
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 57298 
و شناسه ملی 10101023780

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2595296401 

به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 

10102262391 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عالئی 

به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 

طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1861153880 

به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 

10102251738 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای علی حمیدی به شــماره ملی 0068814283 به نمایندگی 

از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102384287 به عضو هیئت مدیره آقای حسن 

امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 0039390330  به نمایندگی 

از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 10101259330 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 

و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 

عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت 11984 و شناسه ملی 10100467987

موضوع آگهی:
خرید ماشین شستشوی

ظروف نمونه گیری آزمایشگاه
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW. BAORCO. IR مراجعه نمایید.
روابط عمومی

RHP-7302514138-T17 :درخواست شماره

آگهی مناقصه عمومی 
با اخذ سپرده

نوبت اول

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1398/1/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 
شــهر تهران، کاووسیه، بلوار نلسون ماندال، خیابان شهید علی 
یزدان پنــاه، پــاک 1، طبقه همکف، واحد غربی کد پســتی 

1968874914 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)493416(

آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی 
امداد سهامی خاص به شماره ثبت 477644 

و شناسه ملی 14005169800

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1398/2/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمد شیخی 

به شــماره ملی 5459103266 به عنــوان مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره جمشــید دلیری شــکالگورابی به شــماره ملی 

0011476885 بــه عنوان رئیس هیئت مدیره علی قاســمی 

به شــماره ملی 0083034560 به عنوان نائب رئیس هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 

بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 

و عقود اسامی همچنین اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء 

مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشــد. رشید دلیری شــکالگورابی به شماره 

ملی 0080436315 به عنوان بازرس اصلی و اکبر شــیخی به 

شــماره ملی 4899869363 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )495425(

آگهی تغییرات شرکت آرمه دال صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 459080 

و شناسه ملی 14004333165 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1396/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل- چک- ســفته- برات با 
امضای مدیرمالی شــرکت به همــراه امضای متغیر مدیرعامل 
و یــا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شــرکت و کلیه 
قراردادهــا و تفاهم نامه و عقود اســامی و نامه های اداری با 
امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصاح گردید. 
هیئت مدیره شــرکت مرکب از 5 نفر می باشــد که در مجمع 
عمومــی عادی برای مدت دو ســال انتخاب می شــود و ماده 
مربوطه اساسنامه بدین شرح اصاح می گردد. نشانی به آدرس: 
استان تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- 
دریا- خیابان شهید پاک نژاد- خیابان آفتاب- پاک 2- طبقه 
همکف- کدپستی 1466956491 انتقال یافت در نتیجه ماده 

مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصاح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)495441(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریا نفت 
شهاب سهامی خاص به شماره ثبت 387294 

و شناسه ملی 10320378579 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1397/9/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 
و ســود و زیان ســال مالی منتهی به 1396/12/29 مورد 

تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)495429(

آگهی تغییرات
شرکت بین المللی خلخال دشت

 سهامی خاص به شماره ثبت 135583 
و شناسه ملی 10101787850

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/2/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان منتهی به پایان سال مالی 1395 به تصویب رسید. مصطفی 
کانتری با کدملی 1570373647 محمدرضا موید با کد ملی 
1262257621 کبری اسفندی با کد ملی 112 1581975 برای 

مدت 2 سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )493417(

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت 172714 

و شناسه ملی 10102151410 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/12/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای شاهین علی محمدی ک.م 0453665284 به سمت رئیس 
هیئت مدیــره و خانم مهراقدس نقوی جهرمــی ک.م 0038080931 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرشید معیر ک.م 2594105104 
به عنوان مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره و آقای کامران پدرام رازی ک.م 
0043354203 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی محبت ک.م 

0042982812 به سمت هیئت مدیره تعیین گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )493422(

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی
 ناسیونال ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28144 

و شناسه ملی 10100736086
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/12/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد 490000 
سهم با نام شرکت به بی نام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه 
شــرکت عبارتســت از 10000000000 ریال منقسم به 
510000 ســهم با نام 10000 ریالی و 490000 ســهم 

10000 ریالی بی نام می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )495438(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریا نفت شهاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 387294 

و شناسه ملی 10320378579 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/12/18 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: خانــم مهراقدس نقوی 
جهرمــی ک.م 0038080931 و آقای شــاهین علی محمدی ک.م 
0453665284 و آقــای محمدعلی محبــت ک.م 0042982812 و 
آقای فرشــید معیر ک.م 2594105104 و آقای کامران پدرام رازی 
ک.م 0043354203 بــه عنوان اعضاء هیئــت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )493420(

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال 
ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28144 

و شناسه ملی 10100736086 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1396/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرســی و خدمــات مدیریت ارقــام پویا به شناســه ملی 
10380112106 و موسســه خدمات مالی حسام منتخب به 
شناسه ملی 10320723178 به ترتیب به سمت بازرس اصلی 
و بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. 
افراد ذیل به ســمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب شــدند: علی پرویز به شــماره ملی 3308923793 به 
ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، عباس کاته عربی به 
شماره ملی 5739889995 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، 
امیر فلســفی به شــماره ملی 2992621099 به سمت عضو 
هیئت مدیره، مهدی خواجوی به شماره ملی 2219403416 
به ســمت عضو هیئت مدیره،  ســتار ضیاءپور به شــماره ملی 
3329816449 به ســمت عضو هیئت مدیره. کلیه اســناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل- چک- سفته- برات با 
امضای مدیرمالی شرکت به همراه امضای متغیر مدیرعامل و یا 
یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و کلیه قراردادها 
و تفاهم نامه  و عقود اســامی و نامه های اداری صرفا با امضای 

مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )495440(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریا نفت شهاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 387294 

و شناسه ملی 10320378579 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1396/07/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه 
ســرمایه تعهدی شرکت توســط صاحبان سهام 

پرداخت گردیده است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )495439(

آگهی تغییرات شرکت
 مهندسی آریا نفت شهاب سهامی خاص 

به شماره ثبت 387294 
و شناسه ملی 10320378579
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رئیس قوه قضائیه: 

دستگاه های انتظامی
 و قضایی موظفند
 از آمران به معروف
 و ناهیان از منکر
 حمایت کنند

۱۱

پاتک پتروشیمی ایران 
به تحریم های آمریکا
عسلویه دوم 
در غرب هرمزگان 
احداث می شود
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پیام حمایت مردمی از راننده وظیفه شناس؛
مقابله با هنجارشکنی متوقف نشود

تازه ترین نوع بهره برداری آمریکا از منافقین فاش شد

»حشمت علوی« چهره ضد انقالب وجود خارجی ندارد
آمریکا بارها به او استناد کرده بود!

يادداشت روز

آفتاب تابان
از وین تا توکیو!

خبر ویژه

رایالیوم:مقاومتایرانیها
دولتترامپرابهگداییانداختهاست

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آلمان باید عذرخواهی می کرد
فضولی کرد

۹

حضور 
کشتی گیر اوکراینی
 بر سکوی قهرمانی
 با پیراهنی منقش

 به تصویر رهبر انقالب 

* وزیــر نیرو: تابســتان را با همراهــی مردم بدون 
خاموشی سپری می کنیم.

* کارشناس اقتصادی: تبعیض در پرداخت حقوق ها 
شکاف طبقاتی را بیشتر می کند.

* بلیت اتوبوس های بین شهری 20 درصد گران شد.

* عضو هیئت مدیــره انجمن لوازم خانگی: حداکثر 
30 درصد ظرفیــت کارخانه های لوازم خانگی فعال 

است.
 * رشــد13 درصدی صادرات شــیرینی و شکات
کشور.                                               صفحه۴

برخالف ادعای رسانه های زنجیره ای

روند کاهش نرخ ارز دالیل اقتصادی دارد 
و به رفت و آمدهای دیپلماتیک مربوط نیست

* اشــپیگل: در طرح »معامله قرن« هیچ خبری از 
کشور مستقل فلسطین نیست.

* خشم مردم تونس از چراغ سبز دولت به اسرائیل.
* نامه 155 استاد دانشگاه در اروپا برای تحریم رژیم 

صهیونیستی.

 * ســومین نامــزد نخســت وزیری انگلیــس نیز 
مواد مخدر مصرف کرده است.

* کشــتار مردم ادامه دارد؛ سودان در آستانه تبدیل 
به یمنی دیگر.

صفحه آخر

انصاراهلل خطاب به سعودی ها

فرودگاه صنعا اگر باز نشود
فرودگاه هایتان را می زنیم

صفحه2

* پایگاه تحقیقی اینترســپت افشا کرد که حشمت علوی یک فرد واقعی نیست، بلکه اسم رمز پروژه ای 
تبلیغاتی اســت که توسط گروهک منافقین در قالب یک حساب جعلی در بسترهای مختلف شبکه های 

اجتماعی از جمله توئیتر و فیسبوک فعالیت می کند.
* صادقی یکی دیگر از اعضای سابق گروهک منافقین: ما همیشه مشغول ساختن خبرهای غلط بودیم تا 

آنها را در رسانه های خارجی و ایران پخش کنیم.
* ده ها مقاله در رسانه های خارجی ضدایرانی به نام این فرد دروغین منتشر شده و مقامات آمریکایی از 

جمله ترامپ نیز به مواضع این چهره جعلی استناد کرده اند.
* جیاف گلبرگ، کارشناس شبکه های اجتماعی و مؤسس شرکت »سوشال کارتوگراف«: دیگر حساب های 
منافقین به صورت هماهنگ دائما مطالب این حســاب را بازنشــر می کرده اند تا این تصور ایجاد شود که 
تعداد زیادی از ایرانی ها از مطالب آن و همچنین گروهک منافقین حمایت می کنند.               صفحه۲

*حمایت گسترده مردم از راننده وظیفه شناسی که متعهدانه در برابر کشف حجاب مسافر خود ایستاد، نشان 
داد که مردم می توانند با قدرت مانع از تحقق خواست مروجان فساد و بی بند و باری باشند.

*بهره برداری جریان ســاز جوانان دیندار از ظرفیت فضای مجازی و واکنش میدانی مردم در این ماجرا یک بار 
دیگر توان جریان انقابی و حزب اللهی برای سازندگی و اصاح کژی های موجود در جامعه را به نمایش گذاشت.

*پیام مهم ماجرای اخیر این بود که مردم عمیقاً خواستار مقابله با هرگونه هنجارشکنی و زیر پا گذاشتن قانون 
از جمله برخورد قاطع و موثر و به دور از انفعال مسئوالن با پدیده مخرب بی حجابی هستند.             صفحه۳

* آلمــان به عنــوان یکــی از اصلی ترین 
تامین کنندگان مواد شیمیایی برای سالح های 
کشتار جمعی صدام و تجهیز کننده داعش و 
همچنین تجهیزکننده آل ســعود در کشتار 
مردم مظلوم یمن، باید به جای ابراز نگرانی از 
توان دفاعی ایران، از ملت ایران عذرخواهی و 

در سیاست خود تجدید نظر کند.
* هایکو ماس، وزیر امــور خارجه آلمان در 
با ظریف: موضع سه  نشست خبری مشترک 
کشــور اروپایی حمایت از برجام است. البته 
نمی توانیم معجزه ای داشته باشیم ولی تالش 

می کنیم برجام را حفظ کنیم!
* در حال حاضر در سوریه و یمن جنگ وجود 
دارد ولی اینجا )ایران( جنگ نیست. ما تالش 

می کنیم تا جنگ دیگری ایجاد نشود!
* پاســخ قاطع و مقتدرانــه آقای ظریف به 
سؤال موشــکی و منطقه ای خبرنگار آلمانی، 
دو واکنش داشــت؛ واکنش اول به وجدآمدن 
خبرنگاران ایرانی بــود و واکنش دوم تغییر 
چهره ملموس وزیر خارجه آلمان و ناراحتی و 

غافلگیری وی از این پاسخ بود.
* »هایکو ماس« در تمام مدت نشست خبری 
مشترک با ظریف، هم در اظهارات خود و هم 
حرکات صورت و حتــی راه رفتن کنار مقام 

ایرانی، با تکبر و بی ادبی رفتار کرد.
* روحانی در دیدار هایکو ماس: ایران هرگز با 

اعمال فشار در بن بست قرار نخواهد گرفت. 
صفحه۳


