
 ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: پژوهش، سرمایه گذاری، مشارکت، 

مشــاوره، مدیریت اجرا، پیمانــکاری، نظارت بر اجــرا و بهره برداری پروژه های 

عمرانی و صنعتی که مصادیق آن شــامل موارد زیر می باشــد: انجام مطالعات 

فازهای مختلف پروژه های فنی و تهیه نقشه های اولیه و جزئیات اجرایی، تهیه یا 

تولید مصالح و تامین ماشــین آالت و تجهیزات موردنیاز پروژه های فنی از منابع 

داخلی یا خارج از کشور، استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی بانکی برای صادرات و 

واردات و خریدوفروش هر نوع کاال یا خدمات مرتبط با فعالیت های شرکت، ارائه 

خدمات آزمایشگاهی در حیطه رشته مهندسی عمران و تامین مواد و تجهیزات 

مربوط بــه آن، طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی از 

جمله ابنیه، ژئوتکنیک، تاسیسات، راه و ترابری، نفت وگاز، نیرو، صنعت ومعدن، 

آب، کشــاورزی، ارتباطات و ... انجام کارهای پژوهشــی مرتبط با فعالیت های 

شــرکت و تولید محصوالت با ارائه خدمــات دانش بنیان، آماده ســازی، افراز، 

تفکیک، تغییر کاربری، قطعه بندی اراضی، احداث شهرک های مسکونی، تجاری، 

صنعتی، صنفی، گلخانه، کشاورزی، پارک علم و فناوری و ... اخذ پروانه ساخت 

و موافقــت اصولی برای پروژه های مرتبط، انجام کلیه فعالیت های ســاختمانی 

ازجمله ساخت وساز، گسترش واحدهای مسکونی و غیرمسکونی، مقاوم سازی و 

مرمت ابنیه، گودبرداری، بهسازی خاک، انبوه سازی، بلندمرتبه سازی، بافت های 

فرســوده و ... ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ و اجرای نمایندگی 

از شــرکت های داخلی و خارجی. )درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم 

از مراجــع ذیربط(. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شــرکت: 

تهران، شــهر تهران، میدان حر، خیابان ده متری شــعاع، کوچه منطقه، پالک 

5، طبقه اول، واحد 2، کد پســتی 1317984513 سرمایه شخصیت حقوقی: 

مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 10/000 ریالی می باشد که تعداد 

100 ســهم آن با نام عادی بوده و به اســتناد گواهی شماره 96/52193 مورخ 

1396/05/23 مبلغ 1/000/000 ریال نزد بانک گردشــگری شــعبه میرداماد 

غربی پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران: آقای مجید هاشمی به شماره ملی 

0603283039 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای بصیر بهبهانی به شــماره 

ملی 1270190415 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد 

جالل میررحیمی به شــماره ملی 4433506087 به ســمت نایب رئیس برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار 

و تعهــدآور و چک ها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در 

غیــاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

و اوراق عــادی و مکاتبــات با امضای مدیرعامل یا اعضــای هیئت مدیره و مهر 

شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و 

علی البدل: آقای محمدرضا ابراهیمیان به شماره ملی 1292077360 به سمت 

بازرس اصلی و آقای ســیدمحمدرضا میرجلیلی به شماره ملی 4420004924 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

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

تاسیس شرکت سهامی خاص اندرکنش زمین پی سازه 
در تاریخ 1396/06/08 به شماره ثبت 514509 

به شناسه ملی 14007031726

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

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1394/12/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - شرکت 
صنعتی کاوه به شناســه ملی 10100355357 و شــرکت 
تامین ماســه ریخته گری به شناسه ملی 10100580397 
و شرکت واگن سازی کوثر به شناسه ملی 10102889089 
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت رهبین 
به شناســه ملی 10100379311 بــه عنوان بازرس اصلی 
و داریوش شــب انگیز به کد ملی 1284672212 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی 
مبارز سهامی خاص به شماره ثبت 132302 

و شناسه ملی 10260267119

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

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله 
سهامی عام به شماره ثبت 12582 

و شناسه ملی 10100485590 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای بهرام فرمان آرا به شماره ملی 1284350959 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فرمان آرا به شــماره ملی 
0040390985 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضای اسناد و 
اوراق تعهدآور شــرکت بحث و تبادل نظر شد و در نتیجه تصمیم زیر 
مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اســناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها، اعتبارات اســنادی و غیره با امضای 
مدیرعامل و یک نفــر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با 
امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. 
اختیــارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردیــد: الف- انجام دادن کلیه 
تشــریفات قانونی شــرکت ب - انجام دادن کلیه امور اداره شرکت با 
همکاری قسمتهای مربوطه پ- تهیه و تنظیم بودجه شرکت ت- عزل 
و نصب کارکنان شرکت )بجز مدیران که ازطرف مدیرعامل پیشنهاد و 
درصورت تصویب هیئت مدیره انجام می پذیرد.( براساس ضوابط تعیین 
شــده ث- تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه 
آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب ج- پرداخت بدهی و وصول 
مطالبات جاری شرکت چ- انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار 
از بانکها و شرکتها برای مصارف جاری شرکت ح- باز کردن حسابهای 
جاری و یا حســابهای سپرده در بانکها و- ورود به هرگونه دعوی چه 
بــه عنوان خواهــان و چه به عنوان خوانده درکلیــه مراحل قضایی و 
تســلیم گزارشات مربوطه به هیئت مدیره م- خریدهای داخلی هر نوع 
مواد مــورد لزوم و قطعات و اجناس مورد احتیــاج جهت بهره برداری 
شــرکت حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریــال در هر مورد ه- حفظ اموال 
و تنظیم فهرســت دارایی های شــرکت و- تعیین و پرداخت حقوق و 
پاداش کارکنان شــرکت براســاس مقررات جاری تعیین شده ازطرف 
دولت جمهوری اســامی ایران و هیئت مدیره ن- فروش محصوالت 
و خدمات شرکت براســاس ضوابط تعیین شده ازطرف هیئت مدیره و 

مقررات جاری کشور که ازطرف دولت اباغ می گردد. به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 

1395/9/20 و مجــوز شــماره 917/968/1442 مــورخ 

1396/5/23 اداره کل بهزیســتی استان تهران تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: نشانی مرکز موسسه در واحد ثبتی شهریار 

به شــهریار - وحیدیه - بلوار امام خمینــی - روبروی بانک 

صادرات - پالک 611 - کدپســتی 3355611558 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شهرستان های استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات موسسه مهر آفرینان  
راهیان سالمت به شماره ثبت 762  

و شناسه ملی 14005208847 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/7/9 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی امین تقوی به شماره 

ملی 0602376742 به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت 

مدیره خانم منصوره پرستار به شماره ملی 0600107019 

به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رفعت به شماره 

ملی 0600131890 به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیره 

تعییــن گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شــرکت از 

قبیل: چک، ســفته، بروات و عقود اســالمی و قراردادها با 

امضای مدیرعامــل و نایب رئیس بــه تنهایی و همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت مروارید سپید کهکشان 
سهامی خاص  به شماره ثبت 447611 

و شناسه ملی 10860141800 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/22 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا علیرضایی دارای 

کد ملی 0068855915 )خارج از اعضای هیئت مدیره( به 

جای آقای فخراهلل رضا خانی برای ادامه دوره تصدی اعضای 

هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید.

امضای کلیه اســناد و اوراق تعهدآور از جمله چک - سفته، 

برات و قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و 

اوراق عادی و مکاتبــات با امضای مدیرعامل و یا هر یک از 

اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96505 

و شناسه ملی 10101405599 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/12/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار 

ذیل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین ذوالفقاری 

طهرانی کد ملی )0043216031(- آقــای محمدعلی ذوالفقاری 

طهرانی کد ملــی )0451512261(- خانــم ملیحه بیدآبادی کد 

ملــی )0043737625(- ترازنامه و صورت های مالی ســال مالی 

منتهی به 94/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 

مستقل اندیشــان پارس به شناسه ملی 10320852352 و شماره 

ثبت 31089 به عنوان بازرس اصلی به نمایندگی آقای سیدسعید 

صادقی به شــماره ملی 0058829229 و آقای سیدمحمدحسین 

کطائیان به شماره ملی 0082027897 به عنوان بازرس علی البدل 

شــرکت برای ســال مالی منتهی به 95/12/30 انتخاب گردیدند. 

روزنامه کیهان برای درج آگهی رســمی شــرکت برای سال مالی 

منتهی به 95/12/30 انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق سهامی خاص به شماره ثبت 59305
و شناسه ملی 10101043570 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/12/14تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی کد ملی )0043216031( 
بــه عنوان رئیس هیئــت مدیره- خانم ملیحــه بیدآبادی کد ملی 
)0043737625( بــه عنــوان نائب رئیس هیئــت مدیره- آقای 
محمدعلی ذوالفقاری طهرانی کد ملی )0451512261( به عنوان 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، ســفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســالمی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای 

شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و 
اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی 
همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس تهران خیابان شــهید دکتر بهشتی بعد از خیابان میرزای 
شیرازی پالک 498 طبقه ســوم کد پستی 1596983916 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق سهامی خاص به شماره ثبت 59305 
و شناسه ملی 10101043570 

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

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news
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خبر ويژه

برجام 
و راهبرد جدید 

! آمریکا

بزک کنندگان آمریکا
با سانسور و تحریف 

همچنان 
مشغول کارند!

گزارش تحلیلی کیهان از راهبرد جدید آمریکا

ترامپ پوسته برجام را حفظ 
و تحریم ها را تشدید می کند

نمایش مضحک سفیر آلمان در تهران

دفاع یکپارچه دولت از سپاهبرجام با عمل به تعهدات حفظ می شود نه نصب پوستر به دیوار سفارت!
در مقابل گستاخی آمریکا

* طرح مثلث شوم آمریکا، اسرائیل و آل سعود برای 

آغاز جنگی تازه با حزب اهلل.

* خیز وکالی مغربی برای دستگیری وزیر جنگ 

سابق رژیم صهیونیستی.

* نماینده پارلمان اروپا در دمشــق: در اروپا اجازه 

نداریم از واقعیت های سوریه حرف بزنیم.

*حرکت الک پشــتی اروپا برای توقف نسل کشی 

مسلمانان میانمار.                                 صفحه آخر

طرح نظامی آمریکا علیه کره شمالی لو رفت
 سیا قصد داشت کیم جونگ اون را ترور کند

صفحه۳

* محمدجواد ظریف: سپاه پاســداران انقالب اسالمی یک افتخار برای 
کشــور و ضامن دفاع از کشــور و تداوم انقالب و دفاع از مرزهای کشور 

است.
* آمریکایی ها با چنین اقداماتی، بیشتر خودشان را منزوی تر می کنند و 

در چشم مردم ایران منفورتر می شوند.
* سخنگوی وزارت امور خارجه: تصور می کنم باید آمریکا تمام عوارض 
تصمیم خود درباره قراردادن سپاه در فهرست تروریستی را بپذیرد و قطعا 
پاســخ ایران سخت، قاطع و در حد الزم خواهد بود که در زمان خودش 

اگر چنین اتفاقی به وقوع بپیوندد اتخاذ خواهد شد.
* محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت: مواضع دولت نسبت به سپاه بسیار 
روشــن است. سپاه ارگان رسمی و انقالبی و ارزشی نظام است و یکی از 

مؤلفه های قدرت و ارکان دفاع ملت است.

* نه تنها مردم ایران بلکه جهان هم باید به جهت مبارزه سپاه با تروریست ها قدردان آنها باشند، ما همواره به 
وجود سپاه مباهات می کنیم و قوت سپاه را قوت نظام می دانیم.

* سرلشــکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه: در اعالم مواضع علیه دشمنان و دشمنی های دشمنان علیه 
جمهوری اســالمی ایران هماهنگی در همه بخش های کشــور وجود دارد؛ هرچند ممکن است بیان آنها با هم 
تفاوت داشته باشد.                                                                                                                     صفحه۳

در اعتراض به سیاست های ریاضتی

5 میلیون کارگر فرانسوی در130 شهر دست از کار کشیدند

* آخونــدی: مســکن مهر باعث گرانی مســکن

شد!

* در پســابرجام علی رغم ورود هیئت های خارجی 

کار بزرگی انجام نشد.

* وعده وزیر ارتباطات: مانیتورینگ طرح رجیستری 

موبایل از پایان مهر شروع می شود.

* زنگنه مشکل پاالیشگاه خلیج فارس را به کمبود 

منابع مالی نسبت داد.                                 صفحه۴

رویترز: بانک های بین المللی هنوز هم
 حاضر به تعامل با ایران نیستند

* سرازیر شدن میلیون ها کارگر خشمگین به خیابان های فرانسه، »امانوئل ماکرون« را با بزرگترین چالش در دوران 
ریاست جمهوری اش مواجه کرد.

* علت خشم کارگران، اعطای اختیارات گسترده توسط ماکرون به کارفرمایان در قانون جدید بود.
* نرخ بیکاری در فرانسه تقریباً 2 برابر انگلیس و آلمان است.

* با توجه به افزایش نارضایتی میان اقشار کم درآمد در فرانسه، ماکرون روزهای سختی را پیش رو دارد. صفحه آخر

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

پرسش درباره جاسوس عضو تیم هسته ای
ریختن آب به آسیاب دشمن است!

* قرار اســت فردا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا راهبرد جدید کاخ سفید درباره ایران را اعالم کند. شواهد و قرائن 
نشان می دهد محتوای راهبرد جدید حفظ پوسته برجام  و تشدید فشار و تحریم برای امتیازگیری بیشتر است.

* آمریکا با نقض عهد های مکرر و عدم عمل به تعهدات خود به واقع مدت هاســت از برجام خارج شــده و عمال چیزی از 
برجام باقی نگذاشــته است اما آمریکایی ها نه به دنبال خروج از برجام بلکه در پی حفظ پوسته و امتیازات برجام، در کنار 

دریغ کردن حداقل نفع ایران از برجام بلکه افزایش تحریم ها با شدت بیشتر از قبل هستند. 
*دولت آمریکا در این مسیر تالش خواهد کرد تا با همکاری با کنگره و شرکای اروپایی خود، از یک سو، و ایجاد التهاب و تالطم 
در اقتصاد داخلی کشورمان، فشار را در حوزه های خارج از برجام از جمله برای مقابله با فعالیت های منطقه ای ایران افزایش دهد.

* یک جریان رســانه ای- اقتصادی در داخل مهم ترین سرمایه هایی هستند که با هراس افکنی و مهندسی ترس، به دنبال 
زمینه چینی برای مذاکرات مجدد با آمریکا هســتند و آمریکا امید بسته تا بتواند با کمک آنها دوران جدیدي از فشار را 

دوباره آغاز و تسلیم را تئوریزه و القا کند.
* در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری فضای داخلی کشور به وحدت مسئوالن و مواضع قاطع آنان نیاز دارد، آنگونه 
که فرمانده کل سپاه در برابر آنان موضع گرفت و به آنها هشدار داد و وزیر امور خارجه کشورمان در حمایتی تحسین برانگیز 

از سپاه، از پاسخ تند ایران در برابر اقدامات ماجراجویانه آمریکایی ها خبر داد.
صفحه2

اروپایی  * همکاری طرف هــای 
برجــام با آمریکا بــرای افزایش 

فشار بر ایران.
* آقای مشــاور این ژست ها به 
شما نمی آید.              صفحه2


