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کانال

در پیام رسان های

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گــردد. موضوع: طراحی و 
ســاخت و تولید ابزارآالت و وسایل جدید و سپس تولید آن و 
خریدوفروش کلیه کاالها مشاوره و نظارت و اجرای طرح های 
انفورماتیکی شــبکه داده هــا )ارائه اجرا و پشــتیبانی( انجام 
خدمــات آماری در زمینه های مختلــف اقتصادی و اجتماعی 
و علمی )تحلیــل  پایان نامه های علمی( درصورت لزوم پس از 
اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربــط - مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود - مرکز اصلی: تهران شــهر تهران - چهارراه 
مختــاری - کوچه شــهید امیر حیــدری آرام - کوچه دکتر 
محمدابراهیم ابویســانی - پالک 10 - طبقه اول - کد پستی 
1196714413 سرمایه شــخصیت حقوقی: 100/000/000 
ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد 
رفائیان به شماره ملی 0013569902 دارنده 50/000/000 

ریــال سهم الشــرکه و آقای قربانعلی رفائیان به شــماره ملی 
0074449729 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران: آقای محمد رفائیان به شماره ملی 0013569902 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای قربانعلی رفائیان به شماره 
ملی 0074449729 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
و بهادار شــرکت ازقبیل سفته، برات، چک. قراردادها با امضاء 
آقای قربانعلی رفائیان همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی با 

امضاء محمد رفائیان معتبر می باشد.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 

مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی فناور راهبرد راه شیری
 در تاریخ 1396/06/21 به شماره ثبت 515082 به شناسه ملی 14007057642 

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع: شناســایی 
بیماران پوستی خاص مانند ای بی و سایر- ثبت بیماری ای بی 
به عنوان بیماری خاص- افزایش فرهنگ مشاوره ژنتیک قبل از 
ازدواج- آموزشی امور مراقبتی خاص بیماران پوستی و اسکان 
موقــت- پیگیری دارو و درمان بیماران مدت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- ونک- خیابان 
شیخ بهایی- خیابان برزیل غربی- پالک 164- طبقه همکف- 
کدپســتی 1435814783 دارایی موسســه: 100000000 
ریال می باشــد. اولین مدیران: آقای سید حمیدرضا هاشمی 
به شــماره ملی 0054984238 به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم فرزانه مسلمی به شماره 
ملی 0082082286 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای رضا رضائی به شماره ملی 0569756707 به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم سعیده هاشمی به 
شــماره ملی 1219935727 به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای افشین نوری به شماره ملی 1818977958 

به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای 
محمدمهدی پرویزی به شماره ملی 2300731452 به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فهیمه عبداللهی مجد 
به شــماره ملی3051416517 به ســمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال  آقای حســین نظری کله جوب به شــماره 
ملــی 4180030470 به ســمت عضو هیئــت مدیره- عضو 
علی البدل به مدت 2 ســال آقای روزبه خلج به شــماره ملی 
0057898405 به ســمت خزانــه دار و عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با 
امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس: محمد خردمند به 
شماره ملی 0043379389 به عنوان بازرس اصلی برای مدت 
یکســال مالی انتخاب گردید. آگهی شماره ملی مجوز شماره 

111698 مورخ 1396/07/16 وزارت کشور صادر گردید. 

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص خانه ای بی
 در تاریخ 1396/08/16 به شماره ثبت 43205 به شناسه ملی 14007191373 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1396/10/30 و مجوز شماره67281/ف مورخ96/11/18  

اتاق اصناف تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ابوالقاســم 

آقاحسین شیرازی به شماره ملی 0042303354 به عنوان رئیس 

هیئت مدیره آقای کامبیز مروتجو به شماره ملی 0047439890 به 

عنوان نایب رئیس اول هیئت مدیره آقای محمدحسین عرب کرمی 

به شــماره ملی 0421766298 به عنوان نایب رئیس دوم هیئت 

مدیــره آقای محمود رفیع پور به شــماره ملی 0384029515 به 

عنوان عضو و دبیر هیئت مدیره آقای فرج اله شــجاعی به شماره 

ملی 5659446264 به عنوان خزانه دار خانم منیژه خدادوست به 

شماره ملی 0039735087 به عنوان عضو هیئت مدیره و بازرس 

اول و نیز آقای محمدرضا شمســی اشــکذری به شــماره ملی 

0050770225 به عنــوان عضو هیئت مدیره و بازرس دوم برای 

مدت 4 سال انتخاب گردیدند. کلیه چک ها، اسناد تعهدآور، اوراق 

بهــادار بانکی، تعهدات مالی و حقوقی با امضای ثابت خزانه دار و 

امضای رئیس، در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس به همراه مهر 

امور مالی اتحادیه معتبر خواهد بود. نامه های اداری و استخدامی و 

اسناد غیرمالی اتحادیه با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای 

نایب رئیس و مهر اتحادیه انجام می گردد. 

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری اتحادیه صنفی 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

 به شماره ثبت 35330 و شناسه ملی 14004692103 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/13 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت به اســتان تهران- 
شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- حشمتیه- خیابان 
شــهید علی اصغر نوری- بن بست شــهید حمید رشیدی- پالک 
1- طبقه همکف- کدپســتی 1637714971 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.- عبارت: مشاوره 
مدیریت، نظارت و اجرای انواع پروژه های طرح و ساخت  ای پی سی 
)مهندســی، تدارکات و ســاخت( صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
ســازه های دریایی، ابنیه و راه و ســاختمان، مهندســی معکوس، 
طراحی و نقشه کشــی و تهیه مســتندات جهت سازه ها، قطعات، 
تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی، تعمیر و نگهداری، بازســازی و 
نوســازی انواع تجهیزات و ماشین آالت صنایع )شیرهای صنعتی و 
کنترلی، ماشــین های دوار، موتورهای احتراقی دیزلی و گاز ســوز 
صنعتی و دریایی. وسائل راه سازی و ساختمانی و انواع جرثقیل های 
ثابت و متحرک. طراحی و ســاخت انــواع پمپ های گریز از مرکز، 

آتش نشــانی، آب دریــا و فرآیندی )صنایع نفت و پتروشــیمی(. 
طراحی و اجرای لوله کشــی های صنعتی و رنگ و ســند بالست 
لوله ها، تاسیسات، سازه ها، ظروف فرآیندی و سکوهای دریایی. ارائه 
خدمات فنی و پشــتیبانی و تامین نیروی انسانی فنی متخصص و 
خدماتــی. تامین، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات، 
ماشــین آالت و قطعات مرتبط بــا آنها و مواداولیــه صنایع. اخذ 
نمایندگی کلیه شرکت های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات 
و مزایده هــای داخل و خارج از کشــور. مشــارکت با ســازندگان 
تجهیزات و شرکت های فنی و خدماتی داخل و خارج از کشور )در 
صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم( 
به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 12 تبصره تصویب 

و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آذین دشتستان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 277381 و شناسه ملی 10320026406 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1396/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. آقایان 

بهــروز جراحی به شــماره ملــی 6599785204 و بهزاد 

جراحی به شــماره ملی 0034920307 و بابک جراحی به 

شــماره ملی 0062088572 به سمت اعضای هیئت مدیره 

برای مدت 2 ســال انتخاب شدند. آقای علی زارع به شماره 

ملــی 2571527721 بــه ســمت بازرس اصلــی و آقای 

محمدناصر زراعتی به شماره ملی 1816913685 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیتل 
ترونیکس سهامی خاص به شماره ثبت 30352 

و شناسه ملی 10100758053 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1397/2/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای یداله 

عبدل با کد ملــی 14805 00419 و آقای حســن عبدل 

بــا کد ملــی 0073344222 و خانم فاطمــه عبدل با کد 

ملی 0452522072 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. آقای نورالدین کلوندی با 

کد ملی 4011120758 به ســمت بــازرس اصلی و آقای 

روشن الهیاری با کد ملی 1379318475 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید. 

 حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت آنتن کار
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 1045 

و شناسه ملی 10100696400 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق  العــاده مورخ 
1396/12/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرکز اصلی شرکت 
به: استان تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران - ونک - خیابان برزیل شــرقی - خیابان شــهید دکتر 

شــمس  الهیجانی )نیلو( - پالک 16 - طبقه دوم - کدپستی 
1435685553 انتقــال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 

اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت جویاب نو سهامی خاص به شماره ثبت 43974 و شناسه ملی 10100893281

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

سال هفتادو هفتم   شماره 21927   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 23 خرداد 1397   28 رمضان 1439    13 ژوئن 2018

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

سراب 
سیراب نمی کند

شوخی 
آماری دولت
با نرخ تورم 

واقعی!

گزارش کیهان از افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بهاء

دولتمردان محترم
سری هم به بنگاه های امالک بزنند!

* رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان نایلون: 
مواد اولیه پالســتیک 2 برابر قیمت بورس هم در بازار 

پیدا نمی شود.
* آمار اتاق اصناف نشان می دهد فعالیت 24 بنگاه امالک 

در هر کیلومتر مربع تهران!

* وزیر اقتصاد: با ارز 4200 تومانی نباید افزایش قیمت 
داشته باشیم.

 * مجــوز دولت برای واردات 2 هزار میلیارد تومان کاال
 از مناطق آزاد در سال حمایت از تولید داخلی!

صفحه۴

احتکار 90 هزار خودرو 
در سایپا و ایران خودرو

دروغ جدید نماینده مدعی اصالحات:
بیت رهبری موافق FATF است!

صفحه۳

* ورزشکار کویتی از رویارویی با حریف صهیونیست 

انصراف داد.

 *پایان گروگانگیری خونین در »اورالندو« آمریکا 

با مرگ 4 کودک گروگان!

* نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای هشتمین بار 

به اتهام فساد بازجویی شد.

*  پس مانده های داعش در کرکوک تمام خانه  های 

یک روستا را به آتش کشیدند.          صفحه آخر

جلسه اضطراری شورای امنیت 
به دنبال تلفات سنگین سعودی ها در الحدیده

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آمریکا و کره شمالی
برای پنجمین بار توافق کردند

ترامپ: شاید 6 ماه دیگر نظرم عوض بشود و توافق امروزم با جونگ اون را برهم بزنم!

* قیمت مســکن طی هفته های اخیر 
با گرانی سرســام آوری مواجه شده که 
دسترســی مردم، خصوصاً قشر جوانی 
که برای تشکیل زندگی به تهیه مسکن 
نیاز دارند را با سختی مضاعفی همراه 

کرده است. 
* ســه هفته پیش یکی از مشــاوران 
امالک با  اشــاره به رشد قیمت مسکن 
در اردیبهشــت ماه گفته بــود: »اگر 
بگویم رشــد قیمت مسکن در منطقه 
پنج تهران 100 درصد بوده است شاید 
موجب نارضایتــی برخی از متقاضیان 

شود اما این موضوع رخ داده است.« 

* طی یکسال گذشته، قیمت خانه در تهران بیش از 32 درصد افزایش یافته که تقریبا 3/5 برابر نرخ تورم می باشد.
* خوب است دولتمردان سری هم به بنگاه ها بزنند تا با واقعیت موجود در بازار مسکن روبه رو شوند. 

* در عیــن حــال، ایــن افزایــش قیمت بــر روی اجاره بها نیز تاثیر گذاشــته و بر اســاس گــزارش بانــک مرکزی، علت 
 افزایــش شــاخص بهــا گروه مســکن و متعلقات آن، ارزش اجاری مســکن شــخصی و اجاره بهای مســکن غیرشــخصی 

بوده است. 
* به عبارت دیگر، هر دو عامل اثرگذار روی این افزایش قیمت، از سوی افزایش اجاره بها صورت گرفته که متاسفانه خبرهایی 

درخصوص تداوم آن شنیده می شود. 

* یکی از دالیلی که موجب شده قیمت 
مسکن با افزایش رو به رو شود، کمبود 
عرضه اســت که بر اســاس آمار بانک 
مرکزی تعداد ساختمان های شروع شده 
توســط بخش خصوصــی در مناطق 
شهری در سال گذشته به کمترین رقم 

از سال 1368 بدین سو رسیده است. 
*روحانی در ســال 92 طرح »مسکن 
اجتماعی« را به عنوان طرح مســکنی 
دولتش معرفی کرد اما با گذشــت پنج 
ســال از روی کار آمــدن دولت، اصال 
مشخص نیست این طرح چیست! و چه 
سرنوشتی پیدا کرده است!       صفحه۴

اقدام سخیف شرکت نایک علیه تیم ملی ایران

»ورزش جای سیاست نیست« مگر علیه ایران باشد!
صفحه۱۰

* رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شــمالی در حالی پنجمین توافق میان دو کشــور را در 
سنگاپور امضا کردند که چهار توافق قبلی به دلیل بدعهدی آمریکا، به سرانجام نرسیده بود.
* دیدار و گفت وگوی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در فضایی پرحاشیه و ابهام صورت 

گرفت.

* رئیس جمهور آمریکا در جریان امضای سند توافق با رهبر کره شمالی، وعده داد که 
مفاد این توافق را هرچه سریع تر اجرایی کند.

* این اظهارات درحالی صورت گرفت که کارشناســان و ناظران بین المللی با شک و 
تردید به مذاکرات و توافق در سنگاپور می نگرند.

* هرچند مفاد توافق در اختیار رســانه ها قرار نگرفت، ولی گفته شــده آمریکا به 
پیونگ یانگ در قبال خلع سالح هسته ای، تضمین های امنیتی داده است.

* ترامپ پس از امضای توافق، گفت: آنچه امضاء شــده توافق کاملی است و به زودی 
جزئیات آن دراختیار همگان قرار می گیرد.

 * ترامــپ: تاکنون تمرکز ما روی موضوع برنامه هســته ای بود، اما اکنون مســئله 
حقوق بشر مطرح است.

 * درباره حضور نیروهایمــان در کره جنوبی صحبتی نکردیم، و )البته( نیروهایمان را 
از این کشور خارج نمی کنیم.                                                                        صفحه آخر

* آش ســوء مدیریت اقتصادی شور 
شد، صدای حامیان دولت هم درآمد.

* اگــر به جــای آمریکا، ایــران از 
برجام خارج می شد اروپا همین قدر 
خویشتندار بود؟               صفحه2


