عقود 
اسالمی- خرید و فروش اموال منقول و ماشین آالت و کارخانجات و به طور کلی 
وســایل موردنیاز شرکت- مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیت های حقیقی و 
حقوقی- استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل هر نوع اعتبار- افتتاح هر نوع 
حساب در بانک ها اعم از جاری و ثابت- صدور و ظهرنویسی و پرداخت بروات و 
اسناد و سفته و هزینه آنها- مدافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه 
در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم صالحه ابتدایی و استینافی 

و غیره و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل غیر حتی کراراً. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز 
سهامی خاص به شماره ثبت 132302 

و شناسه ملی 10260267119

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی می گــردد. موضوع: 
صندوق بازنشســتگی واجا که در این اساسنامه به اختصار 
»صندوق« نامیده می شــود. بر اســاس مــاده )87( قانون 
اســتخدامی واجا- مصوب 1374- که در این اساسنامه به 
اختصار »قانون« نامیده می شــود و تبصــره آن، به منظور 
پرداخت حقوق بازنشســتگی، وظیفه و مستمری کارکنان 
واجا کــه در این اساســنامه به اختصــار »وزارت« نامیده 
می شــود و عائله تحت تکفل آنان تشکیل می شود. شماره 
مجوز 10087 تاریخ مجوز 1378/11/9 مرجع صادرکننده 
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحــدود. مرکز اصلی: تهران 
شهر تهران- ظفر- خیابان شهید مرتضی فریدافشار- کوچه 
نور- پــالک 3- ســاختمان صبا- طبقه اول- کد پســتی 
1919867341 سرمایه: ندارد. اولین مدیران: آقای مرتضی 
محمدی به شــماره ملی 0089905997 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای عباس میرمحسنی به 
شماره ملی 4629996419 و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال. دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق تعهدآور صندوق 
با امضای مدیرعامل و مدیرمالی و یکی از اعضاء هیئت مدیره 
به همراه مهر صندوق معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساســنامه بموجب مصوبه هیئت وزیران و به استناد 
نامه شماره 477308/م/8734 مورخ 96/8/1 آگهی گردید.

تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق بازنشستگی 
 واجا در تاریخ 1396/8/3 به شماره ثبت 43096 

به شناسه ملی 14007165603

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

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/07/28 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: مواردی به موضوع شــرکت الحاق و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: انجام معامالت صنعتی 
و تولیدی و تاســیس کارخانه تولید تاپس پلی اســتر و اقالم هم ردیف 
آن، احــداث واحدهای تولید انــرژی برق خورشــیدی و گازی، قبول 
نمایندگی هــای کارخانجات مختلف داخل و خارجی، واردات کلیه اقالم 
مجاز اعم از ماشین آالت و مواد اولیه کارخانجات از قبیل تو، الیاف و سایر 
اجزاء و یا اقالم مجاز دیگر و صادرات محصوالت و اقالم مجاز صنعتی به 
خارج از کشور و بسته بندی و توزیع محصوالت مزبور، اعطای نمایندگی 
به کارخانجات داخلی و خارجی، شــرکت در سایر موسسات صنعتی و 
بانکی و بازرگانی، مستقیم یا غیرمستقیم یا بوسیله تعیین نماینده یا غیر 
آن در تمام نقاط ایران یا بوسیله عقد قرارداد یا واگذاری کار به پیمانکار 
یا به وسیله هیئت های نمایندگی، یا بوسیله تاسیس شرکت ها یا ازطریق 
مشــارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که قوانین جاریه منع 
نکرده باشــد مجاز و امکان پذیر اســت، درصورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم.

آگهی تغییرات شرکت تهران 
پلی استرتاپس سهامی خاص به شماره ثبت 

215000 و شناسه ملی 10102563826

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1395/4/1 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: مســعود اورعی به شــماره ملــی 0049780131 به 

نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه ســبز جهان سهامی خاص با شناسه 

ملی 10102853650 به ســمت رئیس هیئت مدیره محســن رحمانی 

به شــماره ملی 6209879586 به نمایندگی از شرکت مهندسی آماد 

بهینه ساز ســهامی خاص به شناســه ملی 10102251738 به سمت 

عضو هیئت مدیره حســن کاشفی به شــماره ملی 0053209176 به 

نمایندگی از شــرکت خدماتی ساتر ســبز سهامی خاص به شناسه ملی 

10102262391 بــه ســمت عضــو هیئت مدیره بهمن خوشــمهری 

آزاد به شــماره ملی 1551912937 به نمایندگی از آموزشــی آماد و 

پشتیبانی دســتواره به شناســه ملی 10100467987 به سمت نائب 

رئیس هیئت مدیره مســعود نوراحمدی به شماره ملی 1930608071 

به نمایندگی از شــرکت حمل و نقل آزادگان ســهامی خاص به شناسه 

ملی 10101259330 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 

برات قراردادها و عقــود با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت 
سنجش گستر دانا سهامی خاص به شماره ثبت 196566 

و شناسه ملی 10102384287

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

صفحه2

خبر ويژه

28 هشدار
درباره توطئه های 

پسابرجام

معاون اتاق بازرگانی: 
دولت اعتقادی

 به بخش خصوصی 
ندارد

* فرمانده کل قوا: نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از کشور است و مناطق مهمی همچون مکران، دریای عمان و 
آب های آزاد را فراروی خود دارد و حضور در آب های آزاد همچون گذشته باید ادامه یابد.

* عملیات شــجاعانه نیروی دریایی علیه ارتش بعثی عراق در 7 آذر سال 59، تاثیری ماندگار بر جنگ گذاشت و 
آن شجاعت، ابتکار، برنامه ریزی و اقدام، تسلط دشمن را بر دریا به صفر رساند.

* شهادت در راه خدا خسارت نیست، بلکه غنیمت است و به تعبیر دقیق امام راحل، ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد.
* رشد و تحرک خوبی در نیروی دریایی آغاز شده و امروز نیروی دریایی بسیار پیشرفته تر و تواناتر از 20 سال قبل 
است، اما این سطح از پیشرفت قانع کننده نیست و در همه بخش ها باید حرکت پرشتاب دنبال شود.     صفحه۳

گزارش کیهان از جنجال پادوهای رژیم صهیونیستی درباره یک مسابقه

پهلوانی که حاضر نشد
در قتل عام کودکان فلسطین سهیم باشد

* کارشناس بانکی مطرح کرد: قراردادهای صوری 
عامل انحراف منابع بانکی به سمت قاچاق.

* دبیر انجمن صنایع روغن کشی: تنها 40 درصد 
ظرفیت کارخانه های روغن کشی فعال است.

 * مدیــرکل وزارت جهاد کشــاورزی: ایــران جزو
 10 کشور برتر جهان در تولید محصوالت باغی است.

* دبیر کانون انبوه سازان مسکن: نرخ سود اوراق مسکن 
باالتر از 22 درصد است.                           صفحه۴

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مناطق آزاد
به آفت بزرگ اقتصاد تبدیل شده اند

* پرونده جنایات جنگی امارات در یمن به دادگاه 
الهه رفت.

* ژنرال چینی از شــرم افشای فساد مالی خود را 
حلق آویز کرد. 

* آغاز موج تازه بازداشت شاهزادگان با دستگیری 
زنان خاندان حاکم سعودی.

* انفجار مهیب، تل آویو را لرزاند.
صفحه آخر

میدل ایست آنالین

ایران و متحدانش
آمریکا را از معادالت سوریه حذف کردند

روحانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی:

امیدواریم به وعده های ۱۰۰روزه
عمل کرده باشیم !

فرمانده کل قوا: 

نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از کشور است

روایتی خواندنی از بازدید رهبر انقالب از مناطق زلزله زده

به من بگویید تا کی؟
صفحه۳

* امیدواریم در 100 روزی که گذشــت توانسته باشیم خدمتی که به مردم وعده 
داده بودیم را ارائه کرده باشیم.

* مجموعه خدمات 100 روزه دولت دوازدهم در مجموعه ای مجلد تنظیم شده و 
هم اکنون در سایت ریاست جمهوری قرار گرفته است.

* در جهت حل معضل بیکاری در این 100 روز نســبت به متوســط دو سه سال 
گذشته مقداری پیشرفت داشته ایم.

* مشکالت 98 درصد سپرده گذاران در ماه ها و هفته های اخیر یا حل شده یا در 
حال حل شدن است.

* مردم نباید نگرانی نسبت به شاخص های کالن اقتصاد کشور داشته باشند.
* عربستان برای ســرپوش گذاشتن بر شکســت هایش در منطقه و مسایل و 
اختالفات داخلی اش می خواهد ایران را دشــمن معرفی کند تا مشکالتش را حل 

کند، عربستان خودش بیشتر بر مشکالت می افزاید.

* اینگونه نبود که بدون برجام هم نتوانیم کشور را اداره کنیم.
* طرح تحول سالمت ادامه می یابد و خدمات بیشتر، فراگیر و ارزان تر ارائه خواهد 

شد.
* ما در برجام یک معضل بزرگ بین المللی را پای میز مذاکره حل کردیم و از لحاظ 

اخالقی هم پیروز شدیم!
صفحه2

صفحه10

* دیروز حمایت از داعش، امروز 
در به در باج دادن به کدخدا!

* نفوذ ایران بزرگ تر از آن است
که توسط آمریکا مهار شود

صفحه2
* رئیس شــورای روابط خارجی آمریکا در پیامــی توئیتری تاکید کرد که 
سیاست های ضدایرانی آمریکا و عربستان به جای کاهش نفوذ رو به  افزایش 
ایران در منطقه، مردم ایران را بیش از پیش حول یک سیاســت ملی گرایانه 

متحد می کند.
* نیویورک تایمــز: بــه نظر می رســد کــه سیاســت های دونالــد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا و آل ســعود کمک کرده تا این دیدگاه که نمی توان 
 بــه آمریکا و عربســتان اعتماد کــرد، در میان مردم ایران رواج بیشــتری 

پیدا کند.
*  افزایش فشار آمریکا بر ایران و همچنین افزایش تهدیدات عربستان سعودی 
جوی را ایجاد کرده که مردم ایران را حول یک سیاســت ملی گرایانه مقابل 

ریاض و واشنگتن قرار داده است.

* یکی از تازه ترین اقدامات ضد ایرانی آمریکا در ســخنرانی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نمود پیدا کرد که وی برای 
خوشایند آل سعود از واژه ای مجعول به جای »خلیج فارس« نام برد.

* سخنرانی ترامپ موضع گیری یکپارچه تمام ایرانیان را در پی داشت که یک صدا در برابر سیاست های کاخ سفید ایستادند.
*  سیاســت های کاخ سفید و آل سعود در گسترش و حمایت از گروه های تروریستی-تکفیری به اتحاد ایرانیان حول 
محور مقاومت در منطقه انجامید و  تا آنجا پیش رفت که ســردار »قاســم ســلیمانی« به یک قهرمان ملی نزد همه 
ایرانیان بدل شد.                                                                                                              صفحه2

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا:

سیاست های آمریکا در منطقه
مردم ایران را متحدتر کرده است


