
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مورخ 1397/7/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنامه و صورتحســاب ســود و زیان سال مالی منتهی 

به 1396/12/29 به تصویب رســید. موسسه حسابرسی 

پــارس ارکان تراز به شــماره ثبت 30977 و شناســه 

ملی 10320847692 بعنوان بازرس اصلی و موسســه 

حسابرسی تراز مشهود محتسب به شماره ثبت 42989 

و شناسه ملی 14007130998 بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان 

بعنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت انتخاب شد. آقایان: 

محمود نجفی اصل به شــماره ملــی 0033843465، 

حســین نجفی اصل به شــماره ملــی 0042485266 

و قاســم نجفی اصل به شــماره ملــی 0042994357 

 بعنــوان هیئت مدیــره شــرکت برای مدت دو ســال

 انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب
 سهامی خاص به شماره ثبت 131711 

و شناسه ملی 10101750070
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العــاده مــورخ 1397/10/10 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

1396/12/29 بتصویب رسید. مجید مجیدی با کد 

ملی 0072929685- ســعید مجیــدی با کد ملی 

0014655187 و سیدحمید فاطمی گرکانی با کد 

ملــی 0082755825 بعنوان اعضــاء هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امید معمارزاده 

با کــد ملی 0060085142 بعنــوان بازرس اصلی 

و میثم فــاح با کد ملــی 0075113953 بعنوان 

بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)384206(

آگهی تغییرات شرکت آرمین مجد گستر 
خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت 503648 

و شناسه ملی 14006469309
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده مورخ 1397/11/13 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو 

ســال از قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پیروز 

ســلطانی کد ملی 0057249679 به ســمت 

رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل آقای هومن 

جمشــیدی کد ملی 0082365954 به سمت 

نایب رئیــس هیئت مدیره آقــای رضا پوراکبر 

کد ملی 0492476691 به ســمت عضو هیئت 

مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت 

به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )384207(

آگهی تغییرات شرکت پارس رویال نفیس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 294386 

و شناسه ملی 263 10103321
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده مورخ 1397/09/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: حسن اثباتی با کد ملی شماره 0452946085 

به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آرش اثباتی 

با کد ملی 0453542859 به ســمت رئیس هیئت 

مدیره و آناهیتا اثباتــی با کد ملی 0932260276 

نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل 

چک ســفته برات و اوراق اداری و عــادی با امضاء 

مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر می باشــد. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی  های  شرکت 

انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)384202(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی چتر بام عایق 
سهامی خاص به شماره ثبت 370452 

و شناسه ملی 10861214849 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: 
استان تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - 
شهید مطهری - کوچه شهید افشین حق پرست )نهم( - خیابان کوه نور 
- پالک 24 - طبقه سوم واحد 6 کدپستی 1587694716 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )384209(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پاالیش سازان 
فاراب سهامی خاص به شماره ثبت 170658 

و شناسه ملی 10102131274 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - شعبه شرکت به نشانی شهرستان تهران خیابان عبدالرضا 
منیری جاوید پالک 87 کدپســتی: 1314663586 تاسیس و حسام بهرامی 

به شماره ملی 68/03/070310081122 به سمت مدیر شعبه تعیین گردید.
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

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

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )384203(

آگهی تاسیس شعبه شرکت پدیده توانبخش آریا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 6505 

و شناسه ملی 14004617422 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/6 و اجازه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 97/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شرکت از مبلغ 25/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال 
منقســم به 75000 سهم 1/000/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده 
و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )384201(

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت 45255 

و شناسه ملی 10100905859

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری 
طهرانــی با کد ملــی 0043216031 به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره و آقای عبدالحســین بیدآبادی با کد ملی 
0043821121 به سمت مدیرعامل و  عضو هیئت مدیره 
و آقای مهرداد ســنگلجی با کد ملــی 1281757608 
نماینده شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا به شناسه 
ملــی 10102591792 به ســمت نائــب رئیس هیئت 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل: چک و سفته و بروات، قراردادها، عقود اسامی و به 
طور کلی هرگونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد 
نماید به امضاء دو نفر ردیف های اول و دوم اعضای هیئت 
مدیره به همراه مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســات 
اداری به امضاء هر یــک از ردیف های اول و دوم اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )384204(

آگهی تغییرات شرکت پرورش  داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت 69792 

و شناسه ملی 10101147298 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 

جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع: الف: کلیات کمک به 

نیازمندان و ساخت مدرسه، ساخت سرویس بهداشتی، خوابگاه 

در مناطــق محروم ب: روش اجرای هدف جمع آوری کمک های 

مالی خیرین و خدمات رسانی آموزش و بهداشتی به نیازمندان و 

محرومان. موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور 

در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص 

مواردی که نیازمند کســب مجوز از دستگاه  های خاص می باشد 

نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن 

مواردی  از اهداف و شــیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت 

دســتگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. 

به موجب مجوز. شماره 182492 مورخه 1397/10/04 مرجع 

صادرکننده سازمان امور اجتماعی کشور. مدت: از تاریخ ثبت به 

مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش 

مرکزی، شهر تهران،  یوســف آباد، کوچه معرفت، خیابان 43/1، 

پاک 22، طبقه دوم کدپســتی 1436713954 اولین مدیران: 

آقای سید مســعود صادقی به شماره ملی 0032299435 و به 

ســمت رئیس هیئت مدیره و به ســمت مدیرعامل و به سمت 

عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم رویا افتخاری حقیقی 

به شماره ملی 0042935636 و به سمت عضو هیئت مدیره به 

مدت 2 سال آقای حسن صالحی به شماره ملی 0050789971 

و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و به ســمت عضو هیئت 

مدیره به مدت 2 سال آقای مجید خطیب حقیقی به شماره ملی 

0050806726و به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره به مدت 

2 ســال آقای رامین دادسرشت به شماره ملی 3873319421 

و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال بازرس موسسه: 

آقای اسداله تولمی واقعی به کد ملی 0450998861 به سمت 

بازرس اصلی به مدت یک سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد 

و اوراق بهــادار و تعهدآور با امضــای مدیرعامل و خزانه دار و در 

غیــاب خزانه دار با امضای رئیس هیئــت مدیره و با مهر انجمن 

معتبر خواهد بود. دارائی موسسه 600000000 ریال اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)384210(

تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن نیکوکاران بدون مرز جهانی
 در تاریخ 1397/11/21 به شماره ثبت 46493 به شناسه ملی 14008137227 

به موجب نامه شــماره 122/10/312 و صورتجلسه مورخ 97/9/19 
مرجع ثبت شــرکت های شهرستان های اســتان ایالم محل شرکت 
پارســیان الماس زاگرس به شناســه ملی 14007958919 در تهران 
استان تهران، شهرستان ری، بخش مرکزی، شهرری، شهرک معراج، 
خیابان شهید هاشمی ]اول شرقی[، خیابان شهید حیدری ]دوم شرقی[، 
پالک 255، مجتمع آهن مکان، طبقه همکف کدپستی: 1881633463 

منتقل گردیده و تحت شماره 537305 به ثبت رسیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )384208(

آگهی انتقالی شرکت
 پارسیان الماس زاگرس سهامی خاص

 به شناسه ملی 14007958919 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1397/4/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - موسسه حسابرسی آریا 
به روش )حسابداران رســمی( به شناسه ملی 10100621378 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای حســن جلیلی شــانی به شماره ملی 
0052860671 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 
مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 

به سال مالی 96 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )384205(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور 
اتحاد راه سهامی خاص به شماره ثبت 43127 

و شناسه ملی 10100884917
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

صف گوشت
حاصل بی برنامگی دولت

متشکریم که با گران کردن 
مانع قاچاق می شوید!

صفحه2

خبر ویژه

مردم چه نمره ای 
می دهند؟

یادداشت روز

صفحه2

آیت اهلل جنتی: 

منَکر بزرگ
دروغ گفتن برخی مسئوالن به مردم است

عمان مخالفان 
عادی سازی روابط 
با اسرائیل را
دستگیر کرد

۱۲

در اعتراض به سفر بن سلمان

مردم هند: قاتل کودکان یمن! به کشورت برگرد
در یک گزارش مفصل مطرح شد

اعتراف صریح FATF: هدف ما
جلوگیری از دور زدن تحریم های ایران است

* آیت اهلل جنتی در نشســت اعضای اصلی ســتاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر: منکر بزرگ دروغ 
گفتن برخی مسئوالن به مردم است. هرگونه منکر از سوی هر مسئولی چه رئیس جمهور باشد چه وزیر و 
 غیره، باید با روش درست و موثر به وی تذکر داده شود. قانون در این زمینه بر ما الزام دارد که این وظیفه 

را به صورت دقیق و کامل پیگیری و به انجام برسانیم.
* بطحایی وزیر آموزش و پرورش: مدیری که ایجاد نارضایتی در جامعه می کند، بدترین دشمن است.

* آیت اهلل صدیقی رئیس و حجت االسام محبی دبیر ستاد امر به معروف شدند.                      صفحه۳       

مؤثــر  اجــرای  گزارشــی،  در   FATF  *
تحریم هــای مالــی هدفمند و شناســایی 
مســیرهای ایــران بــرای دور زدن تحریم 
را ذیل رســالت مقابله با  اشــاعه تسلیحات 
کشــتار جمعی خــود تعریــف کــرده و با 

جدیت تمام در پی اجرای آن است.
* دور زدن تحریم هــا و جلوگیــری از این 
اقدام موضــوع بند 18 فصــل اول گزارش 
FATF است و کشورها را ملزم می کند تا با 
شناسایی شرکت های چندالیه و پوششی و 
ارائه اطاعات به شورای امنیت سازمان ملل 

متحد، لیست موجود را گسترش دهند.

* سوءاستفاده زمین خواران و کاهبرداران از نقایص 
قانونی.

* دریافت هزینه میلیونی از غرفه ها در نمایشگاه های بهاره.
* مدیرعامل شــرکت بــورس خبــر داد:  راه اندازی 
ابزارهای مالی جدید با بهبود سامانه معاماتی بورس.

*700 ناظر شرعی در کشتارگاه های کشور به دقت 
بر کار ذبح، نظارت دارند.

* براســاس گــزارش مرکز آمــار 31 درصد مردم 
مستاجر هستند.

صفحه۴

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی: 

مقاوم سازی اقتصاد در پنج سال گذشته
ناموفق بوده است

* بند 19 گزارش، الزاماتی را برای مقامات و سهامداران مالی و غیرمالی ایجاد می کند. این بند از آنها می خواهد 
تا لیست افراد و نهادهای ایرانی که ذیل قطعنامه 2231 )2015( و کمیته1718 است را مدنظر داشته و نه تنها 

این افراد و نهادها بلکه تمامی هر فرد و یا نهادی که به این لیست کمک می کنند را نیز مدنظر قرار دهند.
* اذعــان صریح FATF به مسدودســازی مســیرهای دور زدن تحریم در حالی اســت کــه در ماه های 
 اخیــر حامیــان FATF در ایران مدعی بودند که هــدف اصلی اجرای لوایح مرتبط بــا FATF، مقابله با
تحریم هاست!                                                                                                              صفحه2

* علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: نبود برنامه مشخص در دولت منجر به 
ایجاد صف های طوالنی برای تهیه گوشت قرمز شده است.

* شاهد نابسامانی، کمبود کاال و تورم افسارگسیخته اقالم و مایحتاج روزمره هستیم، یکی 
از دالیل این موضوع ضعف ساختار تشکیالتی دولتی در حوزه نظارت و کنترل بازار است.

* برنامه روشــنی برای تنظیم بازار و کنترل آن همچنین تأمین نیازمندی های مردم با روال 
علمی مشاهده نمی شود.

* فرهاد آگاهی، نایب رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی: تصمیم گیران بر بازار 
 و شــبکه توزیع اشــراف کارشناســی ندارند و انتقادات متعددی به شیوه توزیع گوشت 

وجود دارد.

* نقش واردکنندگان در فروش گوشت قرمز، تامین گوشت از خارج کشور است و از زمانی 
که کاال وارد گمرکات کشور می شود، گوشت ها از اختیار واردکنندگان خارج شده و در اختیار 

دولت قرار می گیرد.
* دادستان تهران از تشکیل اولین پرونده مرتبط با مسائل گوشت در شعب ویژه خبر داد و 

گفت: در این رابطه ۴ نفر از مرتبطان در دستگاه های دولتی بازداشت شدند.
* نصرت اهلل ســیف رئیس بسیج عشایر: اگر از قشــر زحمتکش عشایر حمایت شود، آنها 

می توانند کشور را در تولید گوشت قرمز خودکفا کنند.
* در حال حاضر ســاالنه 250 هزار تن گوشت قرمز توسط جامعه عشایر تولید می شود که 
امکان افزایش این رقم به 500 هزار تن وجود دارد.                                                   صفحه۴

روحانی در جلسه هیئت دولت: 

خودکفایی
 در تولید بنزین

توانمندی ما را 
در شرایط تحریم 
نشان می دهد

۱۱

صفحه آخر

* پوتین تلویحا آمریکا را به حمله موشکی تهدید کرد.

* یک صهیونیست: اسرائیل 300 هزار سند درباره 

قتل عام فلسطینی ها را پنهان کرده است.

* اعدام 9 اخوانی هوادار »مرسی« در مصر.

* مدیر سابق اف.بی.آی: شاید ترامپ مامور پوتین 

است.

 *نقــض آتش بس الحدیده توســط ســعودی ها از

مرز 4 هزار بار گذشت.                     صفحه آخر

بر اساس گزارش رسانه های ترکیه 

سرکرده گروه تروریستی »النصره«
از ناحیه سر زخمی شد و در ترکیه به کما رفت

انقالب از نگاه استادان کرسی انقالب؛ 
دکتر ابراهیم برزگر استاد دانشگاه 

نسبت انقالب اسالمی
 با جهان اسالم

مانند نسبت انقالب فرانسه 
با تمدن کنونی غرب است

۷

۲۲۷ نماینده 
در نامه ای به رئیس جمهور

خواستار افزایش قیمت 
خرید تضمینی گندم شدند

۱۱


