
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گــردد. موضوع: طراحی و 
ســاخت و تولید ابزارآالت و وسایل جدید و سپس تولید آن و 
خریدوفروش کلیه کاالها مشاوره و نظارت و اجرای طرح های 
انفورماتیکی شــبکه داده هــا )ارائه اجرا و پشــتیبانی( انجام 
خدمــات آماری در زمینه های مختلــف اقتصادی و اجتماعی 
و علمی )تحلیــل  پایان نامه های علمی( درصورت لزوم پس از 
اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربــط - مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود - مرکز اصلی: تهران شــهر تهران - چهارراه 
مختــاری - کوچه شــهید امیر حیــدری آرام - کوچه دکتر 
محمدابراهیم ابویســانی - پالک 10 - طبقه اول - کد پستی 
1196714413 سرمایه شــخصیت حقوقی: 100/000/000 
ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد 
رفائیان به شماره ملی 0013569902 دارنده 50/000/000 

ریــال سهم الشــرکه و آقای قربانعلی رفائیان به شــماره ملی 
0074449729 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران: آقای محمد رفائیان به شماره ملی 0013569902 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای قربانعلی رفائیان به شماره 
ملی 0074449729 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
و بهادار شــرکت ازقبیل سفته، برات، چک. قراردادها با امضاء 
آقای قربانعلی رفائیان همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی با 

امضاء محمد رفائیان معتبر می باشد.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 

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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی فناور راهبرد راه شیری
 در تاریخ 1396/06/21 به شماره ثبت 515082 به شناسه ملی 14007057642 

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

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.

 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: احداث کارخانه 
جهت تولید و فرآوری ســنگ و مصنوعات سنگی، استخراج، تولید 
انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی و صادرات و واردات انواع سنگ 
طبیعــی و مصنوعی و انواع ســرامیک و کاالهای مجــاز، واردات و 
صادرات مواد مصرفی کارخانه های ســنگبری و کاشی و سرامیک، 
واردات و صادرات ماشــین آالت ســنگبری و ابزارزنی و کاشــی و 
سرامیک، اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان ماشین آالت و تجهیزات 
سنگبری و تولید کاشی و سرامیک و تولید لوازم مصرفی و ابزارزنی، از 
کشورهای خارجی و داخلی اخذ وام های بانکی برای احداث کارخانه 
و خرید ماشــین آالت تولیدی و سرمایه ای، سرمایه در گردش برای 
خرید مواد اولیه برای تولید و صادرات، گشایش اعتباری برای واردات 
ماشین آالت و تجهیزات سنگبری و کاشی و سرامیک. درصورت لزوم 
پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران 
- بخش مرکزی - شــهر تهران - شهید مطهری - خیابان قائم مقام 
فراهانی - خیابان ماگنولیا - پالک 16 - ساختمان ماگنولیا - طبقه 
چهارم - واحد 6 کدپســتی 1588614818 ســرمایه شــخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1/000/000/000 ریال نقدی منقسم 
به 1000 ســهم 1/000/000 ریالی تعداد 1000 ســهم آن با نام 
عادی مبلغ 350/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 

شــماره 73/3616/4 مورخ 1397/01/20 نزد بانک صادرات شعبه 
شهید هادی پور با کد 3616 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد 
صاحبان سهام می باشــد. اعضاء هیئت مدیره آقای حسن قهاری به 
شــماره ملی 0439840562 و به سمت مدیرعامل به مدت 2سال 
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی نبی پور 
به شــماره ملی 3871072672 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای پوریا نبی پور به شماره ملی 3875505964 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا اصفهانی به 
شماره ملی 0051086476 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
ســال مالی خانم مژگان خدابنده لو به شماره ملی 3871194050 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

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

تاسیس شرکت سهامی خاص سنگ آوران زردیس در تاریخ 1397/02/25 
به شماره ثبت 526242 به شناسه ملی 14007587992 

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه 
خدمات حقوقی به اســتثنا دخالت در امور وکالت. در صورت 
ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پــس از اخذ مجوزهای 
الزم مــدت: از تاریــخ ثبت به مدت نامحــدود مرکز اصلی: 
اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- آیت اله طالقانی- خیابان شهید سپهبد قرنی- خیابان 
ســمیه- پالک 217- طبقــه چهارم- واحد 8- کد پســتی 
1599817419 سرمایه شــخصیت حقوقی 100/000/000 
ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای فرشاد 
طاهرخانی به شماره ملی 0480375135 دارنده 50/000/000 
ریال سهم الشــرکه آقای محمد فالح دوستی به شماره ملی 

0492756491 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران: آقای فرشاد طاهرخانی به شماره ملی 0480375135 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد 
فالح دوســتی به شــماره ملی 0492756491 و به ســمت 
مدیرعامــل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:  کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و برات 
و قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی با امضا مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس موسسه غیرتجاری آفتاب کهن اهورا در تاریخ 1397/5/3 
به شماره ثبت 45197 به شناسه ملی 14007740378 

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

بــه اســتناد صورت جلســه هیئت مدیــره مورخ 
1396/9/29 و مجــوز شــماره 209579 مــورخ 
1396/12/14 اداره کل امور ســازمان های مردم 
نهــاد وزارت کشــور تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
فرهاد طلوع کیــان به کد ملــی 0068821336 
به عنــوان رئیس هیئــت مدیره علی اســدی به 
کد ملــی 0035597828 به عنــوان نائب رئیس 
هیئت مدیره مرتضی رســتمی فروشــانی به کد 
ملی 1756638632 به عنــوان خزانه دار علیرضا 
صفــارزاده به کد ملــی 1755679580 به عنوان 
مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر 
عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس 

هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات موسسه انجمن حامیان 
فرهنگ و مرام پهلوانی به شماره ثبت 
37247 و شناسه ملی 14005424446 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سیویل گستر سها 
سهامی خاص به شماره ثبت 459652

 و شناسه ملی 14004359043 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/12/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال 
به مبلغ 8900000000 ریال منقســم به 890000 سهم 10000 
ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش 

سرمایه تکمیل گردید.

سال هفتادو هفتم   شماره 21982   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 28 مرداد 1397   7 ذی الحجه 1439    19 آگوست 2018

خبر ويژهيادداشت روز

شهادت حرضت امام محمد باقر)ع( را
 تسلیت می گوییم

کمی هم 
اشکتمساحوطنفروشانآمریکایی باشید!

برایخزر

گزارشکیهانازعبرتهایکودتای28مرداد

مصدق از پل مذاکره با آمریکا 
سقوط کرد!

* عباســعلی کدخدایی ســخنگوی شــورای نگهبان: الیحه اصالح  قانون 
پولشــویی)یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF ( در  چهار بند مغایر با 
موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصالح به  مجلس 
اعاده گردید. مالک بررسی  شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک 

مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است«.
* الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریســم، الیحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی، الیحه الحاق ایران به پالرمو و الیحه الحاق به کنوانسیون 
مقابله بــا تامین مالی تروریســم )TF(، لوایح 4 گانــه دولت درخصوص 

پیوستن به FATF است.

دیدار مصدق با هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا در کاخ سفید

 * دالر از مبــادالت ترکیــه و روســیه حــذف
می شود.

* گسترش بی حســاب مناطق آزاد به بهانه های 
مختلف.

*  سازمان بنادر ایران  برخالف سازمان شیالت،  
صیادی خارجی ها در خلیج  فارس را تایید کرد.

* وزارت نیرو: 61 درصد حجم ســدهای استان 
تهران آب ندارد.                       صفحاتآخرو۴

همزمانباافزایشفشارهایآمریکا

مردم ترکیه با فروش دالرهای خود
 به کمک دولتشان آمدند

* نشــریه آمریکایی نشــنال اینترســت: آمریکا با جنگ 
اقتصادی و تحریم ها گور خود را می کند.

* عمران خان به عنوان بیست ودومین نخست وزیر پاکستان 
سوگند خورد.

* 3 دلیل قوی تر بودن حزب اهلل لبنان از ارتش اسرائیل.

* اســتاد دانشگاه بغداد در گفت وگو با کیهان مطرح کرد؛ 
ناگفته های موضع جنجالی حیدر عبادی درباره ایران.

* کوفی عنان در سن 80 سالگی و پس از یک دوره بیماری 
کوتاه درگذشت.

صفحهآخر

دیدهبانحقوقبشرفاشکرد

90 جنایت ثبت شده سعودی در یمن
و نقش مستقیم بمب های آمریکایی

صفحه2 صفحه2

شورای نگهبان الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی را 
مخالف شرع و قانون اساسی دانست

*نگاهیبهتاریخدرشــصتوپنجمینسالگردکودتای28مرداد
نشانمیدهداینکودتاآرزوهایمصدقبرایعبورازمشکالتبا
کمکآمریکارابرباددادهودرعملمصدقازپلمذاکرهباایاالت

متحدهسقوطکرد.
*مصدقنخستوزیرایران23آبان1330درکلوپمطبوعاتملی
آمریکا:بادرنظرگرفتنوعدههایقبلــیمقاماتآمریکادایربه
کمکادارههمکاریاقتصادیاینکشوربهایراناینجانبتصمیم
گرفتمکهازدولتآمریکاتقاضــایوامکنموعوایدنفتایرانرا

وثیقهوامقراردهم.
*مصدقدراینســخنرانیازاینکهدولتآمریکابهایرانکمک
اقتصادیننمودهگلهکردهومیگویدمقاماتآمریکاییپسازجنگ
بهماوعدهکمکاقتصادیدادهبودندولیتاکنونبهنحواکملاین

وعدههاراانجامندادند.
*مصدقهنگامتســلیمیکیازنامههایخودکهخطاببهترومن
رئیسجمهورآمریکانوشتهشــدهبودبههندرسونسفیرآمریکا:
ایرانگدایی،هدیهوبخششنمیکند؛]بلکه[فقطازدوستخود

واممیخواهد.
*امروز65سالازکودتای28مرداد1332میگذردوتجربهنشان
دادهاستکهترامپباترومنفرقیندارد،آمریکاهمچنانغیرقابل
اعتمادبودهوکســیازپلمذاکرهبااینشیطانبزرگبهسرمنزل
مقصودنمیرسد.صفحه2 پیکرکارگردان

متعهد
»کیفانگلیسی«
درشاهچراغ
تشییعشد

صفحه3

* در روزهای گذشته روزنامه های 
زنجیره ای در اقدامی غیرحرفه ای 
تیترهایــی  بــا  غیراخالقــی  و 
همچــون »FATF باالخره ابالغ 
شــد«،»نیمی از راه FATF« و...

سعی کردند تا اینگونه القاء کنند 
که یکــی از لوایح FATF )الیحه 
اصالح قانون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم( تایید شده و بدین صورت 
زمینه الزم برای تصویب سه الیحه 
دیگر درخواستی FATF را فراهم 
کنند.                        صفحه10


