
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1396/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ســاناز عراقی به 
شــماره ملی 0533450160 با دریافت مبلــغ 4400000 ریال 
از سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شــرکت خارج گردید. 
خانم عقیق عراقی به شــماره ملی 0534715664 با دریافت مبلغ 
2000000 ریال از سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شرکت 
خارج گردید. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 46400000 ریال 
به مبلغ 40000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه 
اصالح گردید. لیســت شرکاء بعد از کاهش ســرمایه به قرار ذیل 
می باشــد: خانم ژاله جعفری به شماره ملی 0532087291 دارای 
4800000 ریال سهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه خانم مهرانگیز 
دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 1000000 ریال 
سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 0530398265 
دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله حفیظ کاشانی به 
شــماره ملی 0041495535 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 

خانــم مولــود عراقی بــه شــماره ملــی 0532035925 دارای 
5000000 ریال ســهم الشرکه خانم ســارا هادیان به شماره ملی 
0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم سحر 
هادیان به شــماره ملــی 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 
ملــی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شــراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شــماره 
ملــی 0530697831 دارای 2400000 ریال سهم الشــرکه 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 عمــوم آگهی می گردد. موضوع: تولید داروی درمان 
هپاتیت بی و ســی استخراج و خالص ســازی و تولید اسیدهای 
صفراوی بدست آمده از حیوانات در مصارف دارویی و آزمایشگاهی 
و صنعتی- تخلیص و ساخت هر نوع دارو و یا فرآورده بیولوژیک 
و گیاهــان دارویی عرضه و فروش- اشــتغال به تهیه و ترکیب و 
فروش داروها، واکســن ها، ســرم ها، مواد بیولوژی و بیمارستانها 
مخصــوص انســان و دام- واردات و صــادرات، خرید و فروش و 
تولیــد انواع محصوالت مجاز بازرگانی اعم از داروئی و مکمل های 
داروئی و رژیمی، آرایشــی و بهداشــتی، کلیه تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشــکی، محصوالت دامی و کشاورزی و عملیاتی کردن 
محصوالت و صادرات محصوالت و ســایر فعالیت های بازرگانی- 
اخذ نمایندگی شــرکت های خارج از کشور و ایجاد نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور- شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و 
اخذ اعتبار از مؤسسات و بانک های دولتی و خصوصی- مطالعات 
و تولید محصوالت کشــاورزی ارائه خدمــات و تأمین نیاز تولید 
کنندگان کشاورزی- مشــاوره و زمینه سازی فروش اختراعات و 
اکتشــافات داخلی- برگزاری کارگاه های آموزشی و همکاری در 
برگزاری همایش ها و کنگره ها در زمینه های علمی در صورت لزوم 

پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- پاستور- خیابان 
12 فروردین- بن بســت فتوره چی- پــالک 2- طبقه اول- کد 
پســتی 1316955938 سرمایه شخصیت حقوقی: 10000000 
ریال می باشــد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه 
سیاه مرزکوهی به شماره ملی 2122718307 دارنده 5000000 
ریال خانم راضیه دیندارلو به شماره ملی 2432825535 دارنده 
5000000 ریال اولین مدیران: خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به 
شــماره ملی 2122718307 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و خانم راضیه دیندارلو به شــماره ملی 2432825535 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و 
تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضاء 
فاطمه ســیاه مرزکوهی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و 
اداری به امضاء فاطمه سیاه مرزکوهی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه 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

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست شیمی پاسارگاد 
در تاریخ 1396/4/12 به شماره ثبت 511792 به شناسه ملی 14006880075

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مشاوره 
واردات صادرات و خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و 
اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی ترجیحا با نام های 
معرفی شــده از سوی شــرکت و اخذ وام و تســهیالت از کلیه 
بانک ها و موسســات مالی و اعتباری و شرکت در انواع مناقصات 
و مزایده ها و انجام ســایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت 
و فعالیت اپتیک عینــک آفتابی و طبی، در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط. مــدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان 
تهــران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله دانشــگاه تهران- 
کوچه شــهید رضا نایبی- خیابان فلسطین- پالک 318- طبقه 
دوم- واحد 18 کد پســتی 1416814516 ســرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم فرسیما سلیم به شماره ملی 
0010812407 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
سینا سلیم به شماره ملی 0014484072 دارنده 125000000 
ریــال سهم الشــرکه خانم منصــوره مفیدنژاد به شــماره ملی 
0045412261 دارنــده 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
محمدحســین ســلیم به شــماره ملی 0047098791 دارنده 
125000000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا سلیم به شماره 
ملــی 0064370291 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه 

آقــای وحید ســلیم به شــماره ملــی 0068174527 دارنده 
100000000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا سلیم به شماره 
ملی 0068353464 دارنده 125000000 ریال سهم الشــرکه 
خانــم فرزانه ســلیم به شــماره ملــی 0079356982 دارنده 
50000000 ریال سهم الشــرکه آقای امیررضا سلیم به شماره 
ملی 0079471651 دارنده 125000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای محمدرضا ســلیم به شــماره ملی 0493073396 دارنده 
200000000 ریال سهم الشرکه  اعضا هیئت مدیره آقای وحید 
سلیم به شــماره ملی 0068174527 و به سمت رئیس هیئت 
مدیــره به مدت نامحدود آقای علیرضا ســلیم به شــماره ملی 
0068353464 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار  تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل مشترکا با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 
و همچنیــن کلیه نامه های اداری با امضــاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه 
روزنامه کثیراالنتشار 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 سلیم اپتیک آریا بین در تاریخ 1397/7/15 
به شماره ثبت 532324 به شناسه ملی 14007876618

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 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/6/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نجفی اصل به شماره 

ملی 0042485266 به سمت رئیس هیئت مدیره و 

قاســم نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود ثقفی به 

شماره ملی 2753400946 )خارج از اعضا( به سمت 

مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، اسناد بهادار 

و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، برات و قراردادها و 

عقود اسالمی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای 

شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره 

یا نایــب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شــرکت و اوراق عادی و اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..

آگهی تغییرات شرکت سیمون پارس جنوب 
سهامی خاص به شماره ثبت 347508

 و شناسه ملی 10103911326 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/6/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. مختار درویش با کد 
ملی 6269884731 به عنوان بازرس اصلی و محمد کاوه با کد 
ملــی 1382074204 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک
 و مالمین ایران سهامی خاص به شماره ثبت 48160 

و شناسه ملی 10100933582 

سال هفتادو هفتم   شماره 22097   تکشماره 10000 ریال12صفحهپنج شنبه 20 دی 1397   3 جمادی االول 1440    10 ژانویه 2019

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

آقای شرق! 
پس چرا به کیهان 
فحاشی
 می کردید ؟!

۱۱

رهبر انقالب در دیدار پرشور مردم قم به مناسبت قیام 19 دی:

رسیدگی به معیشت مردم
مهم ترین وظیفه دولتمردان است

نه تهدید، نه وعده و قول و نه حتی امضای آمریکا و اروپا اعتبار ندارد

يادداشت روز

کاسه ای که
 زیر این نیم کاسه بود!

خبر ویژه

تیمار کردن عنصر دروغگو
به جای رسیدگی به مشکالت کارگران

صفحه2 صفحه2

خطاب به ارتش آمریکا

نیروهای مقاومت عراق:
دست های ما روی ماشه است

* قیمت هــای جدید محصوالت ایــران خودرو با 

افزایش حداقل 10 میلیون تومان اعالم شد.

* رئیــس انجمــن صنایع بهداشــتی: محصوالت 

سلولزی به وفور در بازار وجود دارد.

* وزارت جهاد کشاورزی: برنج شب عید تامین شده است.

 * ســاخت واحدهای جدید مســکن مهــر دوباره 

در پردیس آغاز شد.

* حذف ســاماندهی بافت های فرســوده از الیحه 

بودجه 98.

صفحه۴

همتی: حذف صفر از پول ملی
تاثیری بر تورم و رشد اقتصادی ندارد

* آغــاز بــه کار دفتر حافــظ منافع اســرائیل در 

عربستان، امارات، بحرین و عمان.

* اردوغان به جان بولتون اجازه مالقات نداد.

* ولیدبن طالل حین فرار از عربســتان دستگیر و 

روانه زندان شد.

* 45 جاســوس رژیم صهیونیستی در دام دستگاه 

امنیتی حماس.

* جلیقه زردهای فرانســه یک ساختمان دولتی را 

به آتش کشیدند.

صفحه آخر

شهادت 5 جوان شیعه ساکن قطیف
در حمله ارتش آل سعود به منازل مسکونی

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: منابع کشور کم است اما چرا با وجود تذکرات مکرر، جریان ها 
و افرادی، ظالمانه این منابع را می بلعند و با دالل بازی و انحصارطلبی در تجارت، مانع پیشــرفت 

کشور می شوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی می کنند.
* قدر نعمت مسئولیت در نظام اســالمی را بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن یعنی »مراقبت 
در حرف و رفتار، پرهیز از گرایش به  اشــرافی گری و اسراف و رفتارهای طاغوتی« پایبند باشید 

و تالش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی رفتاری و مدیریتی امیر مؤمنان باشد.
* برخی دولتمردان آمریکایی این طور وانمود می کنند که دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم 

اما آنها حقیقتاً »احمق های درجه یک« هستند.

* آنها به ایران توصیه می کنند حقوق بشــر را از سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا این، حرف یک دلقک 
نیست؟

* آمریکایی ها با خوشــحالی می گویند تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ سابقه ندارد، اما ملت 
ایران ان شاءاهلل در این زمینه شکستی به آنها می دهد که در تاریخ بی سابقه باشد.

* قم سرچشــمه اصلی و پشتوانه معنوی انقالبی است که دنیا را متحول کرد، بنابراین بزرگان و 
جوانان قم نباید اجازه دهند دست های خائن، قم را از مرکزیت انقالب، خارج و این حرکت تحولی 

را در آن کمرنگ کنند.
صفحه۳ گزارش خبری تحلیلی کیهان

 هجمه به وزارت اطالعات
عملیات مشترک اروپا و جریان آلوده داخلی

*  نیروهای مقاومت عراق به کاخ  ســفید درباره تحرکات نیروهای آمریکایی شدیداً هشدار دادند و اعالم 
کردند که دستان آنها روی ماشه است و برای نبرد با اشغالگران آماده اند.

* در حال حاضر اتخاذ یک موضع قاطع در قبال تحرکات جدید  آمریکایی ها را به دســتگاه دیپلماســی 
واگذار می کنیم، اما در صورتی که دیپلماســی نتیجه ندهد، مقاومت عراق آماده است تا ماشه پیروزی را 

به روی اشغالگران بچکاند.
* طی روزهای اخیر عالوه بر انتشــار خبر احداث ســه پایگاه جدید آمریکایــی در االنبار و صالح الدین، 
خبرهایی نیز در مورد انتقال نظامیان آمریکایی از سوریه به اربیل عراق منتشر شده بود.       صفحه آخر

* در روزهای گذشــته خبرگزاری رویتــرز به نقل از 
وزارت خارجه دانمــارک و دیپلمات های اتحادیه اروپا 
در گزارشی نوشت که یک واحد از وزارت اطالعات و دو 

ایرانی در لیست تروریسم  اتحادیه اروپا قرار گرفته اند. 
* در روزهای گذشته، یکی از کارگران کارخانه نیشکر 
هفت تپه مدعی شــد که از سوی وزارت اطالعات تحت 
شکنجه قرار گرفته است. ادعای وی با استقبال گسترده 
اپوزیســیون مواجه شــد. در همین رابطــه »م.ع« از 
ضدانقالبیون بدنام در یکی از صفحات اجتماعی تاکید 
کرد که »اسماعیل بخشــی کارش را انجام داد و حاال 

نوبت ماست«!

* ایــن روزها برخی کشــورهای اروپایی و یک جریان 
داخلی بســان دو لبه یــک قیچــی، وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی ایران را مورد هجمه قرار داده است.
ایــن جریان در پی آن اســت تا ضمن جاده صاف کنی 
برای تحریم بیشتر ایران، یک فضای دوقطبی در کشور 
ایجاد کرده و وزارت اطالعات را محل مجادله قرار دهد.

* اقدامات تحسین برانگیز وزارت اطالعات جمهوری 
اســالمی ایران در شناســایی و انهدام گروهک های 
تروریستی و جاسوســی، جریان معاند و یک جریان 
آلوده در داخل کشور را حسابی آشفته و عصبی کرده 
است.                                               صفحه۲

نمایندگان به کلیات طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس رای مثبت دادند 

چراغ سبز مجلس
 به انتخابات استانی

منتقدین: 
آفات زیادی دارد

۱۱

یک منبع آگاه خبر داد 

ایران به دنبال 
تجدیدنظر
 در همکاری های 
اطالعاتی، امنیتی 
و انتظامی با اروپا

۱۱

در درس خارج مطرح شد 

روایت 
آیت اهلل نوری همدانی
 از قیام ۱9 دی مردم قم
»جنایات پهلوی تبیین شود«

۲


