
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع شرکت: رشته 
آب کلیه امور پیمانــکاری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، 
مربوط به بندها، ســدها و ســاختمان نیروگاه آبی، سازه های 
هیدرولیکــی و تونل های آب، مخزن و شــبکه های توزیع آب، 
تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، 
خطوط انتقال آب، ایســتگاه های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، 
شــبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال آب و 
شبکه ذهای آبیاری و زهکشی، ســازه های دریایی و ساحلی، 
احداث حوضچه ها استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 
ساختمانی)ســیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب. رشــته 
تاسیســات و تجهیزات دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی 
ســدها، سیســتم های ســردکننده ســاختمان و تجهیزات 
ســاختمان)آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات 
و تجهیــزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک وســایل 
انتقال)آسانسور پله برقی(. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم 
از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، ساختمانی، محوطه های 
کوچک، دیوارکشــی، ارای پیاده روها. شــرکت در مناقصه ها و 
مزایده ها. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای الزم( مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی شــرکت: تهران- تهرانپارس- خیابان جشــنواره- 
خیابان زهدی- کوچــه ده متری طالقانی- طاهر16- پالک 9 

کد پستی 1657715941 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به 100 سهم 10000ریالی که تعداد 100 سهم 
بانام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 220/ 95ص/391 
مورخ 95/8/25 نزد بانک پاســارگاد شــعبه بازار بلورفروشان 
پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران شرکت: رضا رضائی به 
شماره ملی 5209950281 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و ســیدمجید فاطمی به شماره ملی 0682342521 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود امیری به شماره ملی 
0670185681 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و بانکی با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه هــای اداری با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی 
یزدانی به شماره ملی 0681930519 به عنوان بازرس اصلی و 
مهدی منصوریان پور به شماره ملی 0681926805 به عنوان 
بــازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد(

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

تاسیس شرکت سهامی خاص کیان صنعت اترک در تاریخ 1395/9/20 
به شماره ثبت 502288 به شناسه ملی 14006406518 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا صفری به شماره ملی 

0530697831 بــا پرداخت مبلــغ 2400000 ریال به صندوق 

شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید صفری به شماره 

ملی 0533237904 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 

شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهزاد صفری به شماره 

ملی 0534206379 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 

شرکت در ردیف شــرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 

مبلغ 40000000 ریال به مبلغ 46/400/000 ریال افزایش یافت 

و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. لیســت شرکاء بعد از 

افزایش ســرمایه به قرار ذیل می باشد خانم عقیق عراقی به شماره 

ملی 0534715664 دارای 2000/000 ریال سهم الشــرکه خانم 

ژاله جعفری به شــماره ملی 0532087291 دارای 4/800/000 

ریال سهم الشرکه خانم ساناز عراقی به شماره ملی 0533450160 

دارای 4/400/000 ریال ســهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به 

شــماره ملی 0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه 

خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملــی 0530398273 دارای 

1000000 ریال سهم الشرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 
0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه خانم عامله 
حفیظ کاشانی به شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 
ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 0532035925 
دارای 5000000 ریال سهم الشــرکه خانم سارا هادیان به شماره 
ملی 0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم 
سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 0050138022 
دارای 4000000 ریال سهم الشرکه خانم مینا دره باغی به شماره 
ملی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شماره 
ملی 0530697831 دارای 2400000 ریال ســهم الشرکه آقای 
مجید صفری به شــماره ملی 0533237904 دارای 2000000 
ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 

دارای 2000000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373 

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

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدماتی 

از جملــه واردات و صــادرات، انجــام امور بازرگانــی، راه اندازی 

کارخانه، ساخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های 

آزمایشــگاهی، مواد مصرفی آزمایشگاه آندرولوژی و امبریولوژی، 

راه اندازی آزمایشگاه و انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف 

شــرکت مفید باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 

مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 

اصلی: استان تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر 

تهران - محله شهرآرا - بزرگراه شهید دکتر چمران - کوچه الدن 

- پالک 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 1441674191 

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000/000/000 

ریــال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم مهرناز 

آجورلو به شماره ملی 0015783316 دارنده 50/000/000 ریال 

سهم الشرکه خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 دارنده 

5000/000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره خانم مهرناز 

آجورلو به شــماره ملی 0015783316 و به سمت مدیرعامل به 

مدت نامحدود و به ســمت عضــو هیئت مدیره به مدت نامحدود 

خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 و به سمت رئیس 

هیئت مدیره به مدت نامحــدود دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 

و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان  ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان در تاریخ 1397/07/25 
به شماره ثبت 532795 به شناسه ملی 14007895980 

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 غالم 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 غالم جوان دلوئی )رئیس هیئت 

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

همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غالم 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

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

آگهی تغییرات شرکت امین صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 57514 و شناسه ملی 10101025894

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/5/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: مهدی ک.م 0045239479، محمد ک.م 
0075448637 و خانــم مینــا ک.م 0010869212 همگی ابوالحســنی 
دوالبی برای مدت دو ســال به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین شــدند. 
آقای روح اله ابوالحسنی دوالبی ک.م 0073072281 به سمت بازرس اصلی 
آقای سیدمهدی سیدعسگری دوالبی ک.م 0033371156 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 1397/2/19 شماره 25660/ص/97 مورخ 

97/6/18 سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آدرس شعبه در شهر خوزستان 

سربندر )بندر امام خمینی( بازار شهرداری خیابان 

امیر طبقــه دوم واحد 4 کبیر جنــب اداره کار 

مجتمع خاتم و کدپستی 6356168761 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

آدرس شعبه در شهر بندرعباس سه راه جهانباز 

نبش کوچه نیما ســاختمان کوروش طبقه اول 

و کدپســتی 7917846199 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیزارک
  سهامی خاص به شماره ثبت 72836 

و شناسه ملی 10101177496

سال هفتادو هفتم   شماره 22094   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 17 دی 1397   30 ربیع الثانی 1440    7 ژانویه 2019

وزیر کشور: 
هیچ نظارت منطقی
بر فضای مجازی 
وجود ندارد
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

به نام خصوصی سازی به کام اشراف
و اشک تمساح برای کارگران!

سخنگوی قوه قضائیه هشدار داد

ورود مدعی العموم به موضوع ادامه گرانفروشی 
پس از کاهش نرخ ارز

لحظه شماری برای ضربت ذوالفقار
این بار منافقین در مرصاد 2

صفحه2

خبر ویژه

شعار،کاپیتالیستی
عمل،سوسیالیستی!

یادداشت روز

صفحه2

مهدی نقویان، کارگردان مجموعه مستند »خارج از دید 2« در گفت وگو با کیهان:

اسناد ارتباط برخی رسانه ها
 با سرویس های بیگانه را فاش می کنیم

* اســنادی به نمایــش درمی آید که 
نشــان می دهــد برخــی از عوامل و 
اصطالحا  که  رسانه هایی  خبرنگارهای 
آنهــا اصالح طلب گفته می شــود   به 
به شــدت درگیر و آلوده مسئله نفوذ 

هستند.
* برخی از عوامل رسانه های ضدایرانی، 
بــا اســم مســتعار در روزنامه هــای 
 اصالح طلب، یادداشــت می نویســند! 
ما همه این ها را با اسم و هویت واقعی 

آنها فاش می کنیم.

خیابان های فرانسه در اولین »شنبه سیاه« 2019 به میدان جنگ تبدیل شد
صفحه آخر

*  درگیری لفظی و فحاشــی 15 دقیقه ای 

ترامپ و سران کنگره پشت درهای بسته.

 * بالیی که انصاراهلل در 4 ســال گذشــته 

بر سر آل سعود آورد.

* بازگشــت 295 هــزار آواره ســوری به 

خانه هایشان در سالی که گذشت.

* استقرار موشــک های »کالیبر« روسیه 

بیخ گوش آمریکا.                      صفحه آخر

تیماندرسوندرگفتوگوباکیهان:
»اسرائیلحقبقادارد«یکافسانهاست

 * اشــتغالزایی 30 نفره یک کارآفرین روســتایی

 با بسته بندی سبزیجات.

* تسهیالت فعلی مسکن فقط جوابگوی خرید خانه 

22 متری است!

* همتی: 4 صفر از پول ملی حذف می شود.

* کارشناسان اقتصادی: دلیل کم فروشی ها عملکرد 

ضعیف دستگاه های نظارتی است.

* عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس: دولت 

نرخ تورم را اعالم نمی کند تا دستاوردش زیر سوال 

نرود.                                                   صفحه۴

شفافنبودندرآمدوهزینهشرکتهایدولتی
اشکالاساسیبودجهاست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: 

»آشنا«
 مشایی دولِت 
روحانی است

و به جامعه 
آدرس غلط می دهد

۳

عکس : محمد علی شیخ زاده

 * محســني اژه اي: کســانی هســتند که به بهانه 
گران شدن دالر قیمت کاال ها را افزایش داده اند اما با 
کاهش قیمت دالر باز هم کم فروشی و گرانفروشی 

می کنند، که حتما با این ها برخورد خواهد شد. 
* پرونــده »حســین فریدون« هنــوز در مرحله 
دادسراست و اینکه گفته شده است که وی تبرئه 

شده، کامال تکذیب می شود.

* گزارش جدیدی از یکی از مراکز رسمی درمورد 
احمد عراقچی) معاون ســابق ارزی بانک مرکزی( 
و افرادی که در بازداشــت هستند به دست بنده 
رســیده که اگر گزارش درست باشد، فاز جدیدی 

در پرونده باز خواهد شد.
* اســامی 39 نفر دیگر از محکومــان مالی و 
اقتصادی اخیر اعالم شد.                        صفحه11

 * برخــی تابعیت دوگانــه دارند، از پنتاگون یا نهادهای مشــابه آن در غرب حقوق ماهیانــه دریافت می کنند، 
به رســانه ها وارد می شوند و در انتخابات هم فعالیت تخریبی انجام می دهند. خوب، چطور می توان چنین فردی 

را نفوذی ندانست؟
* یک سری محدودیت های حقوقی باعث شد تا نتوانیم به طور کامل پشت پرده ها را نشان دهیم، چون به داخلی ها 
بر می گردد. باالخره برخی از چیزها واضح و مبرهن اســت اما هنوز پرونده شــان به نتیجه نرسیده و در حد اتهام 
هستند، برای همین با دقت جلو می رویم که مشکلی پیش نیاید.                                                صفحه۸

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

گفتار درمانی
 با اروپا 
جواب نمی دهد

۱۱

* در حالی که قرار بود خصوصی ســازی جانی تازه به برخی صنایع بی رمق کشور بدمد، نتیجه 
ماجرا در اغلب موارد برعکس شده؛ جیب اشرافی که با زد و بند و روابط سیاسی و جناحی به این 

صنایع چنگ انداختند پرتر از گذشته شد و در مقابل جیب کارگران این صنایع خالی تر. 
* تاســف بارتر آنکه جریانی که از این روند آلوده خصوصی سازی بهره می برد، این روزها برای 

کارگران اشک تمساح نیز می ریزد!
 * شــرکت های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین ســازی تبریــز، ریخته گری تبریز،

 ایران ایر تور، آلومینیوم سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت تپه 
 و ســیلوها در فرایندی پرابهام و خسارت آفرین به اسم خصوصی ســازی به کام عده ای خاص

 شده است.

* اگر کشور به جایی برسد که بتوان به طور شفاف و دقیق هزینه لیست ها و تبلیغات انتخاباتی 
را ارائه کرد، شاید بتوان رابطه میان این واگذاری های آلوده به برخی افراد حزبی و نزدیکان آنها، 
عمل نکردن عده ای به وظیفه نظارتی خود و اشــک تمساح آنان برای کارگرانی که قربانی این 

وضعیت شده اند را کشف کرد.
* 55 نماینده مجلس از رئیس دســتگاه قضایی خواســته اند تا با تشکیل شعبه ای ویژه، کلیه 
پرونده های مربوط به خصوصی ســازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، 

رسیدگی دقیق صورت گیرد.
* رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید خصوصی سازی اوضاع بنگاه های اقتصادی را بدتر 
نیز کرده است چرا که دولت تخصصی اداره می کرد و حاال از آن هم خبری نیست.          صفحه2

پژمانفر مطرح کرد

پروژه 
عصبانی کردن مردم 
با عدم نظارت
 بر بازار

۲


