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

زیــر جهت اطالع عموم آگهــی می گردد. موضــوع فعالیت: ارائه 

خدماتی از جمله واردات و صادرات، انجام امور بازرگانی، راه اندازی 

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

آزمایشگاهی، مواد مصرفی آزمایشــگاه آندرولوژی و امبریولوژی، 

راه اندازی آزمایشــگاه و انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف 

شرکت مفید باشــد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 

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

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

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

- پــالک 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 1441674191 

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

ریال نقــدی 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 عضو هیئت مدیــره به مدت نامحدود 

خانم الهام آرام به شــماره ملی 0073518506 و به سمت رئیس 

هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارندگان حــق امضاء: کلیه اوراق 

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

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

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

مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

532795 به شناسه ملی 14007895980 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/04/25 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شد: آقای 

ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کدملی به شــماره 0043265782 

نماینــده شــرکت گروه صنعتــی بین المللی محصوالت پارس شناســه 

ملی 10102220898 به ســمت رئیــس هیئت مدیــره- آقای حمید 

عباسی بنهنگی دارنده کدملی به شماره 0700214429 نماینده شرکت 

تدبیرپردازان پاســارگاد شرق شناســه ملی 14004686193 به سمت 

نائب رئیس  هیئت مدیــره- آقای مرتضی صبــاغ زاده دارنده کدملی به 

شماره 0931637503 نماینده شــرکت پخش مدیران کوشای ایرانیان 

شناســه ملی 14004928845 به ســمت عضو هیئت مدیــره - آقای 

صادق عباســی بنهنگی دارنــده کدملی  به شــماره 0690072619 به 

ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای 

مدیرعامل  و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و یا با امضای دو 

عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای یک عضو هیئت مدیره 

باتفــاق امضای یک نفر از بین آقای محمدرضا بخشــی زاده دولت آبادی 

بــا کدملی 0045024057 به ســمت مدیر امور مالی یا خانم ســمیرا 

جعفریان با کدملی 0323661599 به ســمت مدیر امور اداری همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر 

یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر 

اســت. آدرس مرکز اصلی شــرکت از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، 

خیابان مالیری پورغربی، پالک50، واحد 10، کدپستی 1579644933 

به آدرس: تهران، خیابان شــهید دکترمفتح، بعد از سمیه، خیابان نیک ، 

پالک 27، طبقه همکف کدپستی: 1581877463 تغییر یافت. 

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 488296 و شناسه ملی 14005665210 

شرکت آب و فاضالب اســتان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت نسبت به 
ایجاد تأسیسات مخزن آب شرب شهر اقبالیه، زمینی به مساحت 5000 متر مربع از اراضی شهر 
اقبالیه را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تشــکیل شــرکتهای آب و فاضالب و الیحه قانونی نحوه خرید و 
تملک اراضی و امالک برای برنامه های عمومی و عمرانی دولت، مصوب شورای انقالب تملک نماید. علیهذا از کلیه 
مالکین و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شــود از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق در میزان 
بهاء و تعیین کارشــناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی شــرکت آب و فاضالب اســتان قزوین واقع در 
میدان ولیعصر بلوار آیت اهلل خامنه ای- گلســتان پنجم- پالک 4 مراجعه نمائید. شایان ذکر است عدم مراجعه هر یک 

از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

شرکت آب و فاضالب)نوبت اول(
استان قزوین )سهامی خاص(

    »آگهی 
خرید و تملک اراضی«

شرکت آب و فاضالب اســتان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت نسبت به 
ایجاد تأسیسات مخزن آب شرب شهر محمودآباد، زمینی به مساحت 7765 متر مربع از اراضی 
شهر محمودآباد را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب و الیحه قانونی نحوه 
خرید و تملک اراضی و امالک برای برنامه های عمومی و عمرانی دولت، مصوب شورای انقالب تملک نماید. علیهذا 
از کلیه مالکین و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شــود از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق در 
میزان بهاء و تعیین کارشــناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی شرکت آب و فاضالب استان قزوین واقع 
در میدان ولیعصر بلوار آیت اهلل خامنه ای- گلســتان پنجم- پالک 4 مراجعه نمائید. شــایان ذکر است عدم مراجعه هر 

یک از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

شرکت آب و فاضالب)نوبت اول(
استان قزوین )سهامی خاص(

    »آگهی 
خرید و تملک اراضی«

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/5/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شارخ یزدانی به شماره 

ملی 0439770221 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فرجاد مقدم به شــماره ملی 0064188604 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود یزدانی به شماره ملی 0060440252 بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر و هولوگرام شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تجارتی ستاره باروک ایرانیان
 سهامی خاص به شماره ثبت 343760 و شناسه ملی 10103892346

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

12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سال هفتادو هفتم   شماره 22052   تکشماره 10000 ریالیک شنبه 27 آبان 1397   10 ربیع االول 1440    18 نوامبر 2018

سایت اصالح طلب انتخاب: 

آقای خاتمی!
 بد نیست کمی هم

با مردم صادق 
باشید

۱۱

سوخت در فرانسه گران شد
50 هزار معترض با جلیقه  های زرد بزرگراه ها را بستند

* 50 هزار راننده اتومبیل خشمگین از افزایش قیمت بنزین در 1083 نقطه از فرانسه بزرگراه ها را بسته 
و راه آمد و شد اتومبیل ها را مسدود کرده اند.

* جنبش اعتراضی »جلیقه زردها« هویتی لغزنده و مبهم و بدون سر دارد. با این حال تمام کشور، دولت، 
احزاب سیاسی و سندیکاها در فرانسه منتظر و نگران فراخوان های آن هستند.                  صفحه آخر

*  ولی اهلل سیف رئیس سابق بانک مرکزی: توصیف و نام گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای 
آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی دانم. 

*  سیاست مذکور، در حقیقت سیاســت ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام  شده در 
ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید.

* در حالی که به گفته رئیس سابق بانک مرکزی مقصر اصلی نوسانات ارزی سال جاری دولت بوده 
و بانک مرکزی استقالل خود را در برابر دستورات دولت از دست داده است مقامات دولتی برای 
الپوشانی فسادی که طی آن نزدیک ۱8 میلیارد دالر به تاراج رفته است منتقدین را به پولشویی 

متهم می کنند!

* آمار متفاوتــی از ارز 4۲00 تومانی وجود دارد که دولت در اختیــار برخی افراد برای واردات 
کاالهای ضروری قرار داده اســت ، بر اســاس این آمار که از ۱۱ میلیارد و 300 میلیون دالر تا 50 

میلیارد دالر در نوسان است بیش از صدهزار میلیارد تومان به تاراج رفته است!
* سیف در حالی استقالل بانک مرکزی را به عنوان یک تجربه مطالبه می کند که این مسئله یکی 

از وعده های روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱3۹۲ بوده است.
* حال دولت به جای پاسخگویی درباره این فساد عظیم که حجم آن با قرائت حداقلی به صدهزار 
میلیارد تومان می رســد منتقدین را به پولشویی متهم می سازد تا تقصیر دولت در این میان را 
الپوشانی کند!                                                                                                                      صفحه۲

الپوشانی نقش دولت با جنجال پولشویی!

تقصیر دولت بود
روایت سیف از رانت ۱8 میلیارد دالری

گزارش های میدانی نشان می دهد 

گرانی قیمت میوه و لبنیات
حاصل ضعف نظارت

 * وزیر جهاد کشــاورزی: روســتاییان برای دریافت 

وام اشتغال پشت درهای بسته ماندند.

* رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر: آمریکا 

دقیقا سفره مردم را نشانه گرفته است.

* رئیس کمیسیون عمران مجلس از کمبود 4 میلیونی 

مسکن برای کم  درآمدها خبر داد.

* نایب رئیس انجمــن برنج اعالم کرد؛ نرخ واقعی هر 

کیلوگرم برنج طارم 14 هزار و 500 تومان.     صفحه4

واشنگتن پست: 

بن سلمان دستور قتل خاشقجی را صادر کرد
اسناد آن نزد »سیا« است

* سر خاشقجی تحویل بن سلمان شده است!

* مقام سابق آمریکایی: روزی مجبور می شویم 

از پشت بام سفارتمان در افغانستان با هلی کوپتر 

فرار کنیم.

* آمریکا در بازداشت کودکان مهاجر رکورد زد.

 * معاریــو: اســرائیل بدترین شــرایط امنیتی

 در 45 سال گذشته را تجربه می کند.

* بمباران یمن به شکل خانه به خانه!       صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

 CFT کمیسیون امنیت ملی با تصویب
با امنیت کشور بازی نکند

رفقای شهرام جزایری و مهدی هاشمی
برای پولشویی نگران شدند

صفحه۲

خبر ویژه
 زمان طالیی

 مقابله با خروج آمریکا 
از برجام

یادداشت میهمان

صفحه۲

دادستان تهران: 

اتهام »وحید مظلومین« 
اخالل در
 نظام اقتصادی بود 
نه خرید و فروش سکه

۱۰

2 شهید و 4۰ زخمی
در سی و چهارمین 
تظاهرات
 بازگشت غزه

۱2

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور عراق:

مقابل دشمنان »عراِق قدرتمند و آرام« با قدرت بایستید
صفحه3

* امروز کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، ایرادات شــورای نگهبان به الیحه الحاق به 
کنوانسیون CFT را بررسی می کند، مطابق رفتاری 
که در این چند ماه از سوی اروپا و آمریکا سر زده و 
مذاکرات اروپا بی نتیجه مانده است، منطقی ترین و 
آبرومندانه ترین اقدام از سوی این کمیسیون، خارج 

کردن آن از دستور است.
* در شــرایطی که اروپا هیچ تضمینی برای حفظ 
منافــع اقتصادی ایــران نداده و کانــال ویژه مالی 
)SPV(، نه تنها در عمل اجرایی نشده، بلکه حتی 
به صورت نمادین هم از آن خبری نیست، چه جای 
اعطای امتیازات جدید و ایجاد تعهدات سنگین در 

قالب FATF است؟!

* در شرایطی که آمریکا حدود 700 فرد و نهاد ایرانی را وارد لیست SDN کرده است، FATF بناست چه 
مشــکلی را به چه صورت حل کند؟ آیا با تصویب این لوایح، شرکت ها و بانک های اروپایی که از همکاری با 

ایران انصراف داده اند، چشم خود را بر تحریم های آمریکا می بندند؟
* برخالف ادعای حامیان CFT، متن کنوانســیون هیچ امکانی برای اعمال حق شــرط در زمینه تعریف 

تروریسم قائل نشده است.
* دیوید لوئیس، دبیر اجرایی FATF: »در مورد ایران چیزی که منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، 
غیرقانونی کردن تامین مالی تروریسم است و همچنین آن است که استثناهایی که برای گروه های مشخصی 
در نظر گرفته است را بردارد«.                                                                                      صفحه۱۱

نکته 

این طرف
یا آن طرف؟!

2

دفاع ناشیانه
 شهرداری تهران
 از اظهارات رئیسی که 
هنوز نیامده 

۱۱


