
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/08 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم پروین خلیق به شماره 

ملی 0048070106 به سمت رئیس هیئت مدیره- خانم 

زهره رفیعی به شــماره ملی 0490506976 به ســمت 

نایب رئیس هیئت مدیره- آقای جعفر بختیاری به شماره 

ملی 0492404771 عضو و به سمت مدیرعامل انتخاب 

گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 

قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســامی با 

امضاء مدیرعامــل )آقای جعفر بختیاری( و رئیس هیئت 

مدیره )خانم پروین خلیق( متفقا همراه با مهر شــرکت 

مروارید نقش طوس مشهد معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)519595(

آگهی تغییرات شرکت مروارید نقش 
طوس مشهد شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 195768 
و شناسه ملی 10102376489 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1395/7/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضا هیئت 

مدیره به مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند - خانم 

پوران دخت ســرائیان به شماره ملی 0041079442 - آقای 

شــاهین فرهنگی به شماره ملی 3358071502 - خانم مینا 

شریف النسب به شــماره ملی 1291105972 - خانم فریده 

باحجب دواتگران به شــماره ملــی 0043788491 به عنوان 

بازرس اصلی شــرکت و آقای کیوان پیش کار به شــماره ملی 

2619974811 بــه عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال 

مالی انتخاب شدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )519577(

آگهی تغییرات شرکت سالمت گیاه دریا 
سهامی خاص به شماره ثبت 430423 

و شناسه ملی 10320824006
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1398/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره 

برای مدت دو ســال بــه قرار ذیــل انتخاب گردیدنــد: آقای 

احســان محســنی به شــماره ملی 0063844389 به سمت 

مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره- خانم مینا خطیر به شــماره 

ملی 0082077746 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- آقای 

حسن تیماجی به شــماره ملی 0077365763 به سمت عضو 

هیئت مدیره کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از 

قبیل چک،ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســامی با امضاء 

احسان محسنی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفردا همراه 

با مهر شــرکت معتبر می باشــد خانم بهاره هژبری کرم بستی 

به شــماره ملی 3250790001 به سمت بازرس اصلی و خانم 

عطیه حمزئی به شــماره ملی 0077748549 به سمت بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)519599(

آگهی تغییرات شرکت اندیشه نقش نگار آال 
سهامی خاص به شماره ثبت 487170 

و  شناسه  ملی 14005612860
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1379/9/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد، محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس اســتان تهران، شهرســتان تهــران، بخش مرکزی، 
شــهر تهران، عباس آباد - اندیشه، خیابان دکتر علی شریعتی، 
کوچه اندیشــه یکم، پاک 5، طبقه دوم، واحد 6 کدپســتی 

1569836617 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )519574(

آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی طراحان 
مبتکر آروین با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 515353 و شناسه ملی  14007070018

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/3/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شرکت از 
مبلغ 50/000/000/000 ریال به مبلغ 400/000/000/000 
ریال منقســم به چهار میلیون سهم یکصد هزار ریالی بانام از 
طریق مطالبات حال شده افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شــرح فوق اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)519597(

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 96505 

و شناسه ملی 10101405599

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مورخ 1398/2/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 

ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 

1396/12/29 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)519584(

آگهی تغییرات شرکت برودتی و حرارتی نیک 

سهامی خاص به شماره ثبت 57275 

و شناسه ملی 10101023552

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1398/01/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرسی اندیشــمند تدبیر با شناسه ملی 10100608069 
به سمت بازرس اصلی و آقای منوچهر سمائی قاضی محمد به 
شــماره ملی 0045977501 به سمت بازرس علی البدل برای 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )519582(

آگهی تغییرات شرکت برودتی و حرارتی نیک 
سهامی خاص به شماره ثبت 57275 

و شناسه ملی 10101023552 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/26 و 

مجوز 84225 مــورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غام جوان دلوئی )عضو اصلی( 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( آقای 

مجیــد نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس هیئت 

مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشــندل کاهو 

)عضــو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 

علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار )کد 

ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی )عضو اصلی( 

)کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی فتاحی )عضو اصلی( 

)کــد ملــی: 0532854020( - آقای مصطفی قاســمی )عضو 

اصلــی( )کد ملی: 0066003377( - آقــای وحید ابراهیم زاده 

اردستانی )عضو علی البدل( )کد ملی: 1189312492( - آقای 

محمدعلی ریاحی )عضو علی البدل( )کد ملی: 3256140424( 

- آقــای محمدرضا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 

1502707756( - آقای محمدرضا بختیاری لفمجانی )بازرس 

علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب شدند. کلیه اسناد 

تعهدآور با امضای آقــای دکتر غام جوان دلوئی )رئیس هیئت 

مدیره( و آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( 

همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غام جوان 

دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی 

)نائب رئیس( معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک ایران به شماره ثبت 1767 
و شناسه ملی 10100161448

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات در ماده 39 اساسنامه را به شرح ذیل 
به مدیرعامل تفویض گردیــد. اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره. 
- اســتخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأمــوران، معاونین، کارکنان 
شــرکت و تعیین شغل و حقوق و دســتمزد و پاداش و کارانه و ترفیع 
و تنبیه و تعیین ســایر شرایط اســتخدام براساس مقررات استخدامی 
و ســاختار ســازمانی و معارفیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشســتگی طبق آیین نامه مصوب هیئت مدیــره و مجمع عمومی. 
- پرداخــت مخــارج و هزینه های جاری شــرکت. - انجام هزینه های 
ســرمایه ای در چارچوب آیین نامه معامات. - تنظیم بودجه ســاالنه 
شــرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای براســاس برنامه زمان بندی 
پروژه ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. - افتتاح حساب 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسســات داخلی و خارجی و استفاده از 
آن با امضاء های مجاز شــرکت. - دریافت مطالبــات و پرداخت دیون 
شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه. - 
پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب های شرکت نزد بانک ها 
و مؤسســات و واخواســت این گونه اوراق. - اعزام مأموران و کارکنان 
شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور 
با اخذ مجوزهای الزم. - دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک ها با 
تصویب هیئت مدیره. - اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از 
هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت 
در هر یک از دادگاه های اختصاصی و عمومی، در جهت استیفاء یکایک 
حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در 
مقابل هر دعوای اقامه شــده علیه شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیــره کارکنان در اجرای وظایف امور مرتبط با شــرکت، چه جزائي 
و چــه حقوقی، در هر یک از مراجــع اختصاصی یا عمومی، در جهت 

اســتیفای حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، 
قطعات تحقیق و استیفاء کلیه اختیارات مورد نیاز در دسترس از آغاز تا 
اتمام از جمله حضور در جلسات اعام اراده و نظر، درخواست پژوهش، 
فرجام، واخواهی و اعاده دادرســی، مصالحه و سازش استرداد اسناد و 
دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعام جعل و تعیین جاعل و 
یا حق امضاء قراردادهای حاوی شط داوری و توافقنامه داوری جداگانه 
و ارجاع دعوا بــه داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا 
بدون آن و اجراء حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید 
و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور 
الزم االجــرا )اجرائیه( و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و 
درخواســت توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلســات 
مزایده در مقابل طلب شــرکت و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها 
و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به 
و امور مشابه دیگر. - انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت 
شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم 
صورت حساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز 
دارایی و دیون شــرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. - اعطای هرگونه 
وام از محل منابع شــرکت به کلیه پرسنل شــرکت با تصویب هیئت 
مدیره. - ارائه گزارش کلیه معامات موضوع ماده 129 قانون تجارت به 
هیئت مدیره. - مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی 
از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا رؤسای امور اجرایی 
شرکت تفویض نماید. - سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم 

با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد شد.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی استوکاژ سهامی خاص
 به شماره ثبت 18635 و شناسه ملی 10100634789 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/6/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: 
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی شهر تهران - 
بهجت آباد، خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان ولی عصر)عج( 
کوچه شــهید مالیی پالک 5 طبقه اول واحد 3 )جنوب شرقی( 

کدپستی 3 159464561 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام ویرا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 500959 

و شناسه ملی 14006300632 
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حکم دادگاه بدوی
 به»محمدرضا خاتمی« ابالغ شد 

محکومیت مدعی
 بدون سند تقلب
 در  انتخابات

۱۰

به جای حمایت از پیام رسان های ایرانی
400 میلیارد خرج ماندگاری تلگرام شد

صفحه2

خبر ویژه

هرتزلیا، نمایش هراس اسرائیل 
از آینده

یادداشت روز

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مهلت 6۰ روزه تمام شد
به نقطه قبل از برجام برگردیم

ترامپ برای توجیه گاف های سخنرانی اش
زمین و زمان را به هم بافت!

* سناتور آمریکایی: نمی شــود به عربستان ساح 

فروخت و دم از صلح زد.

* اعام وفاداری ارتش ونزوئا به »مادورو« این بار 

به بهانه روز استقال.

* تاش اسرائیل برای از بین بردن اسناد کشتار »یوم النکبه«.

* راهپیمایی بزرگ یمنی ها در استان المهره علیه 

اشغالگری سعودی ها.

* گزارش تکان دهنده »فائو« از وضعیت گرسنگی 

در 41 کشور جهان.

صفحه آخر

جاسوس دانه درشت سیا در ارتش عراق
به دام افتاد

* معــاون بانک مرکزی: مدیــران بانک هایی که از 

بنگاه داری دست برندارند عزل می شوند. 

* استاد دانشگاه عامه طباطبایی: اقتصاد کشور را 

دوباره معطل مذاکره با اروپا نکنید. 

* کاهبرداری از مردم با تخم مرغ های قهوه ای.

* وزارت جهاد کشــاورزی: 95 درصد ماشین آالت 

کشاورزی در داخل کشورتولید می شود.

* رئیس انجمن تایر از سودجویی با احتکار الستیک 

کامیون خبر داد.

صفحه4

همتی سیاست جدید بانک مرکزی را
 برای حمایت از تولید اعالم کرد

* رئیس جمهور آمریکا برای توجیه گاف های عجیب و غریبش در ســخنرانی روز استقال آمریکا،  بدی 
آب و هوا و خراب شدن میکروفن را مقصر  این اتفاق دانست!

* ترامپ در سخنرانی خود که زیر باران انجام شده، در دو سه جمله چند گاف عجیب و غریب داده است.
* ترامپ با لحنی حماسی گفت: در سال 1776 میادی، نیروهای انقابی ارتش ما آسمان را تحت کنترل 
خود درآورد، باروها را در هم کوبید، فرودگاه ها را تسخیر کرد!                                     صفحه آخر

*مدیر مســئول روزنامه کیهان: با استناد به 
مفاد کنوانســیون جامائیکا و ژنو، از آنجا که 
انگلیس موضعــی تخاصمی علیه ایران اتخاذ 
کرده و منافع ملی و نظم و امنیت کشورمان را 
به خطر انداخته است، نه فقط ممنوعیت عبور 
کشتی های انگلیس از تنگه هرمز، بلکه توقیف 
شناورهای این کشــور حق قانونی جمهوری 

اسامی ایران است.
* مــواد 14 تا 23 کنوانســیون 1958 ژنو و 
مواد 17 تا 23 کنوانســیون 1982جامائیکا 
که موضوع آن؛ »حقوق دریای ساحلی و حق 
عبور کشتی ها« اســت به جمهوری اسامی 
ایران اجازه می دهد که مانع عبور کشتی های 

انگلیس از تنگه هرمز شود.

* بــا توجه به بی عملی اروپا در مهلت ضرب االجــل 60 روزه، گام دوم کاهش تعهدات برجامی 
ایران امروز آغاز می شود. این گام با توجه به خروج رسمی آمریکا و بی عملی اروپا از برجام باید 

بازگشت به نقطه پیش از برجام باشد.
* رئیس جمهور در روزهای گذشته گفته بود در پایان این فرصت 60 روزه دیگر سطح غنی سازی 
3/67 درصد نخواهد بود و به هر مقداری که ضرورت و نیاز باشد، این سطح را افزایش می دهیم. 
همچنین رآکتور اراک به شرایط سابق یعنی شرایطی که پیش از این ادعا می شد خطرناک بوده و 

قابلیت تولید پولوتونیوم را داشت، بازخواهد گشت.
* پس از امضای برجام، اروپایی ها به هیچ عنوان به تعهدات خود عمل نکردند. پس از خروج آمریکا از 
برجام نیز بی عملی اروپا ادامه یافت و طرف اروپایی صرفا به ارائه وعده های بدون پشتوانه بسنده کرد.

* برخالف ادعای اروپا، اینستکس نه فرآیندی ذیل برجام، بلکه اقدامی در راستای تکمیل هدف 
FATF است. کار ویژه اینستکس شناسایی مسیرهای خرید نفت ایران و شفاف سازی آن برای 

آمریکاست.
* دولت باید گام دوم کاهش تعهدات برجامی را با ســرعتی بیشتر و در سطحی وسیع تر انجام 
دهــد. همزمان با کاهش تعهدات، دولت باید در اقدامی موازی، با اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی، 
روند گره زدن مشکالت اقتصادی کشور به اموری که خارج از اختیار خودمان است مانند »برجام« 

و »اینستکس« و... را متوقف کند.
* نیلز آنن، سیاستمدار آلمانی: گمان نمی کنم که سیاســت فشار حداکثری، ایران را پای میز 
مذاکره بیاورد.                                                                                                                  صفحه2

مدیر مسئول کیهان در مصاحبه با فارس:

کله پاچه نذری نمی دهند
 پرچم دزدان دریایی است!

* بستن تنگه هرمز به روی کشتی های انگلیس و توقیف نفتکش های این کشور کمترین پاسخ شکننده و صد البته 
کاما قانونی است که از سوی ایران انتظار می رود.

* انهدام پهپاد جاسوسی پیشرفته آمریکا، بی توجهی ایران به اینستکس، بی اعتنایی به درخواست های مکرر ترامپ 
برای مذاکره، زمین گیر شدن آنها در یمن، سوریه، عراق و...، تحقیر شدید آمریکا و متحدانش را در پی داشته است 

و اقدام انگلیس واکنشی از سر استیصال به این تحقیرهاست.
* برخی جریانات داخلی که توصیه به خویشتن داری ایران در مقابل اقدام انگلیس می کنند اگر احمق نباشند به یقین 
وابسته اند و چه بخواهند و چه نخواهند، نقش ستون پنجم دشمن را بازی می کنند. این اولین بار نیست که جریان واداده 
اصرار دارد حق طلبی را »تندروی«! قلمداد کرده و کشور را از دسترسی به حقوق قانونی خود محروم کند!     صفحه3

والیتی: 

هر اندازه که اروپا 
برجام را نقض کند 
ما هم واکنش
 نشان خواهیم داد

۳

رئیس دادگاه انقالب تهران: 

دریافت کنندگان پول 
برای ترویج بی حجابی 
تفاوتی با جاسوس 
ندارند

۱۰

افزایش تحرکات استعماری 
سفارتخانه های اروپایی 
در سایه انفعال
 دستگاه دیپلماسی
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