
 موضــوع فعالیت: داللــی و حق العمــل کاری و نمایندگی تجاری 
برگــزاری نمایشــگاه در داخــل و خارج از کشــور، تفویض و اخذ 
نمایندگی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری با شخصیت های حقیقی 
و حقوقی، پیمانکاری و واگذاری خدمات ســایر شرکتها در رابطه با 
موضوع شرکت، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز، تهیه و تولید 
مواد اولیه در رابطه با موضوع شــرکت، ارائه طرح و اجرای مشاوره 
در زمینه غرفه سازی نمایشــگاهی، تقسیم بندی فضاهای داخلی و 
اجرای دکوراســیون اداری و نمایشگاهی، طراحی و ساخت و نصب 
سیســتم های صوتی و تصویری و مبلمان اداری و قفسه بندی های 
پیش ســاخته ارائــه خدمات راجع به آب رســانی و گازرســانی و یا 
برق رســانی واردات و صادرات انواع خودرو، ماشــین آالت و ادوات 
کشــاورزی، راهسازی و برقی کلیه امور و خدمات کیترینگ و تهیه 
غذا تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی عملیات بارگیری 
و تخلیه و یا ترخیص کاال عملیات ســاخت در امور عمرانی از قبیل 
احداث ســاختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی ارائه خدمات پس 
از فروش کاالها یا خدمات شــرکت خارجی اداره سالن های نمایش 
و برگزاری مراســم ها و جشــن ها و یا کنفرانس ها در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران- 
بخش مرکزی- شهر تهران- جماران- خیابان یاسر- خیابان شهید 
حمید حسنی کیا- پالک 86-  طبقه اول- کد پستی 1977673344 
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 ســهم 1000000 ریالی تعداد 100 سهم آن 

با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توســط موسســین طی گواهی 
بانکی شــماره 253359 مورخ 1396/11/17 نزد بانک ملی شعبه 
الله زار جنوبــی با کد 73 پرداخت گردیده اســت و الباقی در تعهد 
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیدمهدی موسوی 
ماکوئی به شماره ملی 0072432632 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال 
آقای سیدمحمد موســوی ماکوئی به شماره ملی 0080953182 و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای سیدمرتضی موسوی ماکوئی به 
شــماره ملی 3255153786 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 ســال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضای آقایان ســیدمرتضی موسوی ماکوئی یا سیدمهدی 
موسوی ماکوئی یا سیدمحمد موسوی ماکوئی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای 
مســعود محمودی اصل به شــماره ملی 1465682732 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ویدا محمودی اصل 
به شــماره ملی 1466066946 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 

تاسیس{0}{0} در تاریخ {0}به شماره ثبت {0}به شناسه ملی {0} ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد

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 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 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیــر جهت اطالع عموم آگهی می گــردد. موضوع: انجام کلیه 
خدمات حقوقی به اســتثنا دخالت در امور وکالت. در صورت 
ضرورت قانونی انجام موضوعات پــس از اخذ مجوزهای الزم 
مــدت: از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان 
تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- آیت اله 
طالقانی- خیابان شــهید سپهبد قرنی- خیابان سمیه- پالک 
217- طبقــه چهارم- واحد 8- کد پســتی 1599817419 
ســرمایه شــخصیت حقوقی 100/000/000 ریال می باشد. 
اســامی و میزان سهم الشرکه شــرکا: آقای فرشاد طاهرخانی 
بــه شــماره ملــی 0480375135 دارنــده 50/000/000 
ریال سهم الشــرکه آقای محمد فالح دوســتی به شماره ملی 

0492756491 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران: آقای فرشاد طاهرخانی به شماره ملی 0480375135 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد 
فالح دوســتی به شــماره ملی 0492756491 و به ســمت 
مدیرعامل به مدت نامحــدود دارندگان حق امضا:  کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و برات 
و قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره با مهر موسســه معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه ثبت موضــوع فعالیت مذکور، به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس موسسه غیرتجاری آفتاب کهن اهورا در تاریخ 1397/5/3 
به شماره ثبت 45197 به شناسه ملی 14007740378 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 

1397/2/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - به موضوع شرکت 

متن)کلیــه فعالیت های عمرانی و معماری از قبیل طراحی، 

محاســبه، نظارت، مشاوره، مدیریت و اجرا کلیه پروژه ها در 

رشــته های ابنیه، راه، آب و فاضالب، شهرســازی محوطه، 

محوطه ســازی، فضای ســبز و ابنیه صنعتی، ارائه خدمات 

آزمایشگاهی از قبیل آزمایش بتن، جوش، زئوتکنیک، مقاومت 

مصالح، انجام کلیه خدمات نقشه برداری و مقاوم سازی، خرید 

و فروش و تولید انواع مصالح ســاختمانی و غیرساختمانی( 

الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه اصــالح گردید. الحاق 

موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

آگهی تغییرات شرکت آرتین توسعه پاسارگاد 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 738 

و شناسه ملی 14006460562

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

وضعیت موجود دستپخت مدعیان اصالحات است
فرار نکنند پاسخگو باشند!

پاسخ وزارت اطالعات
 به یادداشت کیهان

یادداشت  روز 
از مذاکره با ترامپ 
تا آن 5 هواپیمای ملخی!

خبر ویژه  
جناب وزیر! 
دوتابعیتی ها برای خیانت 
سوگند خورده اند

مخالفت چین 
با تحریم های آمریکا
 علیه ایران

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
فرار به جلوی عامالن مشکالت امروز
 با ارائه راهکارهای خیالی!

خشونت های مسلحانه در آمریکا
طی 24 ساعت گذشته
 جان 16 نفر را گرفت

فلسطینی ها با شعار انتقام انتقام
2 شهید دیگر غزه را
 تشییع کردند

1۰

12

12

1۰

2

2

2

سیدعمار حکیم:

حمایت از ایران در مقابل تحریم های آمریکا را
وظیفه دینی و اخالقی خود می دانیم

* مدعیان اصالحات که در به وجود آمدن وضعیت فعلی و 
مشکالت عدیده اقتصادی و معیشتی نقش فعالی داشته 
و همچنان دارند در روزها و ماه های گذشــته با مشخص 
شدن نشانه های شکســت سیاست ها، خود را به کناری 
کشیده و سعی دارند حساب و سفره خود را از دولت جدا 

سازند.
* وضعیت موجود دســتپخت اصالح طلبان بوده و آنان 
بایستی به جای فرار به جلو و ارائه راهکار برای این وضع، 

پاسخگوی نقش خود باشند.
* رئیس دولت اصالحات برای نجات خود به انتقاد از دولت 
و ارائه راهکارهایی برای حل مشکالت عدیده اقتصادی 
موجود پرداخته بی آنکه بگوید مشکالت کنونی ناشی از 

حمایت ها و حضور اصالح طلبان در بدنه دولت است.
* خاتمی که در دوران تبلیغات انتخاباتی با تَکرار می کنم 
به کمک روحانی آمده بود امروز می گوید مشکالت را باید 
جدی بگیریم چون واقعــاً امنیت و آرامش زندگی مردم 
را از میان برده و بخش های بسیار گسترده ای از مردم از 

مشکالت نفس گیر اقتصادی به تنگ آمده اند!
* گروهی دیگر از حامیان دوره انتخابات روحانی از جمله 
بهزاد نبوي، محمد ســالمتي، محسن آرمین، مصطفي 
... با صدور بیانیه اي  تاجزاده، فیض اهلل عرب ســرخي و 
ضمن مروري بر وضــع موجود به ارائه راهکارهایي براي 

برون رفت کشور از شرایط موجود پرداخته اند!
* اشخاص و جریاناتی که نامشان برده شد از جمله رئیس 
دولت اصالحات سخنان دیروز خود را فراموش کرده اند،  
روزی که آنان بــرای پیروزی فرد و جریانی در انتخابات 
بیانیه های پر از تَکرار منتشر و از مردم خواسته بودند به 
آن چه آنان می گویند رأی دهند.                            صفحه۲

 * رهبر جریان حکمت ملی عراق: ایستادن در کنار ایران و حمایت از این کشور دربرابر فشارها، یک وظیفه 
دینی و اخالقی برای عراقی ها است.

* ایران در همه بحران ها، کنار عراق ایستاد.
* ایران عمق استراتژیک عراق است و ما حدود 1300 کیلومتر مرز مشترک با این کشور داریم. همچنین 

منافع و وابستگی هایی با هم داریم که امکان ندارد به آن بی توجه بود.
* ما مطمئن هســتیم که جمهوری اسالمی ایران با توجه به حکمت و هوشمندی رهبر آن، بر این بحران 

)نیز( فائق خواهد آمد.
* در این بحران، عراق باید »راه تنفسی« برای جمهوری اسالمی ایران باشد.                       صفحه آخر

اولین سالگرد شهید مدافع حرمی که رهبر انقالب بر تابوتش بوسه زد

آقای ترامپ! ملتی که محسن حججی دارد
پوزه ات را به خاک می مالد

روزنامه صهیونیستی معاریو:

 انبارهای حزب اهلل مملو از موشک است
جنگ تقریبا منتفی است

* حســین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد: بسته ارزی دولت 
یک مجموعه آزمون شده ناموفق بوده است. متاسفانه دولت در حالی که 
از یک سوراخ چند بار گزیده شده باز هم قصد دارد این کار را تکرار کند!

* کامران ندری، کارشــناس اقتصادی: مشــکل بسته ارزی دولت در 
اینجاست که فروش آزاد ارز باعث افزایش قیمت ها شده و مصرف کننده 

را تحت فشار قرار می دهد.

مجلس به استیضاح وزیر کار و رفاه
رأی مثبت داد

صفحه۳

* جنــگ دیپلماتیک عربســتان و کانــادا به 
 شدت ادامه دارد؛ کارشناس سعودی، مشکل را 

در شخصیت بیمار بن سلمان می داند.
* مالزی، دِر مرکز صلح »ملک سلمان« را تخته 

کرد!

* انصاراهلل: رهبران ابوظبی نســخه به روز شده 
القاعده هستند.

* جنگنده هــای ســوری در »الســویدا« 70 
تروریست داعشی را کشتند.

صفحه آخر

دادستان تهران هشدار داد

حبس و اعدام به اتهام فساد فی االرض
در انتظار واردکنندگان متخلف کاال

* با تصویب ســتاد تنظیم بازار ســقف قیمت 
تعزیراتی کاغذ تعیین شد.

* واردات دستگاه های سرمایشی ممنوع است.
* یک مسئول: اعمال تحریم های جدید تأثیری 

بر صادرات محصوالت کشاورزی ندارد.

* واگذاری 868 هزار متر مربع از امالک علوی 
به مردم البرز و قزوین.

 * نظر کارشناســان درباره ابهامات بخشــنامه 
آغاز به کار صرافی ها.

صفحات۱۱و۴

اقتصاددانان در گفت وگو با کیهان:

آزادسازی نرخ ارز 
تورم شدیدی به دنبال دارد

* جعفر قادری، نماینده ســابق 
مجلس:  بسته به تنهایی پاسخگو 
و در کنار سیاست های  نیســت 
ارزی، سیاست های پولی هم باید 

دیده شود.
کارشــناس  آقابزرگی،  فردیــن   *
که  تولیدکنندگانی  ســرمایه:  بازار 
در اولویت نیســتند بایــد ارز خود 
را از بــازار آزاد تهیــه کنند و این 
افزایش قیمت تمام شــده  موجب 
محصوالتشان خواهد شد.  صفحه۴ صفحه۱۰


