مسابقات جام قهرمانان جهان  -ژاپن

مقام اروپایی اعالم کرد

وحشت اروپا از بازگشت
 2500داعشی چشمآبی به خانه!

قدرتنمایی
والیبال ایران
مقابل ایتالیا
در گام نخست

* تیــم فوتبــال پرســپولیس دیشــب با
پیروزی۳بر۱مقابل االهلی عربستان به جمع
 ۴تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا راه یافت.

صفحه۹

چهارشنبه  ۲۲شهریور ۱۳۹۶

 ۲۲ذیحجه 143۸

* بعــد از ترکمنها و پارلمان کردســتان عراق؛ عربهای

* خط و نشــان اتمی پیونگ یانگ برای آمریکا همزمان با

کرکوک هم همهپرسی استقالل کردستان را تحریم کردند.

تصویب تحریمهای شورای امنیت.

سال هفتادو ششم

رهبر انقالب در درس خارج فقه تأکید فرمودند

فاجعه میانمار کمنظیر است
دولتهای اسالمی عمال ًوارد شوند
در رأس دولت میانمار زنی بیرحم است و برنده جایزه صلح نوبل
با این اتفاقات مرگ این جایزه رقم خورد

* حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای :تقلیل فاجعه میانمار به یک
درگیری مذهبی بین مسلمانان و بوداییها نادرست است.
* این فجایع در مقابل چشــم کشــورها و دولتهای اسالمی و
مجامع جهانی و دولتهای ریاکار و دروغگوی مدعی حقوق بشر
از سوی دولت بیرحم میانمار ،در حال رخ دادن است.
* منظور از اقدام عملی(کشورهای مسلمان) ،لشکرکشی نیست
بلکه باید فشــار سیاســی ،اقتصادی و تجاری خود را بر دولت
میانمار افزایش دهند و علیه این جنایات در مجامع جهانی فریاد
بکشند.
* مدعیان حقوق بشر که گاهی برای مجازات یک مجرم در یک
کشور ،جنجال و هیاهو میکنند ،در مقابل کشتار و آواره شدن
دهها هزار نفر از مردم میانمار ،هیچ عکسالعملی نشان نمیدهند.
* جمهوری اســامی باید این افتخار را برای خود حفظ کند که
علیه ظلم در هر نقطه از جهان ،چه در مناطق اشــغالی توسط
صهیونیستها ،چه در یمن و بحرین و چه در میانمار ،موضع صریح
صفحه۳
و شجاعانه خود را اعالم کند.

خبر ویژه

کابینه فاقد فرمانده اقتصادی است
دیگر حمله به دولت سابق جواب نمیدهد

صفحه2

شماره ۲۱۷۲۱

صفحه آخر

تکشماره  5000ریال

 11کشته و  26مجروح در سقوط اتوبوس به دره
امنیت سفرهای جادهای با کیست؟

* بامداد روز گذشته یک اتوبوس ولوو که از کرج به سمت ساری در حرکت بود ،دچار سانحه سقوط به داخل دره شد.
در این سانحه متاسفانه  11نفر از هموطنانمان در لحظه جان سپردند و  26نفر مجروح شدند.
*  ۲هفته پیش هم اتوبوس حامل  44تن از دختران مدارس فرزانگان استان هرمزگان در جاده شهرستان داراب
در مسیر شیراز واژگون شد.
* تصاویر به وضوح نشان میدهد که الستیکهای اتوبوس کام ً
ال صاف و بدون عاج بوده و معلوم نیست پلیس راهور چگونه
به این اتوبوس اجازه تردد داده است.
* وزارت راه و شهرســازی ،به جای توجه به امنیت ســفرهای جادهای و ریلی که بار عمده حمل و نقل کشور را به
دوش میکشند ،به فکر مانور روی خرید هواپیما و عکس یادگاری با یک هواپیمای خارجی بوده است! صفحه۴
روایت سیدحسن نصراهلل از آغاز بحران سوریه

همه میگفتند سوریه  3ماه دیگر سقوط میکند
رهبری گفتند :پیروزی با شماست ،مقاومت کنید

* در آغــاز حوادث ســوریه ،به ایران
رفتم و بــا رهبر جمهوری اســامی
دیدار کردم ،در آن زمان همه معتقد
بودند که نظام ســوریه طــی  2یا 3
ماهه ســقوط خواهد کرد ،ما دیدگاه
خود را مطرح کردیم و گفتیم اگر در
دمشق نجنگیم باید در هرمل ،بعلبک،
ضاحیه ،الغازیــه ،بقاع غربی و جنوب
لبنان بجنگیم.

* رهبر جمهوری اســامی ایران حرف مــن را با موافقت تکمیل کرد و گفت:
نه فقط در این مناطق بلکه در کرمان ،خوزستان و تهران و  ...این جبهه چند
محور دارد؛ محور ایران ،محور ســوریه و محور لبنان .فرمانده محور ســوریه
«بشاراسد» است و باید کاری کنیم که پیروز شود و پیروز خواهد شد.
* با گذشت یکسال و نیم یا  2سال ،عربستان پیامی برای بشار اسد فرستاد و
گفت سوریه در کنفرانسی قطع روابط با حزباهلل و ایران را اعالم کند تا بحران
کشورش تمام شود.
* مقاومت در ســوریه پیروز شده و آنچه باقی مانده نبردهای پراکنده
صفحه۲
است.

سیدنظامالدینموسوی
دبیرکل
انجمن روزنامهنگاران
مسلمان شد

يادداشت میهمان

هم ترجمه درست بود
هم تحلیل!

صفحه۳

صفحه2

آگهی تغییرات شرکت انتقال دادههای نداگستر صبا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  217842و شناسه ملی 10102591792

تاسیس موسسه غیرتجاری همیار پیشرفت و آبادی باران
در تاریخ  1396/06/15به شماره ثبت 42665
به شناسه ملی 14007048921

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1395/4/31تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
آقایان عبدالحســین بیدآبادی ک.م  0043821121به ســمت
رئیس هیئت مدیره و احمــد بیدآبادی ک.م  0041638158به
ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحسین ذوالفقاری
طهرانی ک.م  0043216031به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک ،سفته ،برات و
قراردادها با امضای دو نفر از ســه نفر آقایان اعضاء هیئت مدیره

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد.
موضوع :موضوع موسسه «نشر دیجیتال» میباشــد که مصادیق فعالیتهای آن عبارتند از:
تصدی قرار دادن اطالعات و محتوای دیداری ،شنیداری ،نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب
دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در موضوعات مختلف در معرض
عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشــرده و تصدی قرار دادن محتوای دیجیتال
دیداری ،شنیداری ،نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عموم ازطریق شبکه گسترده
جهانی و شــبکه ملی اطالعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات
دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :تهران شــهر تهران  -دامپزشکی -خیابان
بوســتان ســعدی  -خیابان قصرالدشــت  -پالک  - 555طبقه همکف  -واحد شمالی  -کد
پستی  1346697454سرمایه شــخصیت حقوقی 10000000 :ریال میباشد .اسامی و میزان
سهمالشــرکه شرکاء :خانم لیال اطهر به شــماره ملی  2002719721دارنده  1/000/000ریال
سهمالشــرکه آقای محمدمهدی اطهر به شــماره ملی  2002763453دارنــده 9/000/000
ریال سهمالشــرکه اولین مدیران شــرکت برای مدت یک سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
خانم لیال اطهر به شــماره ملی  2002719721به سمت مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره،
آقای محمدمهدی اطهر به شــماره ملی  2002763453به سمت رئیس هیئتمدیره دارندگان
حق امضاء :کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود
اسالمی با امضاء رئیس هیئتمدیره یا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد .اختیارات
مدیرعامل :طبق اساســنامه آگهی به موجب مجوز شــماره  96/164845مورخ 1396/04/26
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()84033

همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســات غیرتعهدآور با
امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء ،انتخاب
و تعیین سمت هیئت مدیره ،تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب
شده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای ســازمان ثبت قابل دســترس
میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم سهامی خاص
به شماره ثبت  102490و شناسه ملی 10101464348

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان سهامی خاص
به شماره ثبت  89422و شناسه ملی 10101337982

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

و  11تن زخمی شدند.

تصمیم گرفت نسلکشی میانمار را بررسی کند!

12صفحه ( به اضافه16صفحه ويژهنامه خودرو در مراکز استانها و نيازمنديهای ويژه تهران)

 ۱۳سپتامبر 201۷

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ  1395/7/25تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد :اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب
گردیدند :آقای قربان محمدی به شــماره ملی  1639049606به نمایندگی
از شــرکت گروه مهندســین مشاور ساختمان و شهرســاز اکباتان به شناسه
ملــی  10103269258به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عزتا ...ظفری به
شــماره ملی  3960936974به نمایندگی از شرکت تجهیز محیط به شناسه
ملی  10101340144بــه عنوان نایب رئيس هیئت مدیره آقای محمدجواد
ذبیحیان به شماره ملی  4280880743به نمایندگی از شرکت ایجاد محیط
به شناســه ملی  10101318872به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
آقای حمیدرضا قهرمانی به شماره ملی  0384382819به نمایندگی از شرکت
مهندســین مشاور ساخت آزما به شناســه ملی  10101338001به عنوان
عضو هیئت مدیره آقای غالمرضا مجیدی به شــماره ملی  0032327943به
نمایندگی از شــرکت تولیدی خانه گستر به شناسه ملی  10100591316به
عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک
سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و احدی از اعضای
هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی
از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مراسالت اداری با امضای
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .طبق مواد  12و  14اساسنامه
شــرکت اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.
 انجام امور جاری و ســایر اقدامات الزم برای اداره امور شرکت - .استخدامو نصــب و عزل کارکنان شــرکت در چارچوب تشــکیالت مصوب - .تعیین
وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چارچوب تشکیالت مصوب - .نظارت،
هدایت و ارشــاد کارکنان شــرکت در انجام وظایف آنــان - .انجام عملیات و
معامالت مربوط به فعالیتهای جاری مربوط به شــرکت - .پیشنهاد ایجاد یا
انحالل شعب و یا نمایندگیهای شرکت به هیئت مدیره - .پیشنهاد طرحها و
آییننامههای الزم جهت بررسی و یا اخذ تصمیم به مراجع مربوطه - .اجرای
مصوبــات هیئت مدیره و مجامع عمومی  -پیشــنهاد هر نوع تغییر یا اصالح
اساســنامه به مجمع عمومی فوقالعاده - .پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه
به مجمع عمومی فوقالعاده - .پیشنهاد آییننامههای مالی ،معامالتی،اداری،
استخدامی و ساختار سازمانی شــرکت و تغییرات بعدی آنها برای تصویب و
ســایر آییننامههای مورد لزوم - .افتتاح و بستن حساب ریالی یا ارزی به نام
شــرکت نزد بانکها و مؤسسات در داخل و خارج از کشور و تعیین و معرفی
اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حسابها را دارند.

* در حمله طالبان به کاروان ارتش آمریکا  13نظامی کشته

* شــورای امنیت پس از قتلعام  3000مسلمان ،باالخره

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده

سعید خدیوزاد به شماره ملی  0011008504به سمت عضو

مورخ  1395/2/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،

تعیین شد.
مهدی ایمانزاده فرد به شــماره ملــی  0080491375به

هر دو هفته یکبار ،سهشنبهها

سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی خلخالی به شماره ملی
 0063388741به ســمت بازرس علیالبدل برای مدت یک

تأسیس شرکت سهامی خاص شریف گستر نفیسشهر در تاریخ 1395/6/20
به شماره ثبت  498182به شناسه ملی 14006164060

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع شــرکت :انجام کلیه امور بازرگانی،
خرید ،فــروش ،توزیع و حقالعملکاری کاالهــا ،واردات و صادرات کلیه
کاالهــا و ترخیص کاالهای مجاز از تمام گمرکات کشــور ،شــرکت در
مناقصــات و مزایدههای دولتی و خصوصی داخلــی و خارجی ،اخذ وام
و تســهیالت ریالی و ارزی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی
و خصوصــی داخلی و خارجی جهت شــرکت ،اخذ نمایندگی و اعطاء به
شــرکتهای داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی ،ایجاد شعبه
در داخل و خارج کشور ،بازگشایی و اخذ اعتبارات و السی برای شرکت،
برپایی و شــرکت در کلیه همایشها و نمایشــگاهها و سمینارهای دولتی
و خصوصــی (مربوط به موضوع فعالیت شــرکت) ،انعقاد قرارداد با کلیه
اشــخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ،بازاریابی غیرهرمی و غیر
شبکهای ،مشاوره بازرگانی به شرکتهای تجاری و صنعتی اعم از دولتی
و خصوصــی «کلیه موارد مذکور در صورت ضــرورت قانونی پس از اخذ
مجوزهای الزم» مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
شــرکت :تهران خیابان فرجام بین خیابان ســراج و شهید عبادی شماره
 319کد پســتی  1684964913ســرمایه شــرکت :مبلغ 1/000/000
ریال منقســم به  1000ســهم  1000ریالی که تعداد  1000ســهم با
نام میباشــد که مبلغ  1/000/000ریال توســط مؤسسین طی گواهی
بانکی شــماره  1875/95مورخ  95/6/11نزد بانک انصار شعبه چهار راه
رشید پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به

شــرح ذیل تعیین شدند -1 :آقای سید علیرضا شریفی اصل شماره ملی
 0065829492بســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  -2آقای سید
باقر شریفی اصل شماره ملی  1729515150بسمت نايب رئیس هیئت
مدیره  -3خانم سعیده شریفی اصل شماره ملی  0057972400بسمت
عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی
با امضاء :آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره و آقای سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر
یک به تنهایی با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامههای اداری با
امضاء :آقای ســید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره و آقای سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر
یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیــارات مدیرعامل :طبق اساســنامه بازرس اصلــی و علیالبدل برای
مدت یک ســال به شــرح ذیل تعیین شــدند :آســیه اکبــری حلم به
شــماره ملی  1360642803به عنوان بازرس اصلی .سید ایمان موسی
کاظمــی محمدی به شــماره ملــی  1757469151به عنــوان بازرس
علیالبــدل .روزنامه کثیراالنتشــار ابــرار جهــت درج آگهیها انتخاب
شــد موضوع فعالیت ثبت مذکور به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت
نمیباشد.
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سال مالی انتخاب شدند.
مســعود خدیوزاد به شــماره ملی  1708876790به سمت
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ،مریم دیهیمجو به شــماره
ملی  0051260328به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و

سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،انتخاب
مدیران ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار ،تعیین وضعیت حق
امضــاء ،انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در
ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
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آگهی تغییرات شرکت ار اس اکسپرس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  26997و شناسه ملی 10100724645

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ

شرکت معتبر اســت روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج

 1392/4/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آگهیهای شرکت تعیین شد.

حســین رهاب به شــماره ملــی  0938446932به عنوان

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بــه عنوان بــازرس علیالبدل برای یک ســال مالی انتخاب
گردیدند .ســید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228
بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی
 2753410542به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ســید
سعید وفائی به شــماره ملی  0450170586به سمت مدیر
عامل انتخــاب گردیدند .امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور
با امضــای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران ،انتخاب
بــازرس ،تصویــب ترازنامــه و صورتهای مالــی ،انتخاب
روزنامــه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در
ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
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