
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 

1396/11/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت 

بــه آدرس تهران جاده آبعلی - منطقــه صنعتی کمرد- 10 

متری دبستان به کدپستی 1653136876 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

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

و شناسه ملی10101147298

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/7/17 و مجوز شــماره 962/15/277333 مورخ 

96/10/20 اداره تعاون اســتان تهــران تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: صورتهای مالی ســال 95 به تصویب رسید. 

سیدمصطفی سیدبتولی به شماره ملی 1375540981 

و فرهاد امامی به شــماره ملــی 4988653481 و ناصر 

طاهری مهر به شــماره ملــی 2259812074 به عنوان 

اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت ســه ســال انتخاب 

گردیدند. علی سالمی به شماره ملی 0384234003 و 

حمید ریحانی به شــماره ملی 5179760313 به عنوان 

بازرســان اصلــی و علی البدل به مدت یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
شهدای سازمان خدمات درمانی 

به شماره ثبت 80509 و شناسه ملی 10101251903 

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 عمــوم آگهی می گــردد. موضوع: ارتقای ســطح فرهنگ عمومی 

جامعه نســبت به مخاطرات محیطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار و 

حفــظ حیات بر روی کره زمین.- افزایش آگاهی مردم در زمینه مخاطرات 

محیطی و توســعه پایدار- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی، 

در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجــرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور 

آموزش و پژوهش در زمینه مخاطرات محیطی - انتشــار کتب و نشریات 

علمــی به صورت ماهنامه و یا فصلنامه- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی 

در ســطح ملی و بین المللی بین محققــان و متخصصانی که به گونه ای با 

مخاطرات محیطی ســر و کار دارند. - نهادینه کردن فرهنگ پاسداشــت 

محیط زیست- انجام فعالیت های عام المنفعه زیست محیطی به عنوان یک 

سازمان مردم نهاد- افزایش ظرفیت ها و توانمندسازی جوامع علمی از طریق 

بکارگیری رویکردهای مشارکتی توسعه با هدف پایداری زیست محیطی- 

برگزاری همایش، کنفرانس، گردهمایی، ســمینار، کنگره، کارگاه، جشنواره 

و نمایشــگاه های علمی، آموزشی و تخصصی در سطح ملی و بین المللی در 

زمینه مخاطرات محیطی و توسعه پایدار در کلیه سطوح به منظور دستیابی به 

توسعه پایدار و حفظ محیط زیست- ارائه خدمات مشاوره ای با سازمان های 

دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی در زمینه مخاطرات محیطی و توســعه 

پایدار- انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی سازمان ها و شرکت ها شماره 

مجــوز 57095 تاریخ مجوز 1396/4/17 مرجع صادرکننده وزارت کشــور 

مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران- 

ولی عصر- کوچه شــهید محمدعلی دادی )سپاس(- خیابان شهید فرامرز 

به آفرین- پالک 34- ســاختمان به آفرین- طبقه ســوم- واحد 34- کد 

پستی 1593856857 سرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000/000 ریال 

می باشد. اسامی و میزان سهم الشــرکه شرکا: آقای غالمرضا نبی بیدهندی 

به شــماره ملی 0040017478 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

محمد زارع نیســتانک به شــماره ملی 0067095402 دارنده 10/000/000 

ریال سهم الشرکه آقای امیر محمودزاده به شماره ملی 1285889428 دارنده 

940/000/000 ریال سهم  الشرکه آقای اکبر نیلی پور طباطبائی به شماره ملی 

1286540798 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای سیروس شفقی 

به شــماره ملی 2753307970 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

محمد مهدی رشیدی به شماره ملی 4172000071 دارنده 10/000/000 ریال 

سهم الشرکه آقای محمدحســین پاپلی یزدی به شماره ملی 4430411921 

دارنده10/000/000  ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای غالمرضا نبی 

بیدهندی به شــماره ملی 0040017478 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای امیر محمودزاده به شماره ملی 1285889428 به سمت مدیرعامل آقای 

اکبر نیلی پور طباطبائی به شماره ملی  1286540798به سمت رئیس هیئت 

مدیره آقای ســیروس شفقی به شــماره ملی 2753307970 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای محمد مهدی رشــیدی به شماره ملی 4172000071 به 

سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمد حسین پاپلی یزدی به شماره 

ملی 4430411921 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال انتخاب 

گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار با امضا مشــترک 

مدیرعامــل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس 

اصلی و علی البدل: محمد زارع نیســتانک به کد ملی 0067095402 بعنوان 

بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید.

تأسیس مؤسسه غیرتجاری انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان 
در تاریخ 1396/6/11 به شماره ثبت 42597 به شناسه ملی 14007034070

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/07 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: مواردی به موضوع شــرکت الحاق و 
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: ایجاد و تأسیس کارخانه به منظور تولید و توزیع انواع 
فرآورده های نساجی شامل نخ های پنبه ای، اکرولیک، پنبه پلی استر، 
فرش ماشــینی- انواع پارچه رنگرزی، پارچــه و نخ الیاف- تکمیل 
پارچه- تولید انواع فیالمنت های پلی اســتر و پلی پروپیلن و نایلون 
واردات مــواد اولیه و لوازم یدکی ماشــین آالت مربوطه- صادرات 
تولیدات کارخانه و کاالهای مجاز- شرکت در مناقصات و مزایده های 
بخش خصوصی و دولتــی و نهادها و تعاونی ها انعقاد قرارداد و اخذ 
و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های داخلی 
و خارجی و همچنین انجام فعالیت های تولیدی- خدماتی، بازرگانی، 
مشاوره ای، نظارت، تأسیس و توســعه، نگهداری و بهره برداری در 
زمینه احداث نیروگاه های مقیاس کوچک و تجدیدپذیر شامل بادی، 
خورشیدی، زمین گرمایی و زیست توده و گازی )تولید برق و حرارت( 

و خرید تجهیزات و ملزومات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور 
کلی انجام- کلیه فعالیت های اجرائی، مشاوره ای، نظارتی، اقتصادی، 
مدیریتی و مشاوره ســرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و 
تهیــه طرحهای توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق 
عملیــات و مصرف منابع در طرح هــا در زمینه نیروگاه های مقیاس 
کوچک و تجدیدپذیر و هر گونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از 
قبیل واردات کاالهای مجاز و تکنولوژی صنایع مادر و انتقال دانش 
فنی، حق العمل کاری، پیمانکاری خدمات، شــرکت می تواند تمام یا 
قســمتی از فعالیت های خود را رأســاً و یا با مشارکت شخص و یا 
اشــخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلــی و یا خارجی پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح انجام دهد. اخذ تسهیالت ریالی و 
ارزی از بانکهای داخلی و خارجی، به طور کلی انجام کلیه اموری که 

در ارتباط با موضوع شرکت باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین سهامی خاص به شماره ثبت 138634 
و شناسه ملی 10101817153

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 شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی، ساخت، 
تولید و توزیع کاالها و محصوالت مربوط به حوزه بیوالکترونیک، 
سیســتم های عصبی و مغز، ســایبورگ، سیســتم های پیچیده 
زیســتی، برهمکنش و تعامل مغز و ماشــین، طراحی و توسعه 
بازی های رایانه ای و ســرگرمی باالخــص با رویکرد تعامل مغز 
و ماشــین، ارائه خدمات و مشــاوره به صنایع و کارخانجات در 
حوزه های مهندســی و علوم باالحض در حوزه های مهندســی 
الکترونیک و مخابرات، مهندســی مکانیک، مهندسی زیستی و 
فیزیک با رویکرد فناوری های نوظهور در این حوزه ها، فعالیت در 
حوزه علــوم و تکنولوژی درمرزهای دانش با هدف رفع نیازهای 
داخلی با استفاده از متخصصین باالخص در حوزه های علوم پایه 
و بین رشته ای مرتبط با نگرشی درحوزه های سیستم های پیچیده 
و علوم شــناختی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذی ربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
تهران شــهر تهران- غفاری- کوچه شــهید حسنعلی کریمی- 
بن بســت ششــم- پالک 3- طبقه ســوم- واحد 6- کدپستی 
1333714667 سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 1000000 ریال 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن 
با نام عادی می باشد که مبلغ 1000000 ریال طی گواهی بانکی 
شــماره الف 96/10/26 مورخه 96/10/26 بانک قرض الحسنه 

مهر ایران شــعبه معیری کد 3017 پرداخت گردیده است. اولین 
مدیران: آقای یوسف جمالی به شماره ملی 1170644201 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقای محمد جمالی به شــماره ملی 1171261624 و به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم طاهره جمالی 
به شــماره ملی 2571792938  و به ســمت عضو هئیت مدیره 
به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت به امضای آقای یوسف جمالی به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
اداری به امضای محمد جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و یا طاهره جمالی به سمت عضو هیئت مدیره و یا یوسف جمالی 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی 
و علی البدل: آقای امیرحســین خدادادی ریزی به شــماره ملی 
1160209431 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
آقای ســعید مرتضی زاده به شماره ملی 1292009934 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

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

تاسیس شرکت سهامی خاص پژوهش و فناوری سیستم های پیچیده نو آیند 
در تاریخ 1396/12/9 به شماره ثبت 523704 به شناسه ملی 14007453718 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/10/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمــود نجفی اصل 
بــه شــماره ملــی 0033843465 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره، آقای حســین نجفی اصل به شــماره ملی 
0042485266 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره و 

آقای قاسم نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 به 
عنوان عضو هیئت مدیره و آقای اسماعیل توکلی زاده به 
شماره ملی 0380835266 به سمت مدیرعامل )خارج 
از سهامداران( انتخاب شــدند. امضاءکلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود 
اسالمی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل 
یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب 
سهامی خاص شماره ثبت 131711 

و شناسه ملی 10101750070 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/5/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســهراب 
تقی پورآهنگر به شماره ملی 2060701163 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محمدرضا مافی ها به شماره ملی 0047192240 
به ســمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل 
انتخاب شــدند: شرکت ناصرین وحید )سهامی خاص( شناسه 
ملی 10102255011 موسســه آموزشــی آماد و پشتیبانی 
دســتواره شناســه ملی 10100467987 شرکت طلیعه سبز 
جهان )سهامی خاص( شناســه ملی 1010285365 شرکت 
بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستردانا )سهامی 
خاص( شناســه ملی 10102384287 شرکت مهندسی آماد 
بهینه ســاز )ســهامی خاص( شناســه ملی 10102251738 
ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان ســال مالــی منتهی به 

1395/12/30 به تصویب مجمع رسید.

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

سال هفتادو ششم   شماره 21911   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 31 اردیبهشت 1397   5 رمضان 1439    21 مه 2018

يادداشت میهمان خبر ويژه

فرصت
 که  دهی زدست...

شرکت توتال
اطالعات نفتی را دزدید و رفت!

مدیر مسئول کیهان با 18 شکایت تازه دولت
دیروز به دادگاه رفت

* رئیس اتحادیه کفاشــان دســت دوز: 80 درصد 
کارگاه های کوچک کفش تعطیل هستند.

* تهدیــد مدیــران کانال های تلگرامــی پس از 
مهاجرت به پیام رسان های داخلی.

* کنترل مصرف برق با حذف یارانه پولدارها شدنی است.

* رئیــس اتحادیه صادرکننــدگان صنعت چاپ: 
گرانی ارز صادرات را رونق نمی دهد.

* ســهمیه تعاونی هــای متخلف در بــورس کاال 
محدود می شود.

صفحه۴

6 تضمین عملی نفتی
که اروپا باید به ایران بدهد

گزارش  خبری تحلیلی کیهان از جلسه غیرعلنی مجلس

پشت پرده اصرار دولت
 FATF برای تصویب آخرین درخواست

صفحه2 صفحه2

ناصر ابوشریف، نماینده جهاد اسالمی فلسطین در گفت وگو با کیهان:

سران مستبد رژیم های عربی
از نتانیاهو کثیف تر و صهیونیست ترند

* روزنامه صهیونیستی معاریو: غزه، آتش زیر خاکستر 
است فلسطینی ها شاید مسلح شوند.

* کاندیدای نمایندگی کنگره آمریکا رد صالحیت شد، 
پرچم اسرائیل را لگدمال کرد.

* چامسکی: ترامپ از هیتلر هم بدتر است.

* دیدار مقتدا صدر با حیدر عبادی اولین قدم برای 
تشکیل ائتالف.

* نیویورک تایمز: چرا کسی اظهارات ضدصهیونیستی 
اردوغان را جدی نمی گیرد؟

صفحه آخر

نتیجه عروسی 46 میلیون دالری
مردم انگلیس خواستار پایان نظام سلطنتی شدند

* با کمال تاســف باید گفت آنچه مانع پیشــرفت 
فلســطین می شود، سران مســتبد رژیم های عربی 

هستند که از نتانیاهو کثیف تر و صهیونیست ترند.

* ســران مســتبد عرب در جلســات دربســته به 
تشکیالت خودگردان فشار می آورند که به محاصره 
غزه بیشتر دامن بزند.                           صفحه۸

پیشنهاد توهین آمیز اروپا به تهران

ایران موشک های خود را کنار بگذارد 
تا کمک مالی بگیرد!

صفحه2

* جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی با حضور شمخانی، ظریف، 
عراقچی و کرباســیان به بررســی برجام و همچنین تصویب آخرین 
درخواست FATF یعنی الیحه  مقابله با تامین مالی تروریسم اختصاص 

داشت.
* طبق اظهارات نمایندگان شــمخانی در جلســه دیروز گفته که این 
الیحه ربطی به FATF ندارد و ما به دنبال تصویبFATF نیســتیم و 
این موضوع از دستور کار نظام خارج شده و تنها قصد داریم تغییراتی 

در قوانین داخلی برای تسهیل روابط با بانک های خارجی ایجاد کنیم!
* عراقچی اما بر خالف اظهارات شــمخانی در همان جلســه گفت که 
برای ادامه مذاکرات بــا اروپایی ها باید این موضوع را حل کنیم و همه 
مســاعدت های اروپایی ها به میزان زیادی بســتگی به این دارد که ما 

FATF  را بپذیریم !
* نماینده شاهین شهر: جلسه غیرعلنی، برگزار شد تا نگرانی ها را در 
این باره رفع کند که البته ما نگرانی هایمان بیشتر شد و متوجه شدیم 
که برخی مقامات امنیتی ما حتی الفبای پیوســتن به کنوانسیون های 
بین المللی و تعهداتی که متأسفانه دولت در این باره داده را بلد نیستند.
* دیگر موضوع مهم جلسه دیروز مجلس، اظهارات محمدجواد ظریف 
در دفاع از تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی 
تروریسم بود که با واکنش منفی برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد.

* ادعــای ظریف در حالی مطرح شــد که الیحه پیوســتن ایران به 
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم )TF(، نقش مهمی در ایجاد 
زیرساخت های حقوقی در ایران علیه محور مقاومت دارد.         صفحه۱۰

* مدیر مســئول کیهــان دیروز با حضــور در دادگاه 
فرهنگ و رســانه درباره تعدادی از 18 شکایت صورت 
گرفته از ســوی نهاد ریاســت جمهوری، شورای عالی 
امنیت ملی ، وزارت خانه هــای مختلف و ... تفهیم اتهام 

شد.
* علی رغم ادعای آزادی بیان از سوی دولت محترم که 
در طول پنج سال گذشته بارها در برنامه های تبلیغاتی 
و ســخنرانی های عمومی از آن سخن گفته شده است 
دیروز حســین شریعتمداری مدیرمســئول کیهان با 
حضور در دادگاه فرهنگ و رسانه در مورد 7 شکایت از 

21 شکایت صورت گرفته تفهیم اتهام شد.

* از 18 شکایت مطرح در دادگاه فرهنگ و رسانه 12 
مورد آن به نهاد ریاست جمهوری و شکایت های دیگر 
به شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت، وزارت علوم و 

وزارت کشور اختصاص دارد.
 * رئیس جمهــور و دولتمردان یازدهــم و دوازدهم در 
5 سال گذشته بارها از شنیدن حرف های منتقدین سخن 
گفته اند ولی در عمل آن چه روی داده اســت توهین به 

مخالفان و منتقدین و شکایت از آنان بوده است.
* به نظر می رســد دولت محترم بایستی در شعارهای 
خود مبنی بر آزادی بیان و شنیدن سخنان منتقدین و 
مخالفین تجدید نظر کند.                          صفحه۳


