
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 

و صــادرات کلیه کاالهای بازرگانــی، ترخیص کاال از گمرکات 

داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 

و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، 

مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 

غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی و 

ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 

اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 

قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 

بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 

پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شــود در صورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان 

تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله شــهرآرا- بزرگراه 

شهیددکتر چمران- کوچه الدن- پالک 5- طبقه پنجم- واحد 

10 کد پستی 1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

اســت از مبلغ 100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 

هر یک از شــرکا خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 

0021060721 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

امیر کیانی به شماره ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 

ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اسکندری قرنین 

به شــماره ملی 0021060721 و به سمت مدیرعامل به مدت 

نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 

امیر کیانی به شــماره ملی 0323690386 و به ســمت عضو 

هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 

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

قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیــه نامه های عادی و 

اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 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 مؤسسات غیرتجاری تهران 

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ 1397/8/23 به شماره ثبت 533888 به شناسه ملی 14007945721

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/7/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به آدرس: ارومیه - 

خیابان مفتح پالک 57 کدپســتی 5713934143 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت آئیژ صنعت غرب 
سهامی خاص به شماره ثبت 492656 

و شناسه ملی 10220108345

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/11/24 

 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقــای محمدرضا مشــایخی

 به شماره ملی 1218998121 به نمایندگی از شرکت گروه 

طلیعه سبز جهان با شناسه ملی 10102853650 به سمت 

مدیر عامــل و رئیس هیئت مدیره. آقــای مجید نورعلی به 

شــماره ملی 55183999 به نمایندگی از شرکت مهندسی 

آماد بهینه ســاز با شناســه ملی 10102251738 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جعفر حسن نژاد به شماره ملی 

2690151456 به نمایندگی از شرکت ناصرین وحید با شناسه 

ملی 10102255011 به ســمت عضــو هیئت مدیره، آقای 

محمدرضا صفاری به شماره ملی 2721662252 به نمایندگی 

 از شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

به شناسه ملی 10102384287 به سمت عضو هیئت مدیره 

و آقای رضا عالئی به شماره ملی 5579142064 به نمایندگی 

از موسســه آموزشــی آماد و پشتیبانی دســتواره به شناسه 

 ملی 10100467987 به ســمت عضو هیئت مدیره تعیین 

شدند.

کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک 

 ســفته برات قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر

 اداری مالی آقای جعفر درخشانی به همراه یکی از اعضاء هیئت 

مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با 

امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 184102 و شناسه ملی 10102262391

ثبت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام 
امور پیمانکاری مربوط به مشــاوره مهندسی، تأمین کاال 
و ســاخت در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت 
آب و فاضــالب و صنایــع مرتبط در حوزه پایین دســتی 
معــادن و فلزات »در صورت ضــرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهــای الزم« مدت: از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: تهران- شهر تهران- مرزداران- خیابان شهید 
بیژن ابراهیمی )الوند(- خیابان الوند 13 - پالک 7- طبقه 
دوم- واحد 5- کد پستی 1463737836 سرمایه شرکت: 
2000/000 ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: آقای ســید احمد میرمحمدی دارنده 1800000 
ریال آقای سید حمید میرمحمدی دارنده 200000ریال 

اولین مدیران: آقای ســید احمد میرمحمدی به شــماره 
ملی 0072011882 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیــره و آقای ســید حمید میرمحمدی به شــماره ملی 
0080754953 به ســمت عضو هیئــت مدیره به مدت 
نامحــدود انتخــاب گردیدند. دارندگان حــق امضا: کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک- 
سفته- بروات و عقود اســالمی و قراردادها و اوراق عادی 
و اداری با امضای ســید احمــد میرمحمدی )مدیرعامل( 
معتبر می باشــد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه 
»ثبت 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 

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی و تأمین پترو امین ارشد خوشنام 
در تاریخ 23/1/1396 به شماره ثبت 508299 به شناسه ملی 14006702585 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1396/07/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
مصطفــی کالنتری کد ملــی 1570373647 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیــر عامل آقای 
محمدرضا موید کدملی 1262257621 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره خانم کبری اســفندی 
کد ملــی 1581975112 به ســمت عضو اصلی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق  و اسناد 
تعهدآور شــرکت با امضاء آقای مصطفی کالنتری 
به شماره کد ملی 1570373647 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 
دارای اعتبار می باشــد و اوراق عــادی و اداری با 

امضاء نامبرده و مهر شرکت معتبر می باشد.

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

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

و شناسه ملی 10102151410 

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی رسپینا صنعت 
آرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 401218 

و شناسه ملی 10320520489 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/7/25 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: محمدرضا 

نوروزی به شــماره ملی 0075345749 با پرداخت مبلغ 

10000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء قرار 

گرفت. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 160000000 

ریال به مبلغ 160010000 ریــال افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید. لیست 

شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه: جالل جوادی مقدم 

بــه شــماره ملــی 0069379734 دارای 10000 ریال 

سهم الشرکه مسعود مدنی به شماره ملی 0069743363 

دارای 159990000 ریــال سهم الشــرکه محمدرضــا 

نوروزی به شــماره ملی 0075345749 دارای 10000 

ریال سهم الشرکه.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری تهران
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با حضور با شکوه اقشار مردم و مسئوالن 

پیکر آیت اهلل مؤمن 
تشییع و در حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( 
به خاک سپرده شد

۳

گزارش خبری تحلیلی کیهان از بیانیه کار گروه اقدام مالی

تهدید معیشت مردم
FATF با تفنگ بی فشنگ

کسبه روایت می کنند

بررسی علت گرانی ها
در گزارش کیهان از کف بازار

کردهای سوریه 500 داعشی را دست بسته
تحویل ارتش عراق دادند

* فرصت 3ماهه کابینه انگلیس به »ترزا می« برای 

خداحافظی با قدرت.

* پس از جان بولتون پمپئــو هم مردم نیکاراگوئه و 

کوبا را به کودتا علیه دولت قانونی کشورشان فراخواند.

* برگزاری متفاوت چهل و هشتمین راهپیمایی بازگشت 

در میان گلوله های جنگی رژیم صهیونیستی.

* پاکستان مدارس گروه تروریستی »لشکر طیبه« 

در ایالت پنجاب را تصرف کرد.           صفحه آخر

وقتی بن سلمان »جوگیر« می شود 

امضای تفاهم نامه بین پکن و ریاض
برای آموزش زبان چینی در مدارس عربستان!

* کارچاق کن هــای داخلی FATF در 
کشور در حالی مردم و تصمیم گیران را 
از عدم پذیرش دســتورات این کارگروه 
می ترسانند که بیانیه اخیر آن به روشنی 
نشان می دهد، دست FATF از اعمال 

فشار واقعی بر ایران خالی است.
* این نهاد در بیانیه خود اعالم می کند 
که اگر تــا ژوئــن 2019 )4ماه دیگر( 
قوانین باقیمانده مطابق با استانداردهای 
این نهاد تصویب نشــود، »درخواســت 
افزایش بازرسی های نظارتی بر شعبات 
موسسات مالی« ایرانی مستقر در خارج 

از کشور را خواهد داد.

سوالنا: 40 سال است از عهده ایران برنمی آییم
ترامپ بازی اروپا را به هم زد

صفحه2

خبر ویژه

ته مانده سفره
سهم مردم از مدیریت  اشرافی

یادداشت روز

صفحه2

* بســیاری از موافقین این نهاد در داخل کشــور ادعا کرده بودند که در صورت عدم اجرای دستورات آن، روابط بانکی 
کشــور با خارج قطع خواهد شد. اگر زیرساخت قطع همکاری در استانداردها و روندهای FATF وجود داشت، چرا این 

نهاد، ایران را به قطع همکاری بانکی تهدید نکرده است؟
* FATF در شرایطی ایران را به اجرای افزایش نظارت بر موسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور تهدید می کند 

که این نظارت به دلیل تحریم های ثانویه آمریکا، عمال در سطح بسیار باالیی در حال حاضر انجام می گیرد.
* شدیدترین و مهم ترین بخش از اقدامات مقابله ای که موافقین FATF، مردم و مسئولین کشور را از آن می ترسانند، 
مربوط به »شناخت تقویت شده مشتری« است که FATF هرگز در عمل ایران را از آن معاف نکرده است.     صفحه2

* شریفی، فروشنده ساعت: علت گرانی ها عدم مدیریت، است. آقای روحانی در مجلس می گوید 
»می دانم گرانی هست«؛ این یعنی شما مجلسیان اعتراض نکنید، چون مردم خودشان می دانند!

* وزیر نفت می گوید تا جایی که مردم توانش را داشته باشند می توان قیمت بنزین را گران کرد! 
این حرف ها بی احترامی به مردم است.

* خائن هایی که در کشور هستند، هزار درجه از FATF بدترند! باید جلو این افراد گرفته شود. 
FATF که فایده ای ندارد، باید برای حل مشکالت راهکار ارائه کنند.

* همه چیز مشخص است؛ نمره عملکرد آقای روحانی صفر هم نیست.
* یک کاسب جوان: دولت خودش عامل گرانی اســت، قرار است چه کاری برای کنترل گرانی 

بکند؟!

* ماهوتچیان، فروشــنده لوازم برقی: دولت قیمت ها را تعیین می کند، دالالن هم از آب گل آلود 
ماهی می گیرند. دولت باید به درستی مدیریت کند و عواملش درست عمل کنند که کار به اینجا 

نرسد.
* ربیعی، عطار: روش کار دولت غلط است. می گویند صدها تن گوشت وارد شده است، خب این 
گوشت ها کجاست؟ می گویند کانتینرهای گوشت در گمرکات وجود دارد؟ پس چرا وارد نمی شود؟ 

معلوم است که اینها رانت هستند.
* اینکه آقای روحانی به خودشان در حوزه اقتصاد نمره 19 و نیم داده اند درست نیست. با توجه 

به وضعیت معیشتی کنونی، به عملکرد دولت نمره زیر 10 می دهم.
صفحه۳

* جزئیات تازه از 17 هزار تن گوشــت دپو شــده 
در گمرک.

* فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(: تحریم 
مشکل حادی برای کشور ایجاد نمی کند.

* مشکل آرد واحدهای صنفی نانوایی رفع شد.

* کارشــناس اقتصادی: قانون اقتصــاد مقاومتی 
توسط دولت اجرا نشده است.

* عضو اتاق بازرگانی: شرایط اقتصادی حتما بهبود 
می یابد.

صفحه4

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس:  

دالالن ، وزارت صنعت را 
مدیریت می کنند!

* بســیاری از این تروریســت ها در عراق دست به جنایت زده اند و یا تابعیت عراقی دارند. شمار زیادی از 
آنها نیز تابعیت کشورهای دیگر را دارند.

* »محمد البلداوی« نماینده پارلمان عراق و عضو ائتالف »البناء« ، نسبت به توطئه جدید آمریکا و احیای 
مجدد داعش هشدار داد.

* روزنامه »االخبار« لبنان نیز اعالم کرد که آمریکایی ها شــماری از عناصر داعش را مخفی کرده و فقط 
آمار تعداد اندکی از این گروه را در اختیار دولت عراق قرار داده اند.                                   صفحه آخر

در دومین روز از رزمایش 
»والیت 97« اجرا شد 

نمایش قدرت 
زیردریایی »غدیر« 
با شلیک اژدر بومی 
»والفجر«

۳

روحانی در جمع مدیران 
شرکت های دانش بنیان: 

می توانیم با فناوری
 فشار دشمن را 
کم کنیم
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بزرگ ترین آرزوی 
شهید شاهچراغی


