
ثبت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت موسســه: 

افتتاح حســاب های سپرده قرض الحســنه پس انداز ریالی مطابق 

ضوابط اعالمی از ســوی بانک مرکزی- افتتاح حساب های سپرده 

قرض الحســنه ویژه ریالی )وجوه اداره شده( مطابق ضوابط اعالمی 

از سوی بانک مرکزی- نگهداری حداکثر 5 درصد کل سپرده های 

دریافتی به صورت »اوراق مشارکت با تضمین  بانک ها، بانک  مرکزی 

یا دولت«، »سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانک ها«، »سپرده 

قرض الحســنه جاری نــزد بانک ها« و یا ترکیبــی ازآنها- اعطای 

وام قرض الحســنه برای رفع نیازهای ضروی مانند ایجاد اشتغال،  

هزینه هــای ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، ســاخت، تامین  

و تعمیرات مســکن و کمک هزینه هــای تحصیلی، از محل مانده 

منابع صندوق- اخذ کمک و هدایــای نقدی و غیرنقدی از دولت، 

اشخاص حقیقی و یا حقوقی. )به استناد مجوز شماره 96/386124 

مورخ 1396/11/29 اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری 

اســالمی ایرانی( )ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشــد( مدت فعالیت موسســه: از تاریخ ثبت به مدت 

نامحدود مرکز اصلی موسســه: رباط کریم- شهرستان بهارستان- 

بخش بوستان- شــهر نسیم شــهر- خیرآباد- بلوار امام خمینی- 

خیابان شهید صیاد شیرازی- پالک یک- طبقه همکف- کدپستی 

3767337478 دارایی موسسه: 500000000 ریال می باشد. اولین 

مدیران موسســه: 1.آقای نصرت اله غنی بخشــایش به شماره ملی 

1739015916 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2.آقای 

جعفر عمومی بخشایش به شماره ملی 1719777241 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره 3. خانم صغری مرحمت جوبخشایش به شماره 

ملی 1738997928 به سمت خزانه دار 4. خانم سمیه نوربخشایش 

به شماره ملی 1730063421 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره 

5. آقای جواد غنی بخشایشی به شماره ملی 1719944301 به سمت 

عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسسه با 

امضای حداقل یک نفر از اعضای اصلی هئیت مدیره و مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل:  طبق 

اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی غنی بخشایش به 

شــماره ملی 1730071376 به عنوان بــازرس اصلی و آقای امیر 

غنی بخشــایش به شــماره ملی 0021262195 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

حجتالهقلیتبارسرپرستادارهثبتشرکتها

وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق  قرض الحسنه اعتماد گستر سبز بهارستان
 در تاریخ 1397/03/01 به شماره ثبت 481 به شناسه ملی 14007606856 

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

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیئت امنا مورخ 
1396/06/05 و مجوز شــماره 1389 مورخ 1396/10/24 
سازمان اقتصاد اســالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای محمد قاســمپور به شــماره ملــی 0439669057 
بــه عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر عابدینی به شــماره 
ملــی 0439556716 به عنوان بــازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. آقایان محمدباقر 
مشــهدی آقائی به شــماره ملی 0439444500 و حسین 
حاجی اســدالهی به شــماره ملی 0439543886 و علی 
نجاری به شــماره ملی 5059603083 و قاســم کوچکی 
به شــماره ملــی 0439559324 و حســن محمدزالی به 
شــماره ملــی 0439553245 و علی مالئی به شــماره 

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه قائم شهرستان دماوند 
به شماره ثبت 36 و شناسه ملی 10100008489

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 دماوند 

ملــی 0439809843 و مصطفی نصیری به شــماره ملی 
0439553407 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان 
مرتضی نصیری به شماره ملی 0439675448 و علی اصغر 
موحد به شــماره ملــی 0439444111 و ســیدغالمرضا 
نوربخش به شــماره ملی 0439686377 و کاظم دیهیم به 
شــماره ملی 0439659566 و داود صفری به شماره ملی 
0439564506 به عنوان اعضــای علی البدل هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/4/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسین عابدینی به 

شــماره ملی 2539856136 به ســمت عضو هیئت مدیره عضو 

اصلی و مدیرعامل )خارج از شرکا( - آقای مهدی معتمدی سده 

به شماره ملی 1171110731 به سمت عضو هیئت مدیره عضو 

اصلی و رئیس هیئت مدیره- خانم مریم جمشیدی نائینی به شماره 

ملی 0063595982 به ســمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و 

نائب رئیس هیئت مدیره- خانم الناز صفرپور قادی به شماره ملی 

2110219467 به ســمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی )خارج 

از شــرکا(- آقای داود موسی وند به شــماره ملی 0490506429 

به ســمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی )خارج از شرکا(- آقای 

مهرداد احمدی ارفع به شماره ملی 3873525569 به سمت عضو 

هیئت مدیره عضو اصلی )خارج از شــرکا(- آقای علی فتحی به 

شــماره ملی 0061512028 به ســمت عضو هیئت مدیره عضو 

اصلی )خارج از شرکا( و آقای محمود خواجه عنایتی به شماره ملی 

0045851931 به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی )خارج از 

شــرکا( انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد اوراق بهادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با 

امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت 

و کلیــه اوراق عادی و اداری بــا امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت 

مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت اسپادانا زرین استحکام با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 484358 و شناسه ملی 14005481381 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1396/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل به مدت دو ســال انتخاب گردیدند: آقای داود 
رشیدی نژاد )به شماره ملی 0057611769( آقای حسین ریحانی 
)به شــماره ملی 0021865701( آقای جواد هنرور ترشیزی )به 

شماره ملی 0890205663(

آگهی تغییرات شرکت گلجبین سبز
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 163821 

و شناسه ملی 10102064221 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مــورخ 1397/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال مالی 1396 
به تصویب رســید اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: محمدحسن 
ششخان به کد ملی 4723505563 به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و علی   ششــخان به کد 
ملی 0060083182 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و احمد ششخان به کدملی 0071275101 
به ســمت عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد 
از قبیل چک، سفته، برات و اسناد رسمی با امضاء 
مدیرعامــل به اتفاق یکی از اعضــاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات 
شرکت اعمار سهامی خاص

 به شماره ثبت 64920 
و شناسه ملی 10101098977 

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 گــردد. موضوع: ارائه خدمات 

انتظامــی حفاظتی و مراقبتــی از جمله حفاظــت از اماکن و 

تاسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی از قبیل 

محالت و مجتمع های مسکونی تجاری صنعتی و شعب غیرمادر 

بانکهای خصوصی و موسســات مالی و اعتباری و صندوق های 

قرض الحســنه و اماکن تفریحی و فرهنگی و آموزشی و ورزشی 

و درمانی، زمین ها و تاسیســات کشــاورزی، سیلوها، انبارهای 

کاال و پروژه های عمرانی. شــماره مجوز 45/22/3/13971292 

تاریخ مجوز 1397/1/29 مرجع صادرکننده مرکز انتظام پلیس 

پیشــگیری ناجا مدت: از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز 

اصلی: استان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 

تهران- تهران ویال- کوچه شهید علی اصغر عنبرافشان- خیابان 

ســتارخان- پــالک 383- مجتمع تجاری چشــم انداز- طبقه 

پنجم- واحد 3 کدپســتی 1444743168 سرمایه شخصیت 

حقوقی: 1/000/000ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 

شرکا: خانم ناهید فخر به شــماره ملی 0036840157 دارنده 

150/000 ریال سهم الشرکه آقای علی اکبر آل یمین به شماره 

ملی 0451986059 دارنده 400/000 ریال سهم الشرکه آقای 

شعبانعلی امیرحسینی به شــماره ملی 0603071201 دارنده 

150/000 ریال سهم الشرکه آقای حسن نیک صفت اباتری به 

شماره ملی 2677732661 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

آقــای مجتبی ارکانی یامچی به شــماره ملی 3979219641 

دارنــده 150/000 ریال سهم الشــرکه اولین مدیــران: آقای 

علی اکبر آل یمین به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی 

ارکانی یامچی به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای 

شعبانعلی امیرحسینی به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن 

نیک صفت اباتری به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ناهید فخر 

به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

دارندگان حــق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسســه از 

قبیل چک، سفته بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء آقای 

علی اکبر آل یمین همراه مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه.

تاسیس موسسه غیرتجاری ناجی گستر قائم در تاریخ 1397/4/12
 به شماره ثبت 45033 به شناسه ملی 14007694568 

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

سال هفتادو هفتم   شماره 21979   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 24 مرداد 1397   3 ذی الحجه 1439    15 آگوست 2018

رهبر انقالب: همه مشکالت کشور راه حل دارد فقط باید مسئوالن کمر همت ببندند

راه حل 85 اقتصاددان
روی میز دولت

عبدالباری عطوان، کارشناس مشهور جهان عرب:

به ترکیه نگاه کنید، عبرت بگیرید
آمریکا متحد نمی خواهد، نوکر می خواهد

صفحه آخر

سقوط پل غول پیکر در ایتالیا
جان ده ها نفر را گرفت

* مــردم ترکیه با هدف کمک بــه دولت و مقابله با 

جنگ اقتصادی آمریکا برای فروش دالر صف کشیدند.

 * تروریســت ها بــا خودرو بــه پارلمــان انگلیس

حمله کردند.

*  درخواســت وزارت خارجه سوریه برای بازگشت 

همه آوارگان سوری به خانه.

 * وحشــت رژیــم صهیونیســتی از تبدیل حماس

 به حزب اهلل شماره 2.                            صفحه آخر

به گفته ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا

سیل تکفیری ها به افغانستان یک دلیل دارد
حضور نظامی آمریکا

* یکشــنبه 21 مرداد اجالس ســران کشورهای ساحلی 
دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان برگزار شد تا بار دیگر 
حواشــی مربوط به ســهم خواهی ایران از دریای خزر در 
محافل سیاسی و رسانه ای مورد بحث و گفت و گو قرار گیرد. 
* برخی از کاهش ســهم ایران از دریای خزر نوشــتند و 
برخــی دیگر از این توافقنامه به عنوان ترکمانچای دوم یاد 
کردنــد. عده ای دیگر هم با طرح شــایعات عجیبی درباره 
فروش دریای خزر مدعی شدند که ایران سهم 50 درصدی 

خود را به روسیه و دیگر کشورها فروخته!
* این ماجرا موضوع جدیدی بود که از آن برای گســترش 
اختالفات در داخل ایران استفاده شد و »بی بی سی فارسی« 
با بهــره گرفتن از فردی به نام »رجب صفراف« توانســت 
برای چند روز بخشــی از مردم ایران را که اطالعات کمی 
درباره دریای خزر و تقســیم بندی های آن داشتند با خود 

همراه کند.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به ریاست روحانی

سیاست های کالن اطالع رسانی
برای مبارزه با جنگ روانی
 و مسائل اقتصادی تصویب شد

یادداشت  روز 

دو وحشت عمده
 آمریکا

خبر ویژه  

البی اش را با دولت می کنند
فحشش را 
به شورای نگهبان می دهند

فرصت طالیی
 اقتصاد مقاومتی
در برابر استکبار

جامعه هدف، 
اشتباه دولت در اعطای
 یارانه آموزش عالی

آرایش نظامی پنتاگون
 علیه ایران و روسیه و چین
در الیحه بودجه نظامی 2019 آمریکا

اخالق سیاسی در غرب!

رئیس جمهور آمریکا
 دستیار سابقش را
»سگ« خواند!
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ماه عسل تروریست های اقتصادی رو به پایان است

کشف انبارهای بزرگ احتکار با همکاری مردم و مسئوالن

* گرچــه ایــن فــرد روس دو روز بعد طــی گفت و گویی مجــدد با همین شــبکه همه حرف های خــود را پس 
 گرفــت اما بی بی ســی فارســی در یک شــیطنت رســانه ای توانســت بخشــی از مردم ایــران را به مســئوالن

 بی اعتماد کند.
* وزارت امور خارجه سه روز پس از انتشار چنین شایعه ای در اقدامی دیر هنگام در مقام پاسخگویی برآمد و ِسمت 
و اظهارنظر تحلیلگری که شــبکه تلویزیونی بی بی ســی فارسی به عنوان عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات 

قزاقستان به اظهاراتش استناد کرد، را دروغ و غیر واقعی عنوان کرد.
صفحه۳

صفحه۱۱

* پس از بروز مشــکالت متعدد در بازار های ارز، سکه و کاالهای اساسی،۸۵ اقتصاددان با ارسال نامه های جداگانه 
خطاب به دولت ضمن تشریح  اشکاالت ساختاری بازار ارز، به ارائه راهکارهایی برای خروج از شرایط کنونی اقتصادی 

پرداختند. 
* در یکی از این دو نامه، که ۵0 اقتصاددان از جمله پرویز داودی، حســین صمصامی، احســان خاندوزی، و... امضا 
کرده اند آمده اســت: بدون تردید یکی از مهم ترین علل نوسانات و التهابات کنونی بازار سکه و ارز رشد نقدینگی و 

عدم اتخاذ تدابیری برای هدایت صحیح آن به بخش مولد می باشد. 
* شرایط موجود واقعیتی جز پیامدهای ناشی از سوء مدیریت اقتصادی افرادی نیست که با انکار و فرافکنی و نگاه به 

دست بیگانگان و بدون توجه به ظرفیت های داخلی زمام امور را در دست دارند. 

* در نامه دیگری هم که به امضای ۳۵ اقتصاددان از جمله کســانی که برخی از آنها از حامیان حسن روحانی مانند؛ 
حسین راغفر، محسن رنانی، فرشاد مومنی و... بودند پیشنهاد شده: چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و 

گسترش دامنه مالیات ستانی به کلیه بخش های خدماتی انجام شود. 
* رهبر معظم انقالب نیز در این باره فرمودند: عده ای کارشــناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند، نامه ای 
دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن مشکالت ساختاری و موجود اقتصادی، راه حل ها را هم 

ارائه کرده اند که این راه حل ها اکثراً صحیح بودند.
* بر اســاس نامه های مزبور؛ دولت تدبیر و امید که طی ماه های اخیر دست به سیاست های بعضا شتابزده و غیر کارشناسی 
زده است می تواند با توجه به راهکارهای این اقتصاددانان که ۸۵ نفر هستند  اشتباهات خود را جبران کند.             صفحه۴

گزارش خبری تحلیلی کیهان

شایعه عجیب فروش دریای خزر
و انفعال دولت در شفاف سازی

* عضــو کمیســیون انــرژی مجلس: دولــت باید 
پاسخگوی رانت خوراک پتروشیمی ها باشد.

* مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی: برای عبور از 
تحریم ها برنامه های جدی داریم.

* احتکار و گرانفروشی در کارخانه بزرگ آلومینیوم کشور.

* اشــتغالزایی600 نفــری یک تعاونی روســتایی 
درخراسان جنوبی.

* ماده اولیه کفش یک سال ایرانیان در انباری کشف 
شد.

صفحات ۴و۱۱

رئیس اسبق موسسه مطالعات بین المللی انرژی:

جفا به شرکت های داخلی
به محض امضای برجام آغاز شد

* فوریت های پزشکی ایتالیا اعالم کرد که 
بر اثر فرو ریختن پل ماشین روی »جنوا« 

ده ها نفر جان باختند.
* اجســاد قربانیان و جــان باختگان این 

حادثه زیر آوار پل دفن شده اند.
* دانیلــو تونینلــی، وزیر ترابــری ایتالیا 
می گویــد فرو ریختــن این پــل مرتفع 
ماشین رو در شمال این کشور یک تراژدی 
عظیم است.                           صفحه۱۱


