
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1396/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم اقدس 

هنرور به شــماره ملــی: 2295702951 و آقــای علی اکبر 

خوشــنویس زاده به شــماره ملــی: 2290410543 و خانم 

مهرافروز خوشــنویس زاده به شــماره ملی: 2295198054 

به ســمت اعضای اصلــی هیئت مدیره و آقای جواد ســاکت  

حســن آبادی به شــماره ملی: 1261564669 و آقای مهرداد 

خوشنامی به شــماره ملی: 0014017385 به سمت اعضای 

علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. 

خانم اقدس هنرور به شــماره ملی: 2295702951 به سمت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر خوشنویس زاده 

به شــماره ملــی: 2290410543 به ســمت رئیس و عضو 

هیئت مدیره و خانم مهرافروز خوشنویس زاده به شماره ملی: 

2295198054 به ســمت نائب رئیــس و عضو هیئت مدیره 

انتخاب شــدند. امضا کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل: چک، ســفته، بروات و امورمالی و بانکی با 

امضاء: مدیرعامل و رئیــس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا 

همراه با مهر شــرکت و امضا اوراق عــادی و نامه های اداری 

و قراردادها و عقود اســامی با امضــای مدیرعامل و رئیس یا 

نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد. 

روزنامه کثیراالنتشــار )کیهان( جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت خوراک دام و طیور شهریار سهامی خاص 
به شماره ثبت 60384 و شناسه ملی 10101054314 

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر 
جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور 
مربوط به احداث )طراحی، تامین تجهیــزات، نصب و راه اندازی( و 
بهره برداری نیروگاه خورشــیدی 7 مگاوات بوئین زهرا قزوین، انجام 
کلیه امــور بازرگانی، واردات کاال و تجهیــزات مربوط به احداث و 
بهره برداری نیروگاه خورشــیدی 7 مگاوات بوئین زهرا قزوین، تولید 
و فــروش برق تولیدی نیروگاه 7 مــگاوات بوئین زهرا قزوین، انجام 
امور بانکی داخلی در جهت خدمات مربوط به فعالیت های شــرکت 
درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران -  
شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - کشاورز - خیابان 
رســتاک - خیابان شهید حسین شــوریده - پاک 5 - ساختمان 
نسیم - طبقه ششم - واحد 61 کد پستی 1415965311 سرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10000000 ریال نقدی 
منقســم به 1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 10000000 ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی 
شــماره 115/103 مورخ 1397/03/13 نزد بانک سینا شعبه بلوار 
کشــاورز با کد 115 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
محمد نورمحمدپور به شــماره ملی 0386741549 و به ســمت 
مدیرعامــل به مدت 2 ســال معــدن فرآور امداد به شناســه ملی 

10320172100 و به نمایندگی حامد گلشاهی چمندانی به شماره 
ملی 2710082969 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
ســال توسعه برق و انرژی امداد به شناسه ملی 14005169800 و 
به نمایندگی محمد نورمحمدپور به شــماره ملی 0386741549 و 
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال توسعه و تجهیز معادن 
امداد به شناسه ملی 14005180436 و به نمایندگی امید صادقی به 
شماره ملی 4199638571 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 ســال دارندگان حق امضا:  کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسامی با امضای 
مدیرعامــل و یکی از اعضای هیئت مدیــره و در غیاب مدیرعامل با 
امضــای دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت 
و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای 
مهرداد دالوری خورهه به شــماره ملی 0057096139 به ســمت 
بازرس علی البدال به مدت یک ســال مالی خانم راحیل عنقائی به 
شــماره ملی 0082942854 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعییــن گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص تولید برق خورشیدی بوئین زهرا امداد
 در تاریخ 1397/04/13 به شماره ثبت 528152 به شناسه ملی 14007695307 

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

 موضــوع فعالیت: داللــی و حق العمــل کاری و نمایندگی تجاری 
برگــزاری نمایشــگاه در داخــل و خارج از کشــور، تفویض و اخذ 
نمایندگی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری با شخصیت های حقیقی 
و حقوقی، پیمانکاری و واگذاری خدمات ســایر شرکتها در رابطه با 
موضوع شرکت، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز، تهیه و تولید 
مواد اولیه در رابطه با موضوع شــرکت، ارائه طرح و اجرای مشاوره 
در زمینه غرفه سازی نمایشــگاهی، تقسیم بندی فضاهای داخلی و 
اجرای دکوراســیون اداری و نمایشگاهی، طراحی و ساخت و نصب 
سیســتم های صوتی و تصویری و مبلمان اداری و قفسه بندی های 
پیش ســاخته ارائــه خدمات راجع به آب رســانی و گازرســانی و یا 
برق رســانی واردات و صادرات انواع خودرو، ماشــین آالت و ادوات 
کشــاورزی، راهسازی و برقی کلیه امور و خدمات کیترینگ و تهیه 
غذا تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی عملیات بارگیری 
و تخلیه و یا ترخیص کاال عملیات ســاخت در امور عمرانی از قبیل 
احداث ســاختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی ارائه خدمات پس 
از فروش کاالها یا خدمات شــرکت خارجی اداره سالن های نمایش 
و برگزاری مراســم ها و جشــن ها و یا کنفرانس ها در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران- 
بخش مرکزی- شهر تهران- جماران- خیابان یاسر- خیابان شهید 
حمید حسنی کیا- پالک 86-  طبقه اول- کد پستی 1977673344 
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 ســهم 1000000 ریالی تعداد 100 سهم آن 

با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توســط موسســین طی گواهی 
بانکی شــماره 253359 مورخ 1396/11/17 نزد بانک ملی شعبه 
الله زار جنوبــی با کد 73 پرداخت گردیده اســت و الباقی در تعهد 
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیدمهدی موسوی 
ماکوئی به شماره ملی 0072432632 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال 
آقای سیدمحمد موســوی ماکوئی به شماره ملی 0080953182 و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای سیدمرتضی موسوی ماکوئی به 
شــماره ملی 3255153786 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 ســال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضای آقایان ســیدمرتضی موسوی ماکوئی یا سیدمهدی 
موسوی ماکوئی یا سیدمحمد موسوی ماکوئی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای 
مســعود محمودی اصل به شــماره ملی 1465682732 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ویدا محمودی اصل 
به شــماره ملی 1466066946 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال 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{0}{0} در تاریخ {0}به شماره ثبت {0}به شناسه ملی {0} ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1396/10/30 و مجوز شماره67281/ف مورخ96/11/18  

اتاق اصناف تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ابوالقاســم 

آقاحسین شیرازی به شماره ملی 0042303354 به عنوان رئیس 

هیئت مدیره آقای کامبیز مروتجو به شماره ملی 0047439890 به 

عنوان نایب رئیس اول هیئت مدیره آقای محمدحسین عرب کرمی 

به شــماره ملی 0421766298 به عنوان نایب رئیس دوم هیئت 

مدیــره آقای محمود رفیع پور به شــماره ملی 0384029515 به 

عنوان عضو و دبیر هیئت مدیره آقای فرج اله شــجاعی به شماره 

ملی 5659446264 به عنوان خزانه دار خانم منیژه خدادوست به 

شماره ملی 0039735087 به عنوان عضو هیئت مدیره و بازرس 

اول و نیز آقای محمدرضا شمســی اشــکذری به شــماره ملی 

0050770225 به عنــوان عضو هیئت مدیره و بازرس دوم برای 

مدت 4 سال انتخاب گردیدند. کلیه چک ها، اسناد تعهدآور، اوراق 

بهــادار بانکی، تعهدات مالی و حقوقی با امضای ثابت خزانه دار و 

امضای رئیس، در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس به همراه مهر 

امور مالی اتحادیه معتبر خواهد بود. نامه های اداری و استخدامی و 

اسناد غیرمالی اتحادیه با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای 

نایب رئیس و مهر اتحادیه انجام می گردد. 

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری اتحادیه صنفی 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

 به شماره ثبت 35330 و شناسه ملی 14004692103 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. 

آقای محمدرضا مشــایخی به شــماره ملــی 1218998121 

به نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه ســبز )سهامی خاص( با 

شناســه ملی 10102853650 به ســمت مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره آقای مجید نورعلی به شــماره ملی 55183999 

به نمایندگی از شرکت مهندسی آماد بهینه ساز )سهامی خاص( 

شناســه ملی 10102251738 به ســمت نائب رئیس هیئت 

مدیره آقای محمدرضا صفاری به شــماره ملی 2721662252 

به نمایندگی از شــرکت ناصرین وحید )سهامی خاص( شناسه 

ملی 10102255011 به سمت عضو هیئت مدیره آقای جعفر 

حســن نژاد به شــماره ملی 2690151456 بــه نمایندگی از 

شرکت بازرســی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

)ســهامی خاص( شناسه ملی 10102384287 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای رضا عائی به شماره ملی 5579142064 به 

نمایندگی از موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره شناسه 

ملی 10100467987 به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق 

و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ســفته برات 

قراردادهــا و عقود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیرمالی آقای 

قاســم اســبقی به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت 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 

سال هفتادو هفتم   شماره 21970   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 14 مرداد 1397   22 ذی القعده 1439    5 آگوست 2018

صفحه۲

کدام چرخ این کالسکه 
نمی چرخد؟!

حمله کفتارهای مجازی
 به یک مجری تلویزیون

با خط دهی از تل آویو

گزارش کیهان از انگ سیاسی به مشکالت اقتصادی

لیست امید از رئیس جمهور
هیچ سؤالی ندارد!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مذاکره با ترامپ
طرح مشترک آمریکا و مفسدان اقتصادی

* اختاف 75 درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار.

* رئیس انجمن ســرمایه گذاری خارجی اتــاق ایران: 

آشفتگی های بازار ارز ارتباطی با تحریم نداشت.

* کمبود مواد اولیه بطری پاستیکی کار محتکران است.

* رئیس ســازمان توسعه تجارت: دالر دولتی به موبایل 

تعلق نمی گیرد.

* مهلت دریافت ســپرده های موسســات منحل شده 

تمدید شد.                                             صفحه۴

رئیس سازمان حمایت:

افزایش بیش از 10 درصدی قیمت کاالها 
و خدمات تخلف است

صفحه۲صفحه۲

* گزارش ها نشان می دهد بیش از 90 درصد صادرات مناطق ویژه اقتصادی، به صادرات مشتقات نفت و گاز تعلق دارد.
* این مناطق چه منطقه ویژه اقتصادی باشــند چه نباشــند، همچنان صادرات نفتی خود را خواهند داشت زیرا 

مناطقی نظیر آبادان، ماهشهر و... فی نفسه دارای منابع نفتی و به تبع آن صادرات نفتی هستند.
* سید ناصر موسوی الرگانی،  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: متاسفانه اعضای کمیسیون با ایجاد مراکز آزاد جدید 
موافقت کردند، در حالی که مناطق موجود به رسالت خود نرسیده  است.                                            صفحه۴

همزمان با تالش مشکوک برای افزایش مناطق آزاد

20 میلیارد دالر صادرات نفتی را
 به حساب مناطق آزاد جا زدند!

* 2 شهید و 24 مجروح در نوزدهمین راهپیمایی بازگشت؛ 

حماس: ملت فلسطین هرگز متوقف نخواهد شد.

*  مقام بلندپایه لبنانی: آمریکا دارایی ها و سپرده های بانکی 

صدام را باال کشید.

 *  حــزب اهلل لبنان: آمریــکا به زودی از خاک ســوریه

خارج خواهد شد.

*  هاکت 4 نظامی آمریکا در بگرام افغانستان.

صفحه آخر

در پی جنایت وحشیانه ائتالف متجاوزان

انصاراهلل: از آل سعود و آمریکا
 انتقام سختی خواهیم گرفت

مجاهد افغانستانی و زندانی گوانتانامو
 به شهادت رسید

* »سیدمحمدعلی شاه موسوی گردیزی« پزشک و نویسنده مجاهد افغانستانی که سال ها در دوران دفاع مقدس 
نیز در کنار رزمندگان ایرانی حضور داشت جمعه گذشته در حمله تروریستی در گردیز افغانستان به شهادت رسید.
* موسوی از سال 59 تا 63 به گفته خودش این افتخار را داشت که در جبهه جهاد ایران و در کنار رزمندگان ایرانی بجنگد. 

* نماینده مردم افغانســتان در لویی جرگه، نیمه شب 22 مرداد 1382 با اتهامات واهی در خانه اش دستگیر و به 
زندان آمریکایی ها در »بگرام« و ســپس »گوانتانامو« انتقال یافت و با اینکه هیچ گاه اتهاماتش ثابت نشد اما چهار 
سال در بند اسیر بود. وی بعد از آزادی، خاطرات خود را در کتابی 368 صفحه ای با عنوان »حقایق ناگفته از زندان 

گوانتانامو« در کابل چاپ و منتشر کرد. 
* شــهید موســوی گردیزی در گفت وگویی که 30 شهریور سال 95 با روزنامه کیهان انجام داده بود به شرح خاطرات و 
ماجراهای خود از زندان گوانتانامو پرداخته بود. او در بخشی از این مصاحبه گفته بود: »آمریکایی ها، جلوی چشم خانواده ام 
به خانه ام ریختند و گفتند  ما خودمان قانونیم اگر با ما همراه نشوی جلوی خانواده ات به تو شلیک می کنیم!«      صفحه۳

* استقبال مدعیان اصالحات از پیشــنهاد مزورانه ترامپ برای مذاکره با 
ایران مفســدان اقتصادی را با استدالل مرتبط بودن مشکالت با تحریم ها 
از مجازات می رهاند و از سوی دیگر با اثبات کارآمد بودن فشارهای آمریکا 

ترامپ را بر تدوام و تشدید این تحریم ها جری تر می سازد.
* روزنامه های زنجیره ای و مدعیان اصالحات پس از پیشنهاد ترامپ چنان 
ذوق زده شده اند که حتی از دعوت ترامپ به تهران سخن گفته و خواستار 
آن شده اند که این پیشنهاد در شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد!

* با نشان دادن اشتیاق برای مذاکره با آمریکا و ارسال این پیام به واشنگتن 
که تحریم ها کار خود را کرده و ایران آماده نشستن پشت میز مذاکره است 

بر شدت تحریم ها و فشارها افزوده خواهد شد.
* در بزنگاه های خاص روزنامه های زنجیره ای به میانه میدان آمده و از برخی 
مفسدین با عناوینی چون » استیوجابز« و »برند اقتصادی ایران« ستایش 
کرده بودند، مفسدینی که گاه به گاهی خبر دستگیری آنان در »بار« عدس 

و حین متواری شدن از کشور منتشر می شود.
* مشکالت کنونی اقتصادی کشــور ارتباط کمی با تحریم های خارجی و 
فشارهای آمریکا دارد، استقبال از پیشنهاد مذاکره موضع ضعف ایران را در 
مناسبات جهانی به رخ می کشد و آمریکا را به این باور می رساند که بایستی 

همان مشی گذشته یعنی تهدید کردن و باج گرفتن را ادامه دهد.
* مردم در کوچه و خیابان از همدیگر می پرسند چرا با مفسدین اقتصادی 
برخورد قاطع نمی شــود؟!  مردم می پرسند و برای آنان این شائبه به وجود 
آمده است که آیا این کالهبرداران و تروریست های اقتصادی با برخی مراکز 
قدرت سر و سّری دارند که با آنان برخورد نمی شود؟!                         صفحه۳

یادداشت روز خبر ویژه


