
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1396/05/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ولی اله 
حلیمی زنجانی اصل به کد ملی 4280379181 به ســمت 
رئیــس هیئت مدیره - داریوش حلیمــی زنجانی اصل به کد 
ملــی 0054082031 به ســمت مدیرعامــل و نایب رئیس 
هیئت مدیــره -  راضیــه حلیمی زنجانی اصل بــه کد ملی 
0065560434 به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت اعم از چک، سفته و غیره 
به امضای مشــترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشــد. ســیدمهرداد علوی 
 نســب به کد ملی 0072830921 به سمت بازرس اصلی و 
سیدسینا علوی نســب به کد ملی 0067279570 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به سال 
1395 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام روستا 
گلشن سهامی خاص به شماره ثبت 134416 

و شناسه ملی 10101776421 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 

1396/4/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شــد. خانم شبنم محمدی اشتهاردی به 

شــماره ملی 0081246241 به عنوان بازرس 

اصلی و خانم مریم رضایی ســانیانی به شــماره 

ملی 5450010011 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت 

مدیره به قــرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب 

گردیدند: خانم مهوش آزرمگین به شــماره ملی 

0039134636 خانم اشرف السادات کاظمی به 

شــماره ملی 6159635351 آقای سیدمحمود 

مرتضوی به شماره ملی 0040945189

آگهی تغییرات شرکت بهنگام آفاق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 109541 

و شناسه ملی 10101532733 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1396/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مواردی به موضوع 
شرکت الحاق و موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه اصالح گردید: ایجاد و تأسیس کارخانه 
بــه منظور تولید و توزیع انواع فرآورده های نســاجی شــامل 
نخ های پنبه ای، اکرولیک، پنبه پلی استر، فرش ماشینی- انواع 
پارچــه رنگرزی، پارچه و نخ الیاف- تکمیل پارچه- تولید انواع 
فیالمنت های پلی اســتر و پلی پروپیلن و نایلون واردات مواد 
اولیه و لوازم یدکی ماشــین آالت مربوطــه- صادرات تولیدات 
کارخانه و کاالهای مجاز- شــرکت در مناقصات و مزایده های 
بخش خصوصی و دولتی و نهادهــا و تعاونی ها انعقاد قرارداد 
و اخــذ و اعطــای نمایندگی اشــخاص حقیقــی و حقوقی و 
شــرکت های داخلی و خارجی و همچنیــن انجام فعالیت های 
تولیدی- خدماتی، بازرگانی، مشــاوره ای، نظارت، تأســیس و 
توســعه، نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های 
مقیاس کوچک و تجدیدپذیر شــامل بادی، خورشیدی، زمین 

گرمایی و زیســت توده و گازی )تولید برق و حرارت( و خرید 
تجهیزات و ملزومات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی 
انجام- کلیه فعالیت های اجرائی، مشاوره ای، نظارتی، اقتصادی، 
مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی 
و تهیه طرحهــای توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر 
تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها در زمینه نیروگاه های 
مقیاس کوچک و تجدیدپذیر و هــر گونه فعالیت در ارتباط با 
موارد مذکور از قبیل واردات کاالهای مجاز و تکنولوژی صنایع 
مادر و انتقال دانش فنی، حق العمل کاری، پیمانکاری خدمات، 
شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را رأساً و یا 
با مشارکت شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی 
و یا خارجی پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح انجام 
دهد. اخذ تسهیالت ریالی و ارزی از بانکهای داخلی و خارجی، 
به طور کلی انجام کلیه اموری که در ارتباط با موضوع شرکت 

باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین سهامی خاص به شماره ثبت 138634 
و شناسه ملی 10101817153

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضــوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، 

بســته بندی، واردات و صــادرات و خدمات پس از فــروش کلیه کاالهای 

مجاز بازرگانی علی الخصوص بســته بندی حبوبات و فرآورده های غذایی،  

فرآورده های پروتئینی، غالت، خشکبار، چای وقند، و شکر و برنج همچنین 

انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی در بخش کشــاورزی، به ویژه تهیه، 

توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات محصوالت و ابزار و ماشین آالت 

کشــاورزی،  انجام کلیه فعالیت های عمرانی و کشــاورزی به ویژه کاشت، 

داشــت، برداشت، آماده سازی زمین های کشاورزی زراعی، کشت و صنعت، 

خدمات آبخیزداری، ایجاد مجتمع های گلخانه ای، کشاورزی و دامپروری و 

تولید آبزیان، تهیه و تولید موادغذایی و مواد اولیه، طراحی، تجهیز، نگهداری 

و نظارت فنی و راه اندازی در امر پروژه های ســاخت پاالیشگاه های نفت و 

گاز و پتروشیمی، فعالیت های تجاری مجاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 

احداث و ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی، مشــارکت در سرمایه گذاری، 

اخــذ و اعطای نمایندگی شــرکت های معتبر داخلــی و خارجی اخذ وام و 

تســهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی  از کلیه بانک ها و موسسات مالی 

و اعتباری داخلی و خارجی، گشــایش اعتبارات و ال سی برای شرکت  نزد 

بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شــعب و نمایندگی در 

سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و 

خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل 

و خارج از کشور و شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از 

دولتی و خصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.

 مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران شهرتهران- خواجه 

نصیرطوسی- خیابان سپاه- کوچه شهید علی اصغر احمدنیا- پالک 1 طبقه 

دوم- کدپستی 1611748143 سرمایه شخصیت حقوقی: 100000000ریال 

می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمدرضا وجدانی فخر 

به شــماره ملی 0381286509 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای 

سیدناصر طاهری موسوی به شماره ملی 0384854184 دارنده 1000000 

ریال سهم الشــرکه آقای عصام حمزه به شماره فراگیر 111759593 دارنده 

98000000 ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای عصام حمزه به سمت 

مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا وجدانی فخر نایب رئیس 

هیئت مدیره آقای سیدناصر طاهری موسوی عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با 

امضای آقای عصام حمزه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات 

نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه آگرو گسترش وصال در تاریخ 1396/07/19 
به شماره ثبت 516777 به شناسه ملی 14007122771 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1396/9/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - عزیزاله 
دباغی به شــماره ملــی 3960369247 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره، هانیه دباغی به شماره ملی 0065952642 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی محمدی بیدهندی 
به شــماره ملی 0058262776 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره، داود پاکزاد به شــماره ملی 0059767634، 
محسن گرجی به شماره ملی 4219786678، صابر تاجیک 
به شــماره ملی 0421064218 و احمد حبیبی به شماره 
ملی0056068441  به ســمت اعضــاء هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، ســفته، بروات، قراردادها 
و عقود اســامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 

آگهی تغییرات شرکت حدید سازه 
پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت 155 

و شناسه ملی 10100030432

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

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1396/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای 
محمد جوانشیرگیو به ســمت مدیرعامل و رئیس 
هیئــت مدیره کــد ملــی: 0652076033- آقای 
حمید جوانشیر گیو به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره کــد ملی: 0652123198 امضاء کلیه اوراق 
عادی و رســمی و اســناد مالی و تعهدآور با امضاء 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره متفقا همراه با 
مهر شــرکت معتبر می باشد. نشانی قانونی شرکت 
به: استان تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- 
شهر تهران- شهید بهشتی- خیابان چهارم- خیابان 
قائم مقام فراهانی- پاک 145- طبقه سوم- واحد 
11- کدپستی: 1586843135 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.

آگهی تغییرات شرکت البراتوارهای جوان دارو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59352 

و شناسه ملی 10101044037

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)166437(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1396/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای فرهنگ نوید با کد ملی 1551701359 به 
ســمت رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل و عضو، آقای 
بهروز نجفی با کد ملی 2720656682 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره، آقای فرشــاد یزدان پناه با کد ملی 
1551303051 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از 
جمله چک و ســفته و برات با امضای مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی احراز 
ارقام بــا کد ملــی 10320294749 بــازرس اصلی و 
آقای صادق مســلمی قراقیه با کد ملی 0060988282 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت آرین صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 49242 

و شناسه ملی 10100944214

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)166441(

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه  مورخ 1396/10/02 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: الف- آقای ســعید محمد به شماره ملی 0041883012 به 

عنوان مدیر اجرایی هیئت  تصفیه تعیین گردید. ب: کلیه اسناد و اوراق 

بهادار و تعهدآور شــرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 

اسامی با امضاء متفق آقای سعید محمد و یکی از مدیران تصفیه همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس 
در حال تصفیه سهامی خاص به شماره ثبت 473022 

و شناسه ملی 14004961507 

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

صفحه2

خبر ويژه

البته که باید 
مشکی پوشید!

همدستی روزنامه دولت 
با بی بی سی

برای حمایت از نفوذی 
فراری انگلیس

انقالبیون یمن:

جنگرابهعمقعربستانمیکشانیم
مردمازساختمانهایدولتیفاصلهبگیرند

صفحه۱۰

گزارشمستندکیهان
ازجنایاتهولناکوخیانتهایرضاخان

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تیرخالصبهتوهمخوشخیالها
ماکرون:حفظبرجامبهشرطحذفموشک

* رفتار دولت در نحوه صدور و ابطال کارت های بازرگانی 

متناقض است.

* اقتصاددان: دیپلماسی اقتصادی پسابرجام قابل دفاع 

نیست.

* رئیس ســازمان ایمیدرو: ایران تا پایان سال در تولید 

آلومینیوم خودکفا می شود.

* گزارش ها نشان می دهد تلگرام خانه امن تبهکاران و 

تروریست هاست.                                      صفحه۴

کیهان بررسی کرد

صندوق توسعه ملی
یا قلک  خرج های دولت؟!

*  دادگاه  نظامــی بحرین حکم اعدام 6 غیرنظامی دیگر 

را تایید کرد.

* جزئیات تازه از ترور نخبه فلســطینی؛ مظنون هنوز 

در مالزی است.

* »موجودیت آل ســعود در خطر اســت« پیام حوادث 

ریاض از نگاه انیس نقاش.

*  تغییــر لحن ترامپ درباره رهبر کره  شــمالی؛ دیروز 

»مرد موشکی«، امروز »مرد بسیار محترم«!  صفحه آخر

نوری مالکی در گفت وگو با المیادین:

 ایران، دوست
و عربستان دشمن ملت عراق است

* انقابیون و نیروهای مسلح یمن اعام کرده اند که انتقام خون »صالح 
الصماد« رئیس شــورای عالی سیاســی یمن از رژیم آل سعود، سخت و 

تکان دهنده خواهد بود.
الصماد«  * جنگنده های رژیم سعودی پنجشنبه گذشته خودروی حامل »صالح 

را در »الحدیده« یمن هدف قرار دادند.
* دو روز بعد از این حمله، جنبش انصاراهلل یمن شهادت الصماد را رسماً 

اعام کرد.
* رژیم سعودی پیش از این اعام کرده بود به هر کسی که اطاعاتی در 

مورد الصماد بدهد، 20میلیون دالر جایزه می دهد.
* در حال حاضر مراکز مهم رژیم سعودی مثل کاخ ها و وزارتخانه ها، در 

تیررس موشک های اسکاد یمن قرار دارند.

* انقابیون یمن اعام کرده اند، که در حمات جدید خود، عمق خاک عربستان را هدف قرار خواهند داد.
* نیروهای یمنی از شــهروندان عربستان خواسته اند، از نزدیک شدن به ساختمان های دولتی و وزارتخانه های 

رژیم سعودی، خودداری کنند.
* این تهدیدات، سران آل سعود را نسبت به وقوع حمات غافلگیرکننده، نگران کرده است.

* صالح الصماد پیش از این گفته بود که امسال سال شلیک موشک های بالستیک به سوی عربستان است.
* کارشناسان با اشاره به نحوه ترور الصماد، می گویند که این جنایت با مشارکت آمریکا، رقم خورده است.        صفحه آخر

* »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا: الزم است ما 
چند حوزه را ]درخصوص ایران[ پوشش دهیم؛ جلوگیری از هرگونه فعالیت های هسته ای ایران- که به لطف برجام ممکن 

شد- و خاتمه دادن به فعالیت های موشکی ایران و مهار این کشور در منطقه.
* اظهارات رئیس جمهور فرانسه به هیچ عنوان تازگی نداشت. در ماه های اخیر سران انگلیس، آلمان و فرانسه همنوا با ترامپ و سران 

رژیم صهیونیستی بارها اعالم کرده اند که در پی حفظ برجام به شرط حذف توانایی موشکی و مهار قدرت منطقه ای ایران هستند.
* »علی شمخانی« دبیر شــورای عالی امنیت ملی در سوچی روسیه: هر توافقی بین اروپا و آمریکا درباره آینده برجام و 

برنامه  هسته ای ایران از نظر تهران بی اعتبار است.

* گفت وگوی مجدد درمورد پایان دوره محدودیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به معنای نابودی برجام است.
* »والدیمیر شیژوف« نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا: اگر تروئیکای اروپایی درخصوص مسئله ای با آمریکا به توافق 
رســیدند، نه همتایان چینی و نه ما کاری با آن نداریم و هیچ کس به تروئیکای اروپایی اجازه نداده است که از جانب یک 

گروه از 6 کشور )۱+5( حرف بزند.
* دو جریان ســهل اندیش و مأموریت دار در ایران، مدعی بودند که برای در امان ماندن از تهدید آمریکا باید به اروپایی ها 
امید بست. این در حالی است که مقامات ارشد دولت روحانی پیش از این تاکید کرده بودند که »اروپایی ها آقا اجازه هستند 
و آمریکا کدخداست؛ بستن با کدخدا راحت تر است«!                                                                                               صفحه2

* علی الریجانی: اگر بخواهیم کشور به معنای واقعی توسعه پیدا کند باید به این کتاب آسمانی)قرآن( رجوع کنیم.
* این یک تخیل است که شما آمریکایی ها فکر می کنید با این الفاظ و ژست هایی که واقعاً فضاحت آور است می توانید 

روی ملتی که تکیه به قرآن کرده تاثیر بگذارید. راهی که امام بزرگوار برای ما طراحی کرده اند به آن پایبند هستیم.
* این خیلی درد آور است که آقای کیسینجر بگوید منابع نفتی این منطقه از اعراب برای ما ارزشمندتر است، این 
درد آور است. چه کار کردید که این تلقی برای آنها بوجود آمد؟ اعراب مسلمان اند و پیرو رسول اهلل هستند. برخی 
از رهبران اینها کاری کردند که آنها نسبت به مسلمانان گستاخ شده اند.                                        صفحه۳

با سخنرانی رئیس مجلس و تقدیر از نفرات برگزیده

سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به کار خود پایان داد

* خستگی به خاطر 10 صبح سرکار 
رفتن و در برنامه ها شرکت نکردن؟!

* آرمان: جمع کثیری از رأی دهندگان 
به روحانی پشیمانند

صفحه2


