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ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های 

بازرگانی و تجــاری مجاز داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع 

کاال و خدمات مجاز، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با 

کلیه سازمانها، نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی 

و نیز اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای 

نمایندگــی کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخــل و خارج از 

کشــور و ایجاد شــعبه در داخل و یا خارج از کشــور و مشارکت با 

کلیه مؤسسات و شرکتهای مجاز تولیدی، بازرگانی، خدماتی، فنی و 

مهندسی، آموزشی و دانش بنیان، انجام خدمات مشاوره ای، مدیریت 

پیمان، خدمات مهندســی و نرم افزاری، طرح ریزی و ســازماندهی 

بنگاه ها، اســتفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات 

اعتباری، اخذ وام و تســهیالت از بانک ها و مؤسسات و مراکز مالی 

و اعتباری دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی، گشــایش اســناد 

اعتباری برای کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت. در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت 

به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- شهرســتان تهران- بخش 

مرکزی- شــهر تهران- سعادت آباد- خیابان شــکوفان 2- بلوار 

دریا- پالک 225 - طبقه اول- کد پســتی 1998915314 سرمایه 

شــخصیت حقوقی: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 1000 سهم 

10000 ریالی می باشد تعداد 1000 سهم آن با نام عادی می باشد و 

مبلغ 3500000 ریال طی گواهی بانکی شماره 96/894 ص / 202 

مورخ 1396/10/10 بانک پاسارگاد شعبه بلوار خوردین واریز گردیده 

و الباقی در تعهد ســهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محمد 

حیدری به شماره ملی 0047541350 و به سمت مدیرعامل به مدت 

2 سال آقای کسری صادقی زاده به شماره ملی 0451624807 و به 

سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید هادی آهوئی به 

شماره ملی 5139756463 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 

مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 

از قبیل چک، ســفته، برات، قراردادها و عقود اســالمی با امضای 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق 

عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره 

منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید احمدی به 

شماره ملی 0052754073 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی حسابرسی فاطر به شماره ملی 10100188574 به سمت 

بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

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

تأسیس شرکت سهامی خاص اندیشه سازان نگین مهر در تاریخ 1396/10/30 
به شماره ثبت 521813 به شناسه ملی 14007363866

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/9/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت مواردی از قبیل: 
دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیســات سرچاهی و خطوط 
لولــه جریانی، فــرآوری نفت و گاز و کارخانه هــای گاز و گاز مایع و 
تزریق گاز و آب، پاالیشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، 
مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقــال نفت گاز، تلمبه خانه های نفت و 
ایستگاه های تقویت فشــار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر 
آن، و در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، 
تاسیســات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سردکننده 
ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان )آب، گاز، برق و فاضالب( 
و انتقال زباله، تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب 
کوچک، وســایل انتقال )آسانســور پله برقی و...( سیستم های خبر و 
هشداردهنده، تجهیزات آشــپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، 
سیســتم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ســاختمان، ماسه پاشی 

)سندپالســت(، حفاظت کاتودی، پوشــش )الینیگ( و ایستگاه های 

پمپــاژ آب و فاضالب کوچک و نظایر آن الحــاق و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. )ثبت موضوع فعالیت شرکت به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(. تعداد اعضاء هیئت مدیره 

بــه 7 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. 

مرکز اصلی شرکت به نشانی: پاکدشت- بخش شریف آباد- دهستان 

جمال آباد- روســتای جمال آباد- خیابان جمال آباد- خیابان هشتمین 

نور- پالک 0- طبقه همکف- کد پستی 3399150845 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
حجتالهقلیتبارسرپرستادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران
سازمانثبتاسنادوامالککشور

آگهی تغییرات شرکت حدیدسازه پیشرو  سهامی خاص
 به شماره ثبت 155 و شناسه ملی 10100030432 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1396/4/23 

تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد:- هاشــم اســدی به شــماره ملی 

0032924305 و ابوالفضل مهاجر به شــماره ملی 0053021861 و 

یوســف جعفری شبستری به شماره ملی 1729346820 و ابوالحسن 

واحدی نوری به شــماره ملی 2140233077 و مهران شــاه مرادی 

به شــماره ملی 0533089301 به سمت اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - میرمجید مجابی به شــماره ملی 

4322524117 به ســمت بازرس اصلی و ســید حسین میرزائی به 

شماره ملی 0439872014 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک ســال انتخاب شدند. - ترازهای مالی و حساب سود و زیان سال 

مالی 95 به تصویب مجمع رسید. 

حجتالهقلیتبارسرپرستادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری

شهرستانهایاستانتهرانسازمانثبتاسنادوامالککشور.

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم سهامی خاص به شماره ثبت 381 
و شناسه ملی 10103378545

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رودهن 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز
 سهامی خاص  به شماره ثبت 21577

 و شناسه ملی 10100671309 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1396/6/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضای هیئت مدیره به 3 نفر 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. ماده 41 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و 

سایر نامه های عادی و اداری را هیئت مدیره تعیین می کند.

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده مــورخ 1396/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: - موسسه حسابرســی کارآمد حساب ایرانیان به 

شناســه ملی 10103907200 به سمت بازرس اصلی 

و حســین ثنائی اعلم به شــماره ملی 0081268238 

به ســمت بــازرس علی البــدل برای مدت یک ســال 

انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شــرکت انتخاب گردیــد. - ترازنامه و 

 حساب ســود و زیان منتهی به سال 1395 به تصویب

 رسید. 

 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت کوره های القایی 
دماوند سهامی خاص به شماره ثبت 199 

و شناسه ملی 10101495849

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

سال هفتادو ششم   شماره 21907   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 26 اردیبهشت 1397   29 شعبان 1439    16 مه 2018

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

همچنان
 در ُخماری 

برجام

پاسخ 
پشیمان کننده 

شما  
همین بود؟!

دولت فریب اروپا را نخورد

اروپا اگر نگران ثبات منطقه بود 
مقابل جنایات اسرائیل سکوت نمی کرد

2900 مجروح و 60 شهید در یک روز
صهیونیست ها حتی به شیرخواره 8 ماهه هم رحم نکردند

رسانه های منطقه فاش کردند

آمریکا برای فشار به ایران
از اروپا تضمین گرفت سپس از برجام خارج شد

زاکانی: برجام نشان داد دل بستن به دشمن 
عماًل جز ناکامی در پی ندارد

صفحه۱۰

* گاردیــن: نتیجه انتخابات عراق ضربه ای به نفوذ 
آمریکا در این کشور بود.

* سلب تابعیت 150 انقالبی دیگر بحرینی از سوی 
رژیم آل خلیفه.

* دعوت امارات از وزیر صهیونیســت برای سفر به 
این کشور همزمان با جنایات غزه!

* پایــگاه »ملک فیصل« در جیزان عربســتان با 
موشک انصاراهلل منهدم شد.                 صفحه آخر

واکنش صهیونیست ها به اظهارات دبیرکل حزب اهلل

سیدحسن نصراهلل درست می گوید
دوره آزادی اسرائیل برای حمله به سوریه تمام شده است

* رســانه های منطقه ای محتوای مذاکرات اخیر دولت آمریکا با اروپا را فاش 
کردند که نشان می دهد آمریکا قبل از خروج از برجام از اروپا برای ادامه فشار 

به ایران تضمین گرفته است.
* روزنامه »الجمهوریه« لبنان : آمریکا قبل از خروج از برجام، از ســه کشور 
اروپایی برای مقابله با برنامه موشکی و منطقه ای ایران ضمانت گرفته است.
 * منابــع مطلع بخشــی از محتوای مذاکــرات اخیر دولت آمریــکا با اروپا

- در دو هفتــه منتهی به خروج آمریکا از برجام- درباره توافق هســته ای را 
فاش کردند و گفتند که واشــنگتن از سه کشــور اروپایی خواستار تعهد و 

ضمانت شده است.
* آمریکا سه پرونده برای سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان مطرح کرده و 
از ســه کشور اروپایی خواسته تضمین بدهند که با نقش داخلی و منطقه ای 

حزب اهلل لبنان مقابله خواهند کرد.

* در روز نکبت، صهیونیست ها به سمت میلیون ها فلسطینی که در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به قدس راهپیمایی 
می کردند، از زمین و آسمان شلیک کردند.

* صهیونیست  ها ظرف تنها چند ساعت 6۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و 29۰۰ نفر را هم زخمی کردند.
* جنایات رژیم صهیونیســتی در شــرایطی صورت می گیرد که مجامع بین المللی و حاکمان کشورهای غربی همچون 
مترسکی نظاره گر این جنایات هستند و کوچکترین واکنش عملی به این قتل عام ها نشان نمی دهند. حتی شورای امنیت 

به دلیل مخالفت آمریکا در تصویب بیانیه محکومیت سرکوبگری اقدامات رژیم صهیونیستی ناکام ماند.
* واکنش اتحادیه اروپا به این جنایات نیز، صرفا در حد محکومیت زبانی و دعوت طرفین به آرامش بود! فدریکا موگرینی مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا از دو طرف خواست از توسل به خشونت خودداری کنند و در خصوص وقایع جاری در غزه ابراز نگرانی کرد!

* سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان نیز در اظهارات جداگانه با انتقاد زبانی از انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به 
قدس، خواستار توقف خشونت ها از سوی دوطرف شده اند!

* اروپا به همراه آمریکا همواره ایران را به بهانه داشتن »فعالیت های ثبات زدا در منطقه« تحت فشار قرار داده و الزمه رفع 
تحریم ها و گشایش اقتصادی را مذاکره بر سر توان موشکی و موقعیت منطقه ای کشورمان اعالم کرده اند، در حالی که هیچ 

اقدام عملی برای فعالیت های ثبات زدای اسرائیل در منطقه انجام نمی دهند.
* انفعال اروپا در برابر جنایات هولناک اســرائیل در منطقه نشان می دهد، ثبات منطقه هم مثل توان هسته ای کشورمان، 

بهانه ای بیش نیست و غرب فقط به دنبال گرفتن مولفه های قدرتمان است.
صفحه آخر

* مناطق آزاد کشــور به جای آنکه ارزآور باشند، 
ارزبر هستند.

* یک فعال اقتصادی خبر داد: رکود بی ســابقه در 
بازار موبایل و لوازم جانبی.

* زیمنس آلمان: تابع تحریم های آمریکا علیه ایران 
هستیم.

 * انتقــاد یک نماینده مجلــس از افزایش بی رویه 
نرخ عوارض جاده ها.                            صفحه۴

کیهان بررسی کرد

گالیه شدید مردم از افزایش سرسام آور اجاره خانه
در ماه های آغازین سال 97

* رهبر معظم انقالب در دیدار هفته گذشته با هزاران نفر از معلمان و دانشجویان با  اشاره به عدم اطمینان خود به سه 
کشور اروپایی تصریح کرده بودند : اینها گاهی در حال لبخند، خنجر را در سینه   طرف مقابل فرو می برند و با تعریف 

و تمجید ظاهری و اینکه ما می دانیم شما قرارداد را به هم نمی زنید، اهداف خود را دنبال می کنند.
* اســناد فاش شــده از سوی رســانه های منطقه ای بار دیگر عمق نگاه رهبر معظم انقالب را نشان داد چرا که اروپا 
همزمان با نشان دادن همراهی خود با ایران در حفظ برجام به آمریکا در ادامه سیاست های ضدایرانی برای مقابله با 
برنامه های موشکی و منطقه ای ایران تضمین داده بود.                                                                 صفحه2

* »لیلی انورالغندور« درجریان تظاهرات روز نکبت نوار غزه بر اثر استنشاق گاز اشک آور به شهادت رسید.

* این طفل شیرخواره مثل بسیاری از اطفال و کودکان دیگر، جان خود را فدای آرمان های فلسطین کرد.
 * صهیونیســت ها روز دوشنبه برای ســرکوب تظاهرات فلســطینی های آواره در نوار غزه، از جنگنده های

 »اف-15« استفاده کردند!
* انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس، به قیمت شهادت 60 فلسطینی و جراحت 2900 فلسطینی دیگر، 
به انجام رسید.                                                                                                  صفحه آخر

* عضــو کارگــزاران: اروپا در 
نقشه آمریکاســت، کاری برای 
ایران نمی کند             صفحه2


