
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های 

بازرگانی و تجــاری مجاز داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع 

کاال و خدمات مجاز، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با 

کلیه سازمانها، نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی 

و نیز اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای 

نمایندگــی کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخــل و خارج از 

کشــور و ایجاد شــعبه در داخل و یا خارج از کشــور و مشارکت با 

کلیه مؤسسات و شرکتهای مجاز تولیدی، بازرگانی، خدماتی، فنی و 

مهندسی، آموزشی و دانش بنیان، انجام خدمات مشاوره ای، مدیریت 

پیمان، خدمات مهندســی و نرم افزاری، طرح ریزی و ســازماندهی 

بنگاه ها، اســتفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات 

اعتباری، اخذ وام و تســهیالت از بانک ها و مؤسسات و مراکز مالی 

و اعتباری دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی، گشــایش اســناد 

اعتباری برای کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت. در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت 

به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- شهرســتان تهران- بخش 

مرکزی- شــهر تهران- سعادت آباد- خیابان شــکوفان 2- بلوار 

دریا- پالک 225 - طبقه اول- کد پســتی 1998915314 سرمایه 

شــخصیت حقوقی: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 1000 سهم 

10000 ریالی می باشد تعداد 1000 سهم آن با نام عادی می باشد و 

مبلغ 3500000 ریال طی گواهی بانکی شماره 96/894 ص / 202 

مورخ 1396/10/10 بانک پاسارگاد شعبه بلوار خوردین واریز گردیده 

و الباقی در تعهد ســهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محمد 

حیدری به شماره ملی 0047541350 و به سمت مدیرعامل به مدت 

2 سال آقای کسری صادقی زاده به شماره ملی 0451624807 و به 

سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید هادی آهوئی به 

شماره ملی 5139756463 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 

مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 

از قبیل چک، ســفته، برات، قراردادها و عقود اســالمی با امضای 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق 

عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره 

منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید احمدی به 

شماره ملی 0052754073 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی حسابرسی فاطر به شماره ملی 10100188574 به سمت 

بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص اندیشه سازان نگین مهر در تاریخ 1396/10/30 
به شماره ثبت 521813 به شناسه ملی 14007363866

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: تولید و بســته بندی 

انــواع محصوالت کشــاورزی و دامــی، تولید و بســته بندی انواع 

محصوالت غذایی، پرورش ماکیان، پرورش ماهی، سردخانه اخذ وام 

قرض الحسنه وسایر تسهیالت اعتباری از منابع بانک ها، و موسسات 

مالی و اعتباری و اشــخاص حقیقــی وحقوقی دیگر - اخذ کمک و 

هدایــای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشــخاص حقیقی و حقوقی - 

تودیع وجوه به حســاب ســپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک ها و 

یا موسســات مالی و اعتباری معتبر - مشارکت با اشخاص حقیقی 

و حقوقی با اولویت تعاونی ها - سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه 

تعاونی مربوطه و یا ســایر شــرکت ها و موسسات عمومی، تعاونی و 

یا خصوصی - مشــارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران تعاونی در 

دوره های آموزشــی - تخصصی برای ارتقاء ســطح تولید و خدمات 

به اســتناد مجوز شــماره 962/112/344921 مورخ 1396/11/24 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم. )ثبت موضوع 

فعالیت شرکت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( مدت: از 

تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان 

رباط کریم - بخش مرکزی - دهستان منجیل آباد - آبادی شهرآباد 

ایالت - شهرآباد ایالت - خیابان امام خمینی - کوچه یاس - پالک 

24 - طبقه همکف - کد پســتی 3763194431 سرمایه شخصیت 

حقوقی: 1/400/000 ریال می باشــد. اولیــن مدیران: آقای مرتضی 

بابالوئی به شــماره ملی 4911757061 به سمت مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیــره، خانم زهرا بابالوئی به شــماره ملی 4911759895 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهنام قربانی به شــماره ملی 

4911813563 به سمت منشی هیئت مدیره، آقای مرتضی عظیمیان 

به شماره ملی 3781978648 به سمت عضو علی البدل و آقای حسین 

بابالوئی به شماره ملی 4911315202 به سمت عضو علی البدل برای 

مدت 3 ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها 

و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک - سفته - بروات 

و اوراق بهاءدار بــا امضاء ثابت مرتضی بابالوئی )مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره( و امضاء زهرا بابالوئــی )نایب رئیس هیئت مدیره( و در 

غیاب ایشان با امضاء بهنام قربانی )منشی هیئت مدیره( همراه با مهر 

شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مرتضی بابالوئی )مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. بازرس 

اصلی و علی البدل: آقای رضا بابالوئی به شماره ملی 4910666753 

به سمت بازرس اصلی و رضا فرجیار به شماره ملی 4911404159 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

تاسیس  شرکت تعاونی کشت و  صنعت سها شهرآباد 
در تاریخ 1396/11/29 به شماره ثبت 2850 به شناسه ملی 14007427129 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/04/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ابوالفضل مهاجر با کد ملی 0053021861 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و ابوالحسن واحدی نوری با کد ملی 2140233077 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و یوسف جعفری شبستری 
با کــد ملی 1729346820 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
مهران شــاه مرادی به شــماره ملی 0533089301 به سمت 
عضو هیئت مدیره و هاشــم اسدی با کد ملی 003292405 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق 

امضا کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل 
به همــراه رئیس هیئت مدیره و درغیــاب رئیس هیئت مدیره 
با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد. 
حجت اله قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم سهامی خاص 
به شماره ثبت 381 و شناسه ملی 10103378545 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 

1396/10/4 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: خانم 

مینا آل آقا به شــماره کد ملــی 1375611186 

بعنــوان مدیرعامل بجای آقای فــرزام منوچهری 

بــرای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، 

برات، ســفته، قراردادها و هرگونه سند دیگری که 

برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء آقایان فرزام 

منوچهری و کامران محمــد ولی جاللی همراه با 

مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء یکی 

از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی 
و صنعتی داکشن سهامی خاص به شماره 

ثبت 20921 و شناسه ملی 10100664685

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/03/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
1395 مورد تصویب قرارگرفت. موسســه حسابرسی اعتماد ارقام 
امین شناســه ملی14005653038 به سمت بازرس اصلی و خانم 
زهرا خزایی کدملی 0066698596 به ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت فربافت سهامی خاص
 به شماره ثبت 131088 و شناسه ملی 10101743960 

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

به اســتناد صورتجلســه  هیئت امنا مــورخ 1396/05/16  مجوز 

شــماره 593 مورخ 1396/07/24 ســازمان اقتصاد اسالمی ایران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

95 به تصویب رسید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 

جهت درج آگهی هــا انتخاب گردید. اعضای علی البدل هیئت مدیره 

به شــرح ذیل برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. سیداحمد ابن 

الرضا به شــماره ملی 093833321 احمد جواهریان به شماره ملی 

0038072866 اعضــای اصلی هیئت مدیره به شــرح ذیل برای 

مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. سیدمنصور ابن الرضا به شماره ملی 

0938309307 محمدحســین سرخه به شماره ملی 0039674266 

محمودرضا غفوری سرشت به شــماره ملی 0043757804 حسن 

شریفی مرام به شماره ملی 0043547222  محمدحسین میرهادی 

به شــماره ملی 0043725058 محسن لبانی مطلق به شماره ملی 

0034409874عزت اله ســلطانی به شــماره ملی 1140962086 

حسن ناصحی فر به شــماره ملی 0038337185 قاسم پارساپور به 

شماره ملی 0038930676 سیدمحمدرضا ابن الرضا به شماره ملی 

0040210278 رضا سلطانی شیرازی به شماره ملی 0380613921 

آقای مجتبــی گودرزی مقدم به شــماره ملــی 0042296031 به 

ســمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین اصفهانیها به شماره ملی 

0059472340 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 

مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات  موسسه صندوق قرض الحسنه کوثر به شماره ثبت 2262 
و شناسه ملی 10100184226

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
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صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

میالد مسعود حرضت اباعبدالله الحسین)ع(

و روز پاسدار مبارک باد

بمباران در خواب
 یا خیانت؟

چه کسانی جاسوس دوتابعیتی را 
قالب کردند و فراری دادند؟!

روزنامههایزنجیرهای
دروغبودنحملهشیمیاییبه»دوما«راسانسورکردند

 * جایــگاه جهانی اشــتغال ایران در دولــت روحانی 
12پله سقوط کرد.

* یک کارشــناس اقتصادی: مشــاوران دولت خواهان 
افزایش نرخ ارز هستند.

* پیش فروش سکه یک ماهه متوقف شد.

* تناقض در بخشــنامه وارداتی بانک مرکزی با ابالغیه 
معاون اول دولت.

* براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، فعالیت های 
 فرهنگــی هنــری و مطبوعاتــی معــاف از مالیــات
 اعالم شد.                                             صفحه۴

وزیر اقتصاد:

حذف کامل دالر در مبادالت خارجی
دور از دسترس نیست

 * انصــاراهلل با پهپاد، ســامانه پاتریــوت امارات را
 منهدم کرد.

 * روســیه فیس بــوک را هــم در نوبــت فیلتــر
 قرار داد.

* نامه های محرمانه سفارت امارات در لبنان لو رفت؛ 
ولیعهد ابوظبی در اندیشه سرنگونی آل سعود.

 * ترامــپ خبــر داد؛ دیدار مخفیانــه »پمپئو« با 
»کیم جونگ اون« در پیونگ یانگ.       صفحه آخر

دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان در گفت وگو با کیهان:

بزرگ ترین خدمت آمریکا به افغانستان 
ترک این کشور است

رهبر انقالب در دیدار وزیر و کارکنان وزارت اطالعات:

هرگونهجناحبازی
دروزارتاطالعاتگناهاست

 رد پای دستگاه های اطالعاتی بیگانه در مسائل اخیر بازار ارز مشهود است

صفحه2

آغازکوچازتلگرام
بهپیامرسانهایبومی

صفحه2

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: یکی از محورهای مهم و اصلی 
این جنگ، »نفوذ و تأثیرگذاری بر نظام محاســباتی مسئوالن« و 
»تغییر باورهای مردم« است که در این جنگ، عالوه  بر دفاع و بستن 
نفوذگاه ها، باید تهاجم نیز انجام، و از هرگونه غفلت و ساده اندیشی 

جداً پرهیز شود.
* آحاد وزارت اطالعات پدید آمده  انقالب و فرزندان امام و انقالب 
هستند، بر همین اســاس وزارت اطالعات و همه کارکنان آن باید 

همواره صددرصد انقالبی بمانند و انقالبی حرکت کنند.
* در همه جای دنیا، دستگاه های اطالعاتی تابع سیاست های نظاِم 

حاکم بر کشورها هستند.
* فردی که می خواهد در نظام جمهوری اسالمی، امانت دار کشور و 
مردم باشد باید صالحیت داشته باشد لذا کوچک ترین تردید درباره 
صالحیت افراد باید منعکس شــود و دستگاه ها نیز موظف به عمل 

براساس نظر وزارت اطالعات هستند.
* باید موضوع مبارزه با فســاد بسیار جدی گرفته و با شریان های 
اصلی آن مقابله شود، زیرا فســاد موجب انهزام و شکسته شدن 

روحی و روانی افراد و جامعه می شود.
* مسئوالن در نظام اسالمی نمی توانند این تصور را داشته باشند که 
چون مسئوالن در کشورهای دیگر از امکانات گوناگون برخوردارند، 
پس در نظام اسالمی نیز چنین مواردی مباح است.                صفحه۳

عکس : محمد علی شیخ زاده

با حضور رئیس جمهور و فرماندهان نظامی انجام شد

رژه اقتدار ارتش والیی جمهوری اسالمی
صفحه۳

* روزنامه های زنجیره ای دروغ بودن حمله شیمیایی 
ارتش سوریه به غیرنظامیان شهر »دوما« را سانسور 
کردند و عمال بــر اقدام غیرقانونــی و جنایتکارانه 

غربی ها در حمله به سوریه، صحه گذاشتند.
* خبرهــا و گزارش ها درباره ســاختگی بودن کل 
ماجرای حمله شــیمیایی دمشــق به مــردم دوما، 
»متواتر« بود و خیلی از منابع محلی و اعزام شــده 

به محل آن را تایید کردند.
 * روزنامه هــای زنجیــره ای در داخل، ســکوت را 
بر گفتن حقیقت ترجیح دادند و تقریبا همه آنها به 

این خبر مهم، اشاره ای هم نکردند.
* شــنبه گذشــته آمریکا، انگلیس و فرانســه به 
شــیوه همه جنایتکاران تاریخ، پیش از آغاز هرگونه 
تحقیقات درباره خبر حمله شــیمیایی دوما شبانه 

سوریه را هدف حمالت موشکی قرار دادند.

* مردم شهر دوما وقتی با نمایندگان رسانه ها مواجه 
شــدند، در پاسخ به این ســوال که آیا در این شهر، 

حمله شیمیایی رخ داده، اظهار بی اطالعی کردند.
کــه  بیمارســتانی  کارکنــان  و  پزشــکان   * 
»کاله سفیدها« از آنجا تصاویر شیمیایی شده ها را 
جهانی کرده بودند، نیز گفتند هیچ مجروح شیمیایی 
را در این بیمارستان پذیرش و یا مشاهده نکرده اند! 
* کاله ســفیدها که تحت پوشش ارائه کمک های 
بشردوســتانه، در مناطق تحت اشغال تروریست ها 
حضور دارند، حقوق بگیر انگلیس هستند و پیوند آنها 

با تروریست ها نیز بارها برمال شده است.
* روزنامه های زنجیره ای با این سکوت غیرحرفه ای 
به همه فهماندند که دوســت ندارند خدشــه ای به 

اسطوره آنها، یعنی آمریکای جنایتکار وارد شود.
صفحه آخر


