
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 استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/13 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت به اســتان تهران- 
شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- حشمتیه- خیابان 
شــهید علی اصغر نوری- بن بست شــهید حمید رشیدی- پالک 
1- طبقه همکف- کدپســتی 1637714971 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.- عبارت: مشاوره 
مدیریت، نظارت و اجرای انواع پروژه های طرح و ساخت  ای پی سی 
)مهندســی، تدارکات و ســاخت( صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
ســازه های دریایی، ابنیه و راه و ســاختمان، مهندســی معکوس، 
طراحی و نقشه کشــی و تهیه مســتندات جهت سازه ها، قطعات، 
تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی، تعمیر و نگهداری، بازســازی و 
نوســازی انواع تجهیزات و ماشین آالت صنایع )شیرهای صنعتی و 
کنترلی، ماشــین های دوار، موتورهای احتراقی دیزلی و گاز ســوز 
صنعتی و دریایی. وسائل راه سازی و ساختمانی و انواع جرثقیل های 
ثابت و متحرک. طراحی و ســاخت انــواع پمپ های گریز از مرکز، 

آتش نشــانی، آب دریــا و فرآیندی )صنایع نفت و پتروشــیمی(. 
طراحی و اجرای لوله کشــی های صنعتی و رنگ و ســند بالست 
لوله ها، تاسیسات، سازه ها، ظروف فرآیندی و سکوهای دریایی. ارائه 
خدمات فنی و پشــتیبانی و تامین نیروی انسانی فنی متخصص و 
خدماتــی. تامین، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات، 
ماشــین آالت و قطعات مرتبط بــا آنها و مواداولیــه صنایع. اخذ 
نمایندگی کلیه شرکت های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات 
و مزایده هــای داخل و خارج از کشــور. مشــارکت با ســازندگان 
تجهیزات و شرکت های فنی و خدماتی داخل و خارج از کشور )در 
صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم( 
به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 12 تبصره تصویب 

و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آذین دشتستان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 277381 و شناسه ملی 10320026406 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1396/5/24 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:اعضای هیئــت مدیره به قرار ذیل 

تعییــن گردیدند. آقای محمدرضا مشــایخی به شــماره ملی 

1218998121 به نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه ســبز 

)ســهامی خاص( با شناســه ملی 10102853650 به سمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای مجید نورعلی به شماره 

ملــی 55183999 به نمایندگی از شــرکت مهندســی آماد 

بهینه ساز )سهامی خاص( شناســه ملی 10102251738 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیره آقــای محمدرضا صفاری به 

شــماره ملی 2721662252 به نمایندگی از شرکت ناصرین 

وحید )ســهامی خاص( شناســه ملــی 10102255011 به 

سمت عضو هیئت مدیره آقای جعفر حسن نژاد به شماره ملی 

2690151456 به نمایندگی از شــرکت بازرسی مهندسی و 

کنترل کیفیت سنجش گستر دانا )سهامی خاص( شناسه ملی 

10102384287 به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا عالئی 

به شماره ملی 5579142064 به نمایندگی از موسسه آموزشی 

آماد و پشــتیبانی دستواره شناســه ملی 10100467987 به 

ســمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل چک ســفته برات قراردادها و عقود با امضاء 

ثابت مدیرعامل و مدیرمالی آقای قاســم اسبقی به همراه یکی 

از اعضــاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 

مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهدبود..

آگهی تغییرات شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 184102 و شناسه ملی 10102262391 

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

آگهی تغییرات شرکت کوره های القایی 
دماوند سهامی خاص به شماره ثبت 199 

و شناسه ملی 10101495849 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شرکت از محل قبلی به آدرس جدید 
تهران پردیس- جاده آبعلی- منطقه صنعتی خرمدشت- جاده سیاهسنگ- 
خیابان هفتم شــرقی- پالک 31، کدپستی 1657137341 انتقال و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرســتان های استان تهران سازمان 

ثبت اسناد و امالک کشور.

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 
بطورفوق العاده مورخ 1395/11/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - آقای سعید مهرزادی به 
شماره ملی 0073541206 - آقای مرتضی مهرزادی 
به شماره ملی 0073394688 - آقای عبدالرحمن 
جعفری شام اسبی به شماره ملی 1708883991 - 

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 
شرکت کاســپین بازیافت انتخاب شد. - آقای رضا 
مهرزادی به شــماره ملی 2181052972به عنوان 
بازرس اصلی و خانم ســارا مهرزادی به شماره ملی  
0017892406 به عنوان بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت کاسپین بازیافت سهامی خاص به شماره ثبت 264579 
و شناسه ملی 10103082355 

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

کره شمالی 
چرا مذاکرات را 
نیمه کاره رها کرد؟

رفع مشکل فاینانس هم
یک دروغ برجامی بود

صفحه2صفحه2

فرا رسیدن ماه میهامنی خدا نشانه دیگری از ضرورت بازگشت به ظرفیت های عظیم داخلی

مبارک باد

در سراسر جهان رخ داد

تظاهرات میلیونی علیه رژیم صهیونیستی
80 نهاد بین المللی: سران اسرائیل را محاکمه کنید

در واکنش به زیاده خواهی های آمریکا

کره شمالی: سالح های اتمی خود را
نابود نمی کنیم

صفحات آخر و۳

* شکست سنگین طالبان در عملیات ارتش افغانستان؛ 
300 تروریست به هالکت رسیدند.

 * اعــالم آمادگــی ارتش یمن بــرای حمله به قلب
 امارات.

* مقتــدا صدر: به آمریکا اجازه مداخله در امور عراق 
را نمی دهیم.

* محاکمه شــیخ زکزاکی پشت درهای بسته از سر 
گرفته شد.                                        صفحه آخر

پس از قتل 6۳ فلسطینی ظرف چند ساعت

نیکی  هیلی: اسرائیل خویشتنداری کرد
فلسطینی ها عذرخواهی کنند!

 * ایســنا از بدهــی 200 هزار میلیــاردی دولت روحانی 
به بانک ها خبر داد.

* عضو کمیســیون حقوقی مجلــس: جریمه 18 میلیارد 
دالری ایران در کرسنت نتیجه وزیر شدن زنگنه بود.

* ساعت کاری رستوران ها در ماه مبارک رمضان اعالم شد.

 * وزیر ارتباطات: بودجه برخی فیلترشــکن ها مســتقیماً 
از طرف دولت آمریکا تأمین می شود.

* پس از خروج آمریکا از برجام؛ اروپا هم تســویه حساب 
ارزی با ایران را مشروط کرد.

صفحه۴

مدیر کل اداره استاندارد تهران:

موادغذایی غیراستاندارد
از بازار جمع آوری می شود

ماه مبارک رمضان
 دروازه ورود انسان به تماشاگه راز

صفحه6

موگرینی: تضمین نمی دهیم!
دولت روی دیوار اروپا یادگاری ننویسد

* فدریکا موگرینی مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از 
پایان نشســت با وزرای خارجه ایران، آلمان، انگلیس و فرانسه در 
بروکســل در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درخصوص ارائه 
تضمین از ســوی اروپا به ایران برای اجرای تعهدات برجامی گفت: 
تضمین نمی دهیم، اما برای حفظ تجارت اروپا با ایران جدی هستیم.
* این اتحادیه قادر نیست ضمانت های حقوقی و اقتصادی به ایران 
بدهد، اما بــرای یافتن راهی به منظور حفظ ســرمایه گذاری های 

پسابرجام اروپایی ها در ایران جدی است.
* اظهارات موگرینی درخصوص عدم ارائه تضمین به ایران برای اجرای 
تعهدات برجامی، آب پاکی را روی دســت بزک کنندگان برجام ریخت. 
کارشناسان پیش از این تاکید کرده بودند که با خروج آمریکا از برجام، 
عمال تعهدات اروپایی ها در توافق به صورت خودکار از بین خواهد رفت. 
به عبارت دیگر، اروپا توان و اراده ارائه تضمین  های الزم به ایران را ندارد.
* اظهارات موگرینی بار دیگر عمق نگاه رهبر معظم انقالب را نشان 
داد. ایشان در بیانات هفته گذشته در دانشگاه فرهنگیان فرمودند: 
من به این سه کشور هم اعتماد ندارم و می گویم به اینها هم اعتماد 
نکنید... اگر توانســتید [از اروپایی ها] تضمین قطعی و قابل اعتماد 
بگیرید که البته بســیار بعید است،  اشکالی ندارد و حرکت را ادامه 

دهید، وگرنه نمی شود به این شکل حرکت را ادامه داد.
* یادگاری نوشــتن دولت روی دیوار اروپا و خوش بینی به اظهارات 
مقامات تروئیکای اروپایی در حالی اســت که این کشورها هم در 
برجام و هم در توافق ســعدآباد، آزمون خــود را پس داده و ثابت 
کرده اند که به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند.                      صفحه2

* پیونگ یانــگ گفته های »جان 
بولتون« مشــاور امنیت ملی کاخ 
 ســفید مبنی بــر خــارج کردن 
تسلیحات هسته ای از کره  شمالی را 

اظهاراتی لجام گسیخته خواند.
* »کیم گیو گــوان« معاون وزیر 
خارجه کره شــمالی: این اظهارات 
نشــانه حرکــت شــیطانی برای 
تحمیل سرنوشت لیبی و عراق بر 

کشور کره شمالی است.

* پیش شرط خلع سالح، سیاستی خصمانه علیه کره شمالی و باج خواهی آمریکاست.
* در صورت پافشاری آمریکا بر خلع سالح، در مورد دیدار )رهبر کره شمالی( 

با ترامپ تجدیدنظر خواهد شد.
* منتظر حمایــت اقتصادی از جانب آمریکا نبوده ایم و در آینده نیز هرگز 
چنین راهی را نخواهیم رفت.                                          صفحه آخر

ایران

فرانسهانگلیس

یمن

خبر ويژه

بن سلمان و برگی از یک سند سّری!
صفحه2

نکته


