گزارش خبری تحلیلی کیهان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

قلع و قمع شاهزادگان سعودی از درون
بن سلمان به سرنگونی آل سعود سرعت بخشید

شیپور جنگ اقتصادی به صدا درآمده
اما اقتصاد آرایش جنگی نگرفته است

* یک کارشناس ارزی :دالر از  60درصد تجارت خارجی

* عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس :واگذاری ریاست

* نخســتوزیر اقلیم کردســتان :آمادهایم نفت و

* روایت سیدحسن نصراهلل از پشت پرده استعفای

قابل حذف است.

کارگروه گندم ،آرد و نان به وزیر صنعت خالف قانون است.

درآمدهایمان را به بغداد بدهیم.

سعد حریری.

* جلــوی واردات محموله بزرگ برنج آلوده به کشــور

* مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق :منتظر اجازه وزیر

* افشای میلیونها سند از تخلفات مالی ملکه انگلیس،

* نیروهای عراقی و سوری در جنوب غرب «بوکمال»

وزیر تجارت آمریکا و دهها شخصیت دیگر.

به هم رسیدند.

برای اعالم مدلهای گوشی مشمول رجیستری هستیم.

گرفته شد.
سهشنبه  ۱۶آبان ۱۳۹۶

 ۱۸صفر 143۹

صفحه۴

سال هفتادو ششم

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

 ۷نوامبر 201۷

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مصالح ملی در حمایت از مظلومان یمن است
نه نگرانی برای برجهای دوبی

شماره ۲۱۷۶۶

صفحهآخر
تکشماره  5000ریال

 27کشته و  27زخمی

کهنهسرباز آمریکایی
در تگزاس حمام خون به راه انداخت

آلسعود طی  ۳۲ماه عالوه بر تخریب زیرساختها ،تحمیل گرسنگی و شیوع وبا ،بیش از ۱۶هزار غیرنظامی را در یمن قتلعام کرده است

* کیهان در تیتر نخست شماره دیروز خود با اشاره به تهدید
موشکی انصاراهلل و عملی شدن آن درخصوص ریاض ،براساس
مواضع قبلی مبارزان یمنی پیشبینی کرد هدف بعدی دوبی
در امارات خواهد بود ،اما این تیتــر به مذاق عدهای خوش
نیامد و برخی مدعی شــدند این تیتر خالف مصالح و منافع
ملی است.
* هیئت نظارت بر مطبوعات روز گذشــته بالفاصله تشکیل
جلسه داد تا به بررســی گزارش کیهان بپردازد و در اقدامی
عجیب و قابل تامل ،تیتر یک کیهان را مشمول تذکر دانست!
* رهبر انصاراهلل یمن اواخر شهریور سال جاری :برای توسعه
موشکهای خود اقدام میکنیم تا بُرد آن به هرگونه اهداف در
عربستان و امارات برسد.
* به پیشرفت چشمگیری در زمینه موشکی رسیدهایم و به
دنبال توسعه سیستم موشــکی برای هدف قراردادن اهداف
مورد نظر در امارات هستیم.
* شرکتهای سرمایهگذار در امارات نباید این کشور را کشوری
امن به شــمار بیاورند ،چون امارات در تیررس موشکهای ما
صفحه۳
است.

خبر ویژه

صفحه۲

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای

موضوع :تجهیز  2دستگاه شاسی (بنز  )1921به سیستم مایعپاش

از کلیه شــرکتهای واجد شــرایط دعوت به عمل میآید جهت خرید اسناد مناقصه عمومی دو مرحلهای به شرح جدول ذیل تا تاریخ 96/8/30

اقدام و در صورت تمایل به دریافت اسناد بصورت حضوری با در دست داشتن معرفینامه رسمی و اصل فیش بانکی به مبلغ  50/000ریال به حساب
شماره  4001068404006338خزانه بانک مرکزی (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران) به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آدرس :فرودگاه مهرآباد  -خیابان معراج  -ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران  -اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات  -اداره قراردادها

ردیف

شماره فراخوان عمومی

موضوع فراخوان مناقصه عمومی

1

T-ACS100-96-7-15

تجهیز  2دستگاه شاسی (بنز  )1921به سیستم مایع پاش

مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/9/18
متقاضیان در صورت نیاز برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد بصورت غیرحضوری به سایت http://iets.mporg.ir :مراجعه نمایند.
مالف2631

اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی پیشوای عدالت حق در تاریخ 1396/6/5
به شماره ثبت  42546به شناسه ملی14007020000

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع

عموم آگهی میگردد .موضوع :ایجاد دفتر خدمات حقوقی جهت ارائه خدمات
حقوقی به عنوان مشــاوره حقوقی در دعــاوی کیفری و حقوقی -انجام وکالت

در مراجــع قضائی -اداری -مالی -ثبتی -دادگاههای خانواده -شــهرداریها و

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :تهران شهر تهران -چهارراه آبسردار -کوچه

شهید محسن آجانلو -خیابان مجاهدین اسالم -پالک  -236طبقه سوم -واحد

 -10کد پســتی  1157773735اولین مدیران :آقای فیروز اصالنی به شماره

ملی  1288692056به سمت رئیس موسسه به مدت نامحدود .دارندگان حق

کمیســیونهای آن به ویژه کمیســیون ماده پنج دادگاههای انقالب و مراجع

امضا :کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل :چک،

رســیدگی تحت پوشــش وزارت کار و امور اجتماعی -دیــوان عدالت اداری-

عادی و اداری به امضاء رئیس موسســه همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد.

مربوط به تعزیرات حکومتی -مراجع مالیاتی و کمیسیونهای آن -هیئتهای
همچنین ارائه خدمات حقوقی شــامل مشــاوره و انجام امــور وکالت از طرف

خارجیــان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بینالمللی و دادگاهها

و مراجع قضائی کشــورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین
حقوقی بینالمللی و انجام امور دادرسی اعم از داخلی و بینالمللی .مدت :از تاریخ

سفته ،بروات و قراردادها به امضاء فیروز اصالنی همراه با مهر شرکت و نامههای

اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه -طبق مجوز شماره  20/44589ث مورخ

 1394/8/27مرکز امور مشاوران حقوقی وکال و کارشناسان آگهی گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس موسسه غیرتجاری همیار پیشرفت و آبادی باران در تاریخ 1396/06/15
به شماره ثبت  42665به شناسه ملی 14007048921

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
موضوع :موضوع موسســه «نشر دیجیتال» میباشــد که مصادیق فعالیتهای آن
عبارتند از :تصدی قرار دادن اطالعات و محتوای دیداری ،شــنیداری ،نوشتاری و
یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشــار از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر
الواح فشرده و تصدی قرار دادن محتوای دیجیتال دیداری ،شنیداری ،نوشتاری و
یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عموم ازطریق شبکه گسترده جهانی و شبکه
ملی اطالعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای
مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :تهران شــهر تهران  -دامپزشکی-
خیابان بوستان ســعدی  -خیابان قصرالدشت  -پالک  - 555طبقه همکف  -واحد
شــمالی  -کد پســتی  1346697454ســرمایه شــخصیت حقوقی10000000 :

ریال میباشــد .اسامی و میزان سهمالشرکه شــرکاء :خانم لیال اطهر به شماره ملی
 2002719721دارنده  1/000/000ریال سهمالشــرکه آقای محمدمهدی اطهر به
شــماره ملی  2002763453دارنده  9/000/000ریال سهمالشــرکه اولین مدیران
شــرکت برای مدت یک ســال به شــرح ذیل انتخاب گردیدند :خانم لیال اطهر به
شــماره ملی  2002719721به ســمت مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره ،آقای
محمدمهــدی اطهر به شــماره ملی  2002763453به ســمت رئیس هیئتمدیره
دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها ،عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئتمدیره یا مدیرعامل همراه با مهر موسسه
معتبر میباشــد .اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه آگهی به موجب مجوز شماره
 96/164845مورخ  1396/04/26وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

هماکنون میتوانید

عضو کانال « کیهان» در تلگرام شوید
https://telegram.me/kayhan_news

رشوه  500میلیارد دالری ریاض به ترامپ
حریف یک موشک انصاراهلل نشد

* بهرغــم جار و جنجالهای رســانهای کــه در پی
خریــد ۵۰۰میلیارد دالری آلســعود از تســلیحات
آمریکایی بر پا شد ،موشک مجاهدان یمنی در ریاض
به هدف اصابت کرد.
* اگرچه در ابتدا آلســعود و ترامپ مدعی شدند که
موشــک انصاراهلل در آســمان رهگیری و منهدم شده
اســت اما ســازمان هواپیمایی عربســتان اصابت این
موشک را به فرودگاه ملک خالد ریاض تایید کرد.

يادداشت روز

خانم معاون! زائران اربعین هم
حقوق شهروندی دارند!

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)

* کهنه سرباز سفیدپوست آمریکایی با ورود به کلیسایی در تگزاس ،بیهدف اقدام به تیراندازی به مردم بیگناه کرد.
* «پاتریک کلی» چندین بار اقدام به تعویض خشاب کرد و در نهایت  27نفر را کشت و  27نفر را هم زخمی کرد.
* هنوز از انگیزه این فرد که حدود  5سال در نیروی هوایی آمریکا خدمت کرده ،گزارشی منتشر نشده است.
* مراکز تحقیقاتی آمریکا میگویند ،تنها در سال  2016بیش از  38هزار آمریکایی با سالح گرم کشته شدهاند.
صفحه آخر

استعفای حریری
حمله موشکی به ریاض
و یک سؤال کلیدی!

صفحه۲

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

گزارش خواندنی نشنال اینترست
از اقتدار نیروی دریایی ارتش و سپاه ایران

صفحه۳

آگهی تغییرات شرکت نفیس دانه گلستان
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 459219
و شناسه ملی 14004339992

تاسیس شرکت سهامی خاص
اندرکنش زمین پیسازه
در تاریخ  1396/06/08به شماره ثبت
 514509به شناسه ملی 14007031726

ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت:
پژوهش ،ســرمایهگذاری ،مشارکت ،مشــاوره ،مدیریت اجرا،
پیمانکاری ،نظارت بر اجــرا و بهرهبرداری پروژههای عمرانی
و صنعتی که مصادیق آن شــامل موارد زیر میباشــد :انجام
مطالعات فازهای مختلف پروژههای فنی و تهیه نقشههای اولیه
و جزئیات اجرایی ،تهیه یا تولید مصالح و تامین ماشینآالت و
تجهیزات موردنیاز پروژههای فنی از منابع داخلی یا خارج از
کشور ،استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی بانکی برای صادرات
و واردات و خریدوفــروش هر نوع کاال یــا خدمات مرتبط با
فعالیتهای شــرکت ،ارائه خدمات آزمایشــگاهی در حیطه
رشــته مهندســی عمران و تامین مواد و تجهیزات مربوط به
آن ،طراحی ،اجــرا و نظارت بر اجــرای پروژههای عمرانی و
صنعتی از جمله ابنیه ،ژئوتکنیک ،تاسیســات ،راه و ترابری،
نفت وگاز ،نیرو ،صنعت ومعدن ،آب ،کشاورزی ،ارتباطات و ...
انجام کارهای پژوهشی مرتبط با فعالیتهای شرکت و تولید
محصوالت با ارائــه خدمات دانشبنیان ،آمادهســازی ،افراز،
تفکیک ،تغییر کاربری ،قطعهبندی اراضی ،احداث شهرکهای
مســکونی ،تجاری ،صنعتی ،صنفی ،گلخانه ،کشاورزی ،پارک
علم و فناوری و  ...اخذ پروانه ســاخت و موافقت اصولی برای
پروژههای مرتبط ،انجام کلیه فعالیتهای ساختمانی ازجمله
ساختوســاز ،گسترش واحدهای مســکونی و غیرمسکونی،
مقاومســازی و مرمت ابنیــه ،گودبرداری ،بهســازی خاک،
انبوهســازی ،بلندمرتبهسازی ،بافتهای فرســوده و  ...ایجاد
شــعب در داخل و خارج از کشــور و اخذ و اجرای نمایندگی
از شــرکتهای داخلی و خارجی( .درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط) .مدت :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود .مرکز اصلی شرکت :تهران ،شهر تهران ،میدان حر،
خیابان ده متری شــعاع ،کوچه منطقه ،پالک  ،5طبقه اول،
واحد  ،2کد پستی  1317984513سرمایه شخصیت حقوقی:
مبلغ  1/000/000ریال منقسم به  100سهم  10/000ریالی
میباشــد کــه تعداد  100ســهم آن با نام عــادی بوده و به
استناد گواهی شماره  96/52193مورخ  1396/05/23مبلغ
 1/000/000ریال نزد بانک گردشگری شعبه میرداماد غربی
پرداخت گردیده اســت .اولین مدیران :آقای مجید هاشــمی
به شماره ملی  0603283039به سمت رئیس هیئتمدیره،
آقــای بصیــر بهبهانی به شــماره ملــی  1270190415به
ســمت مدیرعامل و عضــو هیئتمدیره و آقای ســیدمحمد
جالل میررحیمی به شــماره ملی  4433506087به سمت
نایبرئیس برای مدت نامحــدود انتخاب گردیدند .دارندگان
حق امضاء :کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها با
امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئتمدیره و در غیاب
مدیرعامــل با امضای دو نفر از اعضــای هیئتمدیره همراه با
مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا
اعضای هیئتمدیره و مهر شــرکت معتبر میباشد .اختیارات
نماینده قانونی :طبق اساســنامه .بــازرس اصلی و علیالبدل:
آقای محمدرضا ابراهیمیان به شــماره ملی 1292077360
به سمت بازرس اصلی و آقای ســیدمحمدرضا میرجلیلی به
شماره ملی  4420004924به سمت بازرس علیالبدل برای
مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار
کیهان جهت درج آگهیهای شــرکت تعییــن گردید .ثبت
موضوع فعالیت مذکــور ،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمیباشد.

* سرتیپ شرف لقمان سخنگوی ارتش یمن :در صورتی
که کشــورهای متجاوز به حمالت خود به غیرنظامیان
یمن ادامه دهند ،یگان موشــکی یمــن توانایی هدف
قرا ر دادن پایتختهای همه آن کشورها را دارد.
* ائتالف ســعودی-آمریکایی که پس از گذشت بیش از
۲ســال و صرف هزینههای هنگفت هیچ دســتاوردی در
مقابل یمن نداشته در تالش است تا برای جبران ناتوانی و
حقارت خویش ایران را حریف خود نشان دهد .صفحه۲

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1396/01/29
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :اعضاء هیئتمدیره مرکب از  2نفر الی  8نفر
میباشــد و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید به موضوع فعالیت
شــرکت (مشــاوره در جهت تهیه طرحهای تجاری ،مشــاوره ،مطالعه و
تحقیقات جهت نیاز تجاری مشــتریان ،مشــاوره مدیریت در زمینههای
مالی ،مالیاتی ،ســرمایهگذاری و کلیه امور مرتبط که در صورت ضرورت
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم) الحاق و ماده
مربوطه اساسنامه اصالح گردید .علیرضا عدالت ش .ملی0031083676 :
با پرداخت مبلغ  330/000/000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله
سهامی عام به شماره ثبت 12582
و شناسه ملی 10100485590

به استناد صورتجلســه هیئتمدیره مورخ  1396/04/20تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای بهرام فرمانآرا به شماره ملی  1284350959به
سمت مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره آقای بهروز فرمانآرا به شماره

قرار گرفت فاطمه ابوالحسنلو ش .ملی 2802712500 :باپرداخت مبلغ
 330/000/000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت .درنتیجه
سرمایه شرکت از مبلغ  1/000/000/000ریال به  1/660/000/000ریال
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید .اسامی شرکا و
میزان سهمالشــرکه هر یک به شرح ذیل میباشد .حسین مهاجرمنقوش
( )2121378928دارنده مبلغ  750/000/000ریال سهمالشــرکه ،مریم
نوروزی ( )2121882901دارنده مبلغ  200/000/000ریال سهمالشرکه،
صــدرا مهاجرمنقــوش ( )0023910682دارنده مبلــغ 50/000/000

ملی  0040390985به ســمت نائبرئیس هیئتمدیره حق امضای

ریــال سهمالشــرکه ،علیرضــا عدالــت ( )0031083676دارنده مبلغ

اســناد و اوراق تعهدآور شــرکت بحث و تبادل نظر شد و در نتیجه

 330/000/000ریال سهمالشرکه ،فاطمه ابوالحسنلو ()2802712500

تصمیــم زیر مورد تصویب قرار گرفت .کلیه اســناد و اوراق تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،اعتبارات اسنادی و
غیــره با امضای مدیرعامل و یک نفــر از اعضای هیئتمدیره و در

دارنده مبلغ  330/000/000ریال سهمالشرکه.
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غیاب مدیرعامل بــا امضای دو نفر از اعضــای هیئتمدیره با مهر

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز
سهامیخاص به شماره ثبت 132302
و شناسه ملی 10260267119

بودجه شــرکت ت -عزل و نصب کارکنان شرکت (بجز مدیران که

 -خدیجه کریمی کاکهســیاه به کدملی  6229919265به نمایندگی از شرکت

شرکت معتبر خواهد بود .اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:
الف -انجام دادن کلیه تشریفات قانونی شرکت ب  -انجام دادن کلیه
امور اداره شــرکت با همکاری قسمتهای مربوطه پ -تهیه و تنظیم

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ  1394/12/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صنعتی کاوه به شناســه ملی  10100355357به سمت رئیس هیئتمدیره و

ازطرف مدیرعامل پیشــنهاد و درصورت تصویب هیئتمدیره انجام

مدیرعامل و فاطمه عطاریان به کدملی  1272980545به نمایندگی از شرکت

آئیننامههای داخلی شرکت و ارائه آن به هیئتمدیره جهت بررسی

هیئتمدیره و مائده عطاریان به کدملی  1272592049به نمایندگی از شرکت

میپذیرد ).براساس ضوابط تعیین شده ث -تهیه و تنظیم مقررات و
و تصویب ج -پرداخت بدهی و وصول مطالبات جاری شــرکت چ-

تأمین ماسه ریختهگری به شناسه ملی  10100580397به عنوان نائب رئیس

واگنسازی کوثر به شناســهملی  10102889089به عنوان عضو هیئتمدیره
تعیین گردیدند - .کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای

انجام تشــریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها برای

ثابت مدیرعامل و مهر شــرکت و نامهها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و

ســپرده در بانکها و -ورود به هرگونه دعوی چه به عنوان خواهان و

تفویض گردید .انجام امور اداری و تشــریفات قانونی -رســیدگی به محاسبات

مصارف جاری شرکت ح -باز کردن حسابهای جاری و یا حسابهای
چه به عنوان خوانده درکلیه مراحل قضایی و تسلیم گزارشات مربوطه

مهر شرکت معتبر خواهد بود - .اختیارات هیئتمدیره به شرح ذیل به مدیرعامل
شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالیانه -استخدام و عزل کارمندان و کارگران

و متخصصین و مهندســین و کارشناسان و غیره و تعیین حقوق و پاداش آنها-

به هیئتمدیره م -خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم و قطعات

حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی شرکت -تهیه آییننامههای داخلی -اجرای

میلیون ریال در هر مورد ه -حفظ اموال و تنظیم فهرست داراییهای

با شــرکتها و بانکها و ادارات و اشــخاص و اخذ وامهــای الزم و انعقاد عقود

و اجناس مورد احتیاج جهت بهرهبرداری شــرکت حداکثر تا مبلغ 80
شرکت و -تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان شرکت براساس

تصمیمــات مجامع عمومی -ادای دیون و وصول مطالبات -عقد هرگونه قرارداد

اسالمی -خرید و فروش اموال منقول و ماشینآالت و کارخانجات و به طور کلی

وســایل موردنیاز شرکت -مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتهای حقیقی و

مقررات جاری تعیین شــده ازطرف دولت جمهوری اســامی ایران

حقوقی -استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل هر نوع اعتبار -افتتاح هر نوع

ضوابط تعیین شــده ازطرف هیئتمدیره و مقررات جاری کشور که

اسناد و سفته و هزینه آنها -مدافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه

و هیئتمدیره ن -فروش محصوالت و خدمات شــرکت براســاس
ازطرف دولت ابالغ میگردد.
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حساب در بانکها اعم از جاری و ثابت -صدور و ظهرنویسی و پرداخت بروات و

در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم صالحه ابتدایی و استینافی
و غیره و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل غیر حتی کراراً.
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