
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1396/4/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای حســین زاینده 
کوپائی به کد ملی 5659365851 به ســمت مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه رســولی گندمانی به کد ملی 
1971406384 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و آقای محمد 
جعفر علوی به کد ملی 0039746119 به ســمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد 
و عقود اســامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسین 
زاینده کوپائی به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
آقای محمد علی صالحی به کد ملی 1286529859 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای حسین فریار به شماره ملی 2709256411 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت صبا عرفان سپاهان
 سهامی خاص به شماره ثبت 288824 

و شناسه ملی 10103264652

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مــورخ 1396/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه  

کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد. موسســه حسابرســی و خدمات مالی آریا بهروش به 

شناســه ملی 101006213078 به عنوان بازرس اصلی و 

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به 

شناســه ملی 10103361485 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یک ســال مالی انتخاب گردیدنــد. تصویب ترازنامه و 
صورت های مالی منتهی به 1395/12/30 به تصویب رسید. 
آقای یحیی رمضانی به شماره ملی 2141661341 و آقای 
روح اله رمضانی به شــماره ملــی 2143160720 و خانم 
حمیرا حیدری به شــماره ملی 2141506743 به ســمت 

اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل سمنان سهامی خاص 
به شماره ثبت 55841 و شناسه ملی 10101009510 

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 اسامی 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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به : شهر تهران - بهجت آباد 

- خیابان حافظ-  خیابان پزشــک- پاک 14- ساختمان 12- بلوک 

غربی- طبقه پنجم- واحد 35 با کدپســتی جدید 1597614594 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت خدمات کامپیوتری بسته پرداز 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 71359 

و شناسه ملی 10101162839 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/04/24 

تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: محمدرضــا اکبــری 

)0452500680( به سمت ریاست هیئت مدیره و رکسانه 

اصغــری )0451110218( به ســمت نائب رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل و حســین اکبری )0451018508( به 

ســمت عضو و منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء 

کلیه قراردادها و اســناد بهادار مانند چک، ســفته، برات، 

عقود اسامی، اخذ وام و اســناد تعهدآور بانکی و شرکت 

در جلسات دادگاه و امضا ء  اوراق و دادخواست های محاکم 

دادگســتری با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره )محمدرضا 

اکبری( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آموزش الکترونیک 
فراگیر شریف سهامی خاص به شماره ثبت 191001 

و شناسه ملی 10102329698

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177891(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1395/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

حســین اکبــری )0451018508(، محمدرضــا اکبری 

)0452500680( و خانم رکسانه اصغری )0451110218( 

به ســمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

شــدند. یزدان رمضانی )2141338131( به سمت بازرس 

اصلی و مصطفی اصغری قمصــری )0450300838( به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آموزش الکترونیک 
فراگیر شریف سهامی خاص به شماره ثبت 191001 

و شناسه ملی 10102329698

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177890(

سال هفتادو ششم   شماره 21914   تکشماره 10000 ریال 12صفحهپنج شنبه 3 خرداد 1397   8 رمضان 1439    24 مه 2018

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام :

با اروپا دعوا نداریم 

بی اعتمادیم

سالروز حامسه آزادسازی خرمشهر مبارک باد

* »وندی شرمن« رئیس تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات هسته ای: ما می دانستیم که احتمال لغو برجام وجود 
دارد. همتایان ایرانی ما به طور مداوم به ما می گفتند که ما چطور بدانیم که شما این توافق را لغو نمی کنید و ما نیز 

به آنها پاسخ دادیم، که راهی برای پی بردن به این قضیه وجود ندارد.
* کشورهای اروپایی در روزهای اخیر بسیار درگیر بودند و تأکید داشتند که می خواهند بدون حضور آمریکا این توافق 
)برجام( را حفظ کنند. فکر می کنم تحقق چنین کاری بسیار دشوار باشد. من آنها را تحسین می کنم چون معتقدم 

که این توافق در راستای منافع ملی ما است.

* ترامــپ به این دلیل برجام را یکی از بدترین توافقات تاریخ نامید که این 
توافق برنامه موشک بالســتیک و فعالیت های مختلف ایران )در منطقه( را 

پوشش نداده است.
* محمد جواد ظریف: همه برجام بر اســاس این بود که ما به آمریکا اعتماد 
نداشــتیم. البته طرف مقابل هم به ما اعتماد نداشت لذا زمینه های الزم در 

آن دیده شد!
* وزیر امور خارجه گفته اســت برجام براساس بی اعتمادی به آمریکا بوده 
 اســت، این در حالی اســت که دولتمردان تا پیش از این، امضای جان کری

- وزیر خارجه اسبق آمریکا- را تضمین معرفی می کردند.
صفحه۲

وندی شرمن: به ایرانی ها گفته بودیم
برای ماندن در توافق هسته ای تضمین نمی دهیم

با صدور پیام تسلیت ابراز شد

تجلیل رهبر انقالب 
از مجاهدت های

مستمر و همه جانبه 
مرحوم 

حجت االسالم حسنی

صفحه۴

پیام رسان های داخلی؛ 25 میلیون کاربر ظرف 3 ماه
تلگرام؛ 40 میلیون طی 5 سال

صفحه۳

* نبیه  بری برای ششمین دور پیاپی رئیس مجلس 

لبنان شد.

* دبــکا فایل خبر داد؛ آرایش نظامــی مقاومت در مرز 

سوریه و اردن صهیونیست ها را به وحشت انداخته است.

* اخراج دیپلمات های ارشد آمریکا از ونزوئال.

* »کودتا علیه بن ســلمان و تصاحب عربستان«؛  

درخواست شاهزاده مخالف سعودی از شاهزادگان.

صفحه آخر

تظاهرات علیه سیاست های ریاضتی در 140 شهر فرانسه
پلیس ضدشورش معترضان را سرکوب کرد

يادداشت میهمان

صفحه۲

خبر ويژه

از بی خوابی 
دانشمند گمنام 
تا خواب خوش 

دیپلمات ها!

خط و نشان 
کنگره آمریکا

در مقابل قانون 
انسداد اروپا

* فراکسیون امید با دست پس می زند 
با پا پیش می کشد!           صفحه۲

حل مسائل کشورمان را به برجام گره نزنید
* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: در مقابل تحریم ها اعتراض کردیم ولی حرکت 

و عملی انجام ندادیم.
* از اول انقالب تا امروز، آمریکا انواع دشــمنی ها را برای ضربه زدن به جمهوری 
اسالمی انجام داده اســت و انواع کارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و تبلیغاتی 
را علیه جمهوری اســالمی سازماندهی کرده اســت. همه  این کارها هم هدفش 

»براندازی« بود و این کلمه که تکرار می شود، چیز جدیدی نیست.

* شما جمهوری اسالمی را مقایسه کنید که بعد از ۴۰ سال با توانایی های گوناگون 
دارد حرکــت می کند و پیش می رود و همه این توطئه ها شکســت خورده. ما در 
شکست دشــمن شک نداریم و هرکس که با معارف اســالمی آشنا باشد این را 

می داند.
*رئیس جمهوری کنونی آمریکا هم سرنوشــتی بهتر از اســالفش مانند بوش و 

نئوکان ها و ریگان نخواهد داشت و در تاریخ گم خواهد شد.

* نگویید این ها کار این دولت است و کار ترامپ است. نه! دولت قبل آمریکا هم که 
با ما نشست و صحبت کرد، آن ها هم همین جور عمل کردند .به شکل دیگری نقض 

کردند. آن ها هم تهدید کردند، آن ها هم برخالف تعهدات خودشان عمل کردند.
* دشــمنی آمریکا بر محور مسئله ای مثل اتمی نیست، بحث فراتر است، نظامی که قد برافراشته و 
نسبت به آمریکا هیچ مالحظه کاری ای نمی کند و پرچم اسالم را در دست گرفته است. آمریکا با چنین 

نظامی عمیقاً مخالف است. آمریکا می خواهد مؤلفه های قدرت را در جمهوری اسالمی از بین ببرد.

* انعطاف در برابر این دشــمن، تیغ او را ُکند نخواهد کرد بلکه او را گستاخ تر خواهد کرد؛ 
همان بوش دوم در مقابل انعطاف دولت وقت، اســم محور شرارت را روی او گذاشت. اگر 
می خواهید کاری کنید که دشمنی کم شود، انجام بدهید ولی راهش نرمش و انعطاف نیست.

* ما بنای دعوا با اروپا نداریم اما این سه کشور نشان داده اند در حساس ترین موارد 
با آمریکا همراهند. حرکت زشــت فرانسه در نقش پلیس بد مذاکرات هسته ای و 
کارشکنی انگلیسی ها در تهیه  کیک زرد از این موارد بود.                          صفحه۳


