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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 
بطور فوق العاده مــورخ 1396/12/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب و زیان شرکت 
برای ســال مالی منتهی بــه 1395/12/30 مورد 
تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریــت حامیان کاردیده پارس با شناســه ملی 
10103179786 بــه ســمت بــازرس اصلی و 

حسابداران  صالح اندیشــان  حسابرســی  موسسه 

رسمی با شناسه ملی 10100523660 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام به شماره ثبت ۵7298 
و شناسه ملی 1010102۳780

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العــاده مــورخ 1397/10/10 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

1396/12/29 بتصویب رسید. مجید مجیدی با کد 

ملی 0072929685- ســعید مجیــدی با کد ملی 

0014655187 و سیدحمید فاطمی گرکانی با کد 

ملــی 0082755825 بعنوان اعضــاء هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امید معمارزاده 

با کــد ملی 0060085142 بعنــوان بازرس اصلی 

و میثم فــاح با کد ملــی 0075113953 بعنوان 

بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آرمین مجد گستر 
خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۵0۳۶48 

و شناسه ملی 1400۶4۶9۳09

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده مورخ 1397/09/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: حسن اثباتی با کد ملی شماره 0452946085 

به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آرش اثباتی 

با کد ملی 0453542859 به ســمت رئیس هیئت 

مدیره و آناهیتا اثباتــی با کد ملی 0932260276 

نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل 

چک ســفته برات و اوراق اداری و عــادی با امضاء 

مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر می باشــد. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی  های  شرکت 

انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی چتر بام عایق 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳704۵2 

و شناسه ملی 108۶1214849 

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای امور ترابری 

درون و برون شهری سازمان 
غذا و دارو سال 1398 

)نوبت دوم(
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای  

مشکل دولت 
نداشتن اهتمام
 و اراده است
نه اختیارات

۱۱

رهبر انقالب در دیدار پر شور دانشجویان:

زمینه را برای روی کار آمدن 
دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنید 

برجامرابهرهبرینسبتدادهاند؛خبشماچشموگوشداریدوهمهچیزرامیبینید

* 2 حملــه پهپادی به فرودگاه نجــران در 2 روز؛ 
آشیانه جنگنده های سعودی منهدم شد.

* زورگویی به سبک آمریکایی: ترکیه اگر به جای 
اس-400 روسیه، پاتریوت آمریکایی نخرد به شدت 

تنبیه می شود!

 * عربســتان به زودی 3 ُمبلغ مشــهور سعودی را
 سر می برد!

*  نشنال اینترســت خبر داد؛ »بی کفایتی «، دلیل 
شکست واشنگتن در افغانستان.

صفحه آخر

رهبر انصاراهلل هشدار داد

احتمالتوطئهآلسعود
علیهمسجدالحرام

 * عضــو هیئــت مدیــره انجمــن انبوه ســازان: افزایش 
ساخت و ساز بهترین روش برای کنترل قیمت مسکن است.

* یک کارشــناس اقتصادی: بسیاری از حقوق های 
نجومی در شرکت های دولتی است. 

* بحران در بزرگ ترین شرکت هواپیمایی آمریکا ادامه دارد.

* تاکید کمیسیون صنایع مجلس به وزیر صنعت؛  
 هزینه هــای جانبی نباید در قیمــت خودرو لحاظ

شود.
* وزیر اسبق ارتباطات: وابستگی اینترنتی کشور به 
آمریکا باید فوری رفع شود.                   صفحه۴

رئیس  بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد

اختصاص۲۵۰۰میلیاردتومان
برایمسکنروستاییسیلزدگان

لیلةالقدر خیر من الف شهر

بیا تا برآریم دستی ز دل

نشست صریح و صمیمی رئیس قوه قضائیه 
با اصحاب رسانه

يادداشت میهمان

مقاومت
 جاری است

خبر ویژه

365 روز گذشته چه غلطی کردید
که 120 روز دیگر مهلت می خواهید؟!

صفحه2 صفحه2

کارشناس روس در گفت و گو با کیهان 

هدف آمریکا
 از مذاکره
چیزی نیست

 جز تسلیم شدن 
ایران

۸

 »مذاکره 

با آمریکا سّم است« 
یعنی»هسته ای رفت 
ولی تحریم ها ماند«!

۷

* رئیــس قوه قضائیه بــه مدت دو ســاعت شــنونده دیدگاه ها و 
نقطه نظرات مدیران خبرگزاری ها و مطبوعات بود.  

* آیت اهلل رئیســی: ما رســانه ها را همکاران خود در اجرای عدالت 
می بینیم، نه در مقابل خود. مجموعه دستگاه قضایی از نقد منصفانه 

استقبال می کند و آن را در جهت رفع آسیب ها می داند.
* اگر رســانه ای صرفا به دلیل انتقاد از دستگاه قضایی تحت پیگرد 
قرار گرفته باشد، ما گذشت می کنیم، اما به هیچ وجه در مواردی که 

بحث نظام مطرح است نمی توانیم از حق نظام عبور کنیم.
* شورای عالی امنیت ملی موظف است مصوبات مربوط به مطبوعات 
را به همه رسانه ها به نحو مقتضی اباغ کند و در مقابل، رسانه ها نیز 

به جهت حفظ امنیت کشور موظف به رعایت آنها هستند.
 * مــا بــرای اجرای قانــون و برخورد با افرادی که مرتکب فســاد شــده اند هیچ خط قرمــزی نداریم، 

تنها خط قرمز ما، سخن بی دلیل و غیرمستند است. 
* تنها راه مقابله با پروژه نا امیدسازی از سوی دشمن، اقدام و عمل مسئوالن و امیدآفرینی و اطمینان بخشی 
رسانه هاست.                                                                                                     صفحه۳

این مدیر بانکی
 در جنگ اقتصادی
طرف ماست
 یا آمریکا؟!

۲

*حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای : اگر شما جوانان این جوری 
پیش برویــد و زمینه را برای روی کار آمــدن دولت جوان و 
حزب اللهی فراهم کنید، غصه های شــما تمام می شود و این 

غصه ها فقط مخصوص شما نیست.
* دشــمن با هدف فلج کردن نسل جوان درصدد است آنان را 
به شــهوات، مواد مخدر و برخی فعالیت های بیهوده در فضای 
مجازی مشغول و به نومیدی بکشاند اما با حرکات نشاط آور و 
امیدآفرین جوانان و مجموعه های دانشــجویی، این توطئه نیز 

خنثی خواهد شد.
* مــن به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شــد، خیلی 
اعتقادی نداشتم و بارها نیز به خود مسئوالن این کار از جمله 
به آقای رئیس جمهور و وزیر محترم امور خارجه این مطلب را 

گفتیم و موارد زیادی را به آنها تذکر دادیم.
*: حمایت های مجموعه های دانشــجویی از کارگران و ورود به 
نحوه واگذاری ها در مجتمع کشــت و صنعت نیشکر هفت تپه 
و ماشین ســازی تبریز و یا مطالبه از سه قوه و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در برخی موضوع ها و همچنین برگزاری تجمع ها 
در حمایت از مردم یمن و موضع گیری درباره حوادث نیوزیلند و 

نیجریه اقدامات خوبی بود که انجام گرفت.
* بیانیه گام دوم بیانیه یک ترسیم کلی از گذشته، حال و آینده 
انقالب اسالمی است که در آن چهار نقطه اصلی و کلیدی وجود 
دارد: ۱- عظمت وقوع و ماندگاری انقالب اســالمی ۲- عظمت 
کارکرِد انقالب اسالمی تا به امروز ۳- عظمت چشم اندازی که 
انقالب اسالمی باید به آن برسد و ۴- عظمت نقش نیروی جوان 

متعهد در مسیر پیش رو.
* خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد اســت ضمن اینکه البته 
خطاهای بزرگی صــورت گرفته که باید جلوی آن را گرفت که 
بنده هم مکرراً تذکراتی داده ام. اشــکاالتی درخصوصی سازی 
هست. منتها اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد است، این از 
جمله  اشکاالت ساختار بود که اصالح شده است.         صفحه۱۱


