
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی، ساخت، 
تولید و توزیع کاالها و محصوالت مربوط به حوزه بیوالکترونیک، 
سیســتم های عصبی و مغز، ســایبورگ، سیســتم های پیچیده 
زیســتی، برهمکنش و تعامل مغز و ماشــین، طراحی و توسعه 
بازی های رایانه ای و ســرگرمی باالخــص با رویکرد تعامل مغز 
و ماشــین، ارائه خدمات و مشــاوره به صنایع و کارخانجات در 
حوزه های مهندســی و علوم باالحض در حوزه های مهندســی 
الکترونیک و مخابرات، مهندســی مکانیک، مهندسی زیستی و 
فیزیک با رویکرد فناوری های نوظهور در این حوزه ها، فعالیت در 
حوزه علــوم و تکنولوژی درمرزهای دانش با هدف رفع نیازهای 
داخلی با استفاده از متخصصین باالخص در حوزه های علوم پایه 
و بین رشته ای مرتبط با نگرشی درحوزه های سیستم های پیچیده 
و علوم شــناختی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذی ربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
تهران شــهر تهران- غفاری- کوچه شــهید حسنعلی کریمی- 
بن بســت ششــم- پالک 3- طبقه ســوم- واحد 6- کدپستی 
1333714667 سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 1000000 ریال 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن 
با نام عادی می باشد که مبلغ 1000000 ریال طی گواهی بانکی 
شــماره الف 96/10/26 مورخه 96/10/26 بانک قرض الحسنه 

مهر ایران شــعبه معیری کد 3017 پرداخت گردیده است. اولین 
مدیران: آقای یوسف جمالی به شماره ملی 1170644201 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقای محمد جمالی به شــماره ملی 1171261624 و به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم طاهره جمالی 
به شــماره ملی 2571792938  و به ســمت عضو هئیت مدیره 
به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت به امضای آقای یوسف جمالی به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
اداری به امضای محمد جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و یا طاهره جمالی به سمت عضو هیئت مدیره و یا یوسف جمالی 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی 
و علی البدل: آقای امیرحســین خدادادی ریزی به شــماره ملی 
1160209431 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
آقای ســعید مرتضی زاده به شماره ملی 1292009934 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
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 پژوهش و فناوری سیستم های پیچیده نو آیند 
در تاریخ 1396/12/9 به شماره ثبت 523704 به شناسه ملی 14007453718 

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 اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1396/5/24 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسنعلی لطفعلی زاده به شماره 

ملی 2296643825 به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و 

کنترل کیفیت سنجش گستر دانا به شناسه ملی 10102384287 

به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن رحمانی به شماره 

ملــی 6209879586 بــه نمایندگی از شــرکت حمل و نقل 

آزادگان ســهامی خاص به شناســه ملی 10101259330 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین کریمی به شماره 

ملــی 1970562791 به نمایندگی از شــرکت ناصرین وحید 

سهامی خاص شناســه ملی 10102255011 به مدیرعامل و 

عضو هیئت مدیره آقای عباس شــریفی مالسرائی به شماره 

ملی 0051735253 به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی 

ساتر سبز به شناسه ملی 10102262391 به سمت عضو هیئت 

مدیره آقای کوروش مکوندی به شــماره ملی 1971343171 

به نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه سبز جهان سهامی خاص 

شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین 

شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 

سفته برات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل 

و مدیر مالی آقای محمد حکیمی به همراه یکی از اعضاء هیئت 

مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با 

امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آماد بهینه ساز سهامی خاص
 به شماره ثبت 183003 و شناسه ملی 10102251738

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/13 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شرکت به استان تهران- شهرستان 

تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- حشمتیه- خیابان شهید علی اصغر 

نوری- بن بست شهید حمید رشیدی- پالک 1- طبقه همکف- کدپستی 

1637714971 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق 

اصالح گردید.- عبارت: مشاوره مدیریت، نظارت و اجرای انواع پروژه های 

طرح و ساخت  ای پی سی )مهندســی، تدارکات و ساخت( صنایع نفت، 

گاز و پتروشیمی، ســازه های دریایی، ابنیه و راه و ساختمان، مهندسی 

معکوس، طراحی و نقشه کشی و تهیه مستندات جهت سازه ها، قطعات، 

تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی، تعمیر و نگهداری، بازسازی و نوسازی 

انواع تجهیزات و ماشــین آالت صنایع )شــیرهای صنعتــی و کنترلی، 

ماشین های دوار، موتورهای احتراقی دیزلی و گاز سوز صنعتی و دریایی. 

وســائل راه ســازی و ســاختمانی و انواع جرثقیل های ثابت و متحرک. 

طراحی و ســاخت انواع پمپ های گریز از مرکز، آتش نشــانی، آب دریا 

و فرآیندی )صنایع نفت و پتروشــیمی(. طراحی و اجرای لوله کشی های 

صنعتی و رنگ و سند بالست لوله ها، تاسیسات، سازه ها، ظروف فرآیندی 

و سکوهای دریایی. ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و تامین نیروی انسانی 

فنی متخصص و خدماتی. تامین، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه 

تجهیزات، ماشــین آالت و قطعات مرتبط با آنها و مواداولیه صنایع. اخذ 

نمایندگی کلیه شــرکت های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و 

مزایده های داخل و خارج از کشــور. مشــارکت با سازندگان تجهیزات و 

شــرکت های فنی و خدماتی داخل و خارج از کشور )در صورت ضرورت 

قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم( به موضوع شــرکت 

الحاق گردید و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. - اساســنامه 

شرکت مشــتمل بر 64 ماده و 12 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه 

قبلی گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آذین دشتستان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 277381 و شناسه ملی 10320026406 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 

1396/10/27 و مجــوز 96/302004 مورخ 1396/11/17 

معاونت امــور مطبوعاتی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به 

شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید: »تولید ابزارآالت تجهیزات، وسایل و اسباب بازی های 

آموزشــی و فکری، انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی، انتشار 

رســانه عمومــی - تخصصی اعم از مکتــوب، الکترونیک و 

نشریات داخلی و واردات و صادرات کلیه کاالهای مربوط به 

تاسیس کارخانه مذکور و کاالهای مجاز بازرگانی پس از اخذ 

مجوزهای الزم در صورت نیاز 

آگهی تغییرات شرکت ایران پتک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 53605 

و شناسه ملی 10100987346

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

آگهی تغییرات شرکت زربرگ تجارت خاورمیانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 178767 

و شناسه ملی 10102210140

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت به اســتان تهران- 
شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- والفجر- بزرگراه 
شــهید همت غربی- خیابان شــیراز جنوبی- پالک 51- مجتمع 
ونک پارک )برج الوند(- بال شرقی- طبقه اول- واحد 4 کد پستی 
1436944737 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گردید.
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صفحه2

خبر ويژه

درخشش مقاومت
در انتخابات

 لبنان و عراق

سازندگی: زمزمه 
نامزدی عارف

 برای 
ریاست مجلس
مانور سیاسی 

است

طی مراسمی با حضور وزیر بهداشت

6 بالگرد پیشرفته امدادی
به اورژانس هوایی کشور اضافه شد

منابع آمریکایی و انگلیسی هم
اصابت گلوله به بن سلمان را تایید کردند

* وزارت جهاد کشاورزی از کاهش 80 هزار تنی تولید 

پسته در کشور خبر داد.

* علیرغم وجود مشکل کم آبی، دولت در تصویب قطع 

آب مشترکان پرمصرف تعلل می کند.

* رئیس بزرگترین شرکت تجارت نفت دنیا: هیچ شرکت 

اروپایی با تحریم های آمریکا علیه ایران مقابله نمی کند.

* یک مسئول: فقط نیمی از ظرفیت تولید کنسانتره و 

آب میوه کشور فعال است.                            صفحه۴

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

متقاضیان واقعی
دالر را به قیمت 6 هزار تومان می خرند

* تــالش آمریکا برای جلوگیــری از عملیات راهبردی 

ارتش سوریه در جنوب.

* جراحت 2 عضو ارشد جهاد اسالمی و 107 فلسطینی 

دیگر در نهمین راهپیمایی بزرگ بازگشت.

 *  تمرکــز مقتــدا صــدر روی گزینه حیــدر عبادی؛  

9 شرط برای ماندن نخست وزیر در قدرت.

* یدیعــوت آحارونوت: حزب اهلل لبنــان تبدیل به یک 

ارتش واقعی شده است.                           صفحه آخر

سناتور آمریکایی:

 آل سعود با سالح های آمریکا در یمن 
جنایت می کند

صفحه2

زد و خورد در کنگره حزب اعتماد ملی
بر سر عضویت در شورای مرکزی

* اقتصاد ایران از توانمندی باالیی برای پیشــرفت و شکوفایی برخوردار است، مشروط بر اینکه دولت، حرکت اقتصاد را 
وابسته و منوط به مسائل غیراقتصادی مانند برجام نکند. 

* صندوق بین المللی پول اعالم کرده اقتصاد ایران با حجم یک تریلیون و 630 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی )بر اساس 
قدرت خرید( رتبه هجدهم را در دنیا کسب کرده است. 

* مسیری که به شکوفایی و حرکت اقتصاد می انجامد از درون کشور و با اتکا به توانمندی های درونی )که کم هم نیستند( شکل می گیرد. 
* فرامرز توفیقی، کارشناس بازار کار: بدون تعارف سالیان سال نشستیم و دست روی دست گذاشتیم و همه چیز را منوط به برجام کردیم.

* متاسفانه به جای حمایت و تشویق این کارآفرینی ها و توجه به اقتصاد دانش بنیان مدام به خارج توجه کردیم.

* اجرای واقعی سیاست های اصل ۴۴ و توانمندی بخش خصوصی یکی دیگر از راهکارهای بروز و ظهور ظرفیت های داخلی اقتصاد است. 
* یکی دیگر از مواردی که دولت برای حمایت از تولید باید رســیدگی به آن را هرچه زود تر انجام دهد، وضعیت نقدینگی 

است که به یک تریلیون و ۴89 هزار میلیارد تومان در بهمن سال قبل رسیده است. 
* چرا این نقدینگی به ســمت تولید و کارگاه های تولیدی هدایت نمی شــود تا حداقل این نقدینگی ایجاد شده به رونق 

اقتصادی کمک کند؟
* موضوع دیگری که برای حمایت از تولید الزم است رعایت شود، محدود کردن واردات تا زمانی که تولید داخلی بتواند از 
توان رقابتی باالیی برخوردار شود.                                                                                                                              صفحه۴

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ظرفیت اقتصادی عظیم کشور 
گروگان برجام زدگی دولت

 * امــداد رســانی بــه آســیب دیدگان جــاده ای و برون شــهری از مهمترین اهــداف خریــداری و بکارگیری
 این بالگردها است.                                                                                                       صفحه۱۱

* ســتاد ضدتحریم به دستور 
رهبری یک ماه قبل تشــکیل 
شده است.              صفحه2

* علی رغم تالش رژیم سعودی در پنهان نگه داشتن خبر زخمی شدن »محمد بن سلمان«، این 
خبر بار دیگر به تیتر رسانه ها تبدیل شد.

* پایگاه صوت العرب: منابع آمریکایی خبر گلوله خوردن بن سلمان را تایید می کنند.
* به گفته آمریکایی ها، ولیعهد ســعودی در ماجرای تیرانــدازی کاخ »الخزامی« ریاض مجروح 

شده است.
* بن سلمان پس از مجروح شدن با بالگرد از منطقه درگیری خارج شده است.

* در ارتباط با سرنوشت بن سلمان و اینکه آیا او درمان شده است یا نه، کسی اطالعی ندارد.

* روزنامه انگلیســی آبزرور: برای نخســتین بار روزنامه کیهان احتمال زخمی شدن و یا مرگ 
ولیعهد سعودی را رسانه ای کرده است.

* آبزرور: احتمال زخمی شدن و یا حتی مرگ بن سلمان بعید نیست.
* »مجتهد« افشاگر معروف سعودی: احتماالت درباره مجروح شدن بن سلمان تقویت شده است. 
* ترفند ناشــیانه رسانه های سعودی مبنی بر انتشار تصاویر جدیدی از بن سلمان با هدف القای 

زنده بودن وی، شکست خورده است.
صفحه آخر

صفحه3

صالح اسکندری توضیح داد

پشت صحنه جوسازی علیه تجمیع 
دانشکده های دانشگاه آزاد در سوهانک


