
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/08/01 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آقای حســین جعفری با کد ملی 5209435385 

به نمایندگی از موسســه توســعه انرژی پایوران با شناســه ملی 

10100362762 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد رجب پور 

با کد ملی 0901063800 به نمایندگی از شــرکت مجتمع کشت و 

صنعت فردوس با شناسه ملی 10101265667 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالعلی تاجی اشــکفتکی با کد 

ملــی 4621414216 به نمایندگی از شــرکت کفش نوید بهمن با 

شناســه ملی 10102247860 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 

وحیــد بیگدلی با کد ملی 4285721708 به نمایندگی از شــرکت 

صنایع معدنی شــهاب ســنگ با شناســه ملی 10101278928 

به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای عباســعلی قاسمی با کد ملی 

0839081456 به نمایندگی از شــرکت پیام طبیعت البرز با شناسه 

ملی 10260315725 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 

کلیه قراردادهای شرکت تا سقف 1000 میلیون ریال )100 میلیون 

تومان( با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت را تنفیذ نموده 

و کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته، بروات و 

قراردادهــا با امضاء ثابت مدیرعامــل و امضاء متغیر یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و سایر نامه های اداری با امضاء 

مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان
 سهامی خاص به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479 

ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید انواع 
دستگاه فرز دستی قابل حمل، تولید انواع فرز انگشتی قابل حمل، 
تولید انواع دســتگاه دریل دســتی قابل حمل، تولید انواع دستگاه 
چکش برقی دستی قابل حمل، تولید انواع ساب دستی قابل حمل، 
تولیــد انواع کنترل های جرثقیل صنعتی، تولیــد انواع کنترل های 
صنعتی، تولید ماشــین آالت و لوازم صنعتی و کمکی مصرفی خط 
تولید کارخانجات و معادن، واردات و صادرات ماشــین آالت و لوازم 
صنعتــی و کمکی مصرفی خط تولید کارخانجــات و معادن، ارائه 
خدمات گارانتــی و بعد از فروش ماشــین آالت و لوازم صنعتی و 
کمکی مصرفی خط تولید کارخانجات و معادن داخلی و خارجی، اخذ 
نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، طراحی و ساخت کارخانه 
صنعتــی و انتخاب تکنولوژی خط تولید و ماشــین آالت تولیدی و 
خدمات خرید و ورود تکنولوژی و ماشین آالت و تجهیزات و نصب، 
آمــوزش و راه اندازی کارخانه صنعتی، ارائه خدمات مشــاوره ای و 
تشکیل سمینار و کالس های آموزشــی و تولید، ساخت، مونتاژ و 
انواع ماشین آالت صنعتی و تجهیزات مربوطه و واردات و صادرات 
کلیه کاالهای مجــاز. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجــع ذیربط مــدت فعالیت: از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان ری- بخش فشاپویه- 
دهستان حسن آباد- روســتا شمس آباد- محله)شمس آباد(- کوچه 
فیروزه- بلوار امام خمینی- پالک 1391- پاســاژ حلوایی- طبقه 
همکف- واحد 11 کد پســتی 1834194488 ســرمایه شخصیت 

حقوقی عبارت است از مبلغ100/000/000 ریال نقدی منقسم به 
1000 ســهم 100/000 ریالی تعداد 1000 ســهم آن با نام عادی 
مبلغ 35/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
73/3663/48 مورخ 1397/6/17 نزد بانک صادرات شعبه سوهانک 
با کد 3663 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشــد. اعضا هیئت مدیره آقای مســعود بیگی به شماره ملی 
0051102633 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال 
آقای علیرضا قهاری به شماره ملی 0070563403 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای حسن قهاری به شماره 
ملی 0439840562 و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدمحسن میرمهدی به 
شماره ملی 0074717081 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی آقای احسان حضرتی به شماره ملی 1063969913 به 
ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 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 سهامی خاص ابزار برشی گدار در تاریخ 1397/6/24 
به شماره ثبت 531438 به شناسه ملی 14007837509

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

زیــر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه خدمات 

حقوقی باســتثنای دخالت در امور وکالــت،  در صورت نیاز پس از 

اخذ مجوزهای الزم مدت: از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 

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

تهران- محله افسریه- خیابان 35 متری قصرفیروزه )خاتم االنبیا(- 

خیابان 15 متری چهارم شهرک شهید بهشتی- پالک0- بلوک 68 

کارمندی- طبقه هشتم- واحد 1 کدپستی 1781754756 سرمایه 

شــخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال می باشــد. اسامی و میزان 

سهم الشرکه شرکا: بهنام رحیمی به شــماره ملی 0011392053 

دارنده 500/000 ریال سهم الشــرکه امین حاجیان به شماره ملی 

2093067633  دارنده 500/00 ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: 

بهنام رحیمی به شماره ملی 0011392053 به سمت رئیس هیئت 

مدیره به مدت نامحدود امین حاجیان به شماره ملی 2093067633 

به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 

دارندگان حق امضا: همچنیــن امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور 

موسســه از قبیل چک، ســفته،  بروات، قراردادها،  عقود اسالمی و 

اوراق عــادی اداری به امضاء منفرد آقــای امین حاجیان همراه با 

مهر موسسه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

ثبت موضوع فعالیت مذکــور،  به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس موسسه غیرتجاری بشیر ترنم عدالت  غیروکالتی در تاریخ 
1397/05/01  به شماره ثبت 45180  به شناسه ملی 14007735188 

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

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

کمک آموزشی. شرح فعالیت: این شرکت نوپا)استارت آپ( قصد 

دارد در حوزه وســایل کمک آموزشی مرتبط با کتب آموزش و 

پرورش فعالیت کند. این شرکت عالوه بر ارائه طرح به شرکت های 

فعال در زمینه ســاخت وسایل کمک آموزشــی، به مانند پل 

ارتباطی بین مدارس و شــرکت های تولیدکننده نیز می باشد و 

آمادگی دارد تا با ارائه فهرستی از محصوالت موجود شرکت های 

تولیدی مختلف، مدارس را در زمینه تجهیزات کمک آموزشی 

یاری نماید. همچنین این شــرکت می توانــد ایده ها، نظرات و 

ســفارش های آموزگاران و مدیران مدارس را به شــرکت های 

تولید کننده رسانده و آنها را در ارائه محصوالت جدید همراهی 

کند. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان 

تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- محله 

عباس آباد- اندیشــه- خیابان شهید محمدحسین علی اکبری- 

خیابان باغ- پالک 48- طبقه اول- کدپستی 1576914413 

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 

نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم آناهیتا لطیفی به 

شماره ملی 0061641820 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه 

خانــم یلــدا لطیفی به شــماره ملــی 0063668246 دارنده 

100000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم آناهیتا 

لطیفی به شماره ملی 0061641820 و به سمت مدیرعامل به 

مدت نامحدود خانم یلدا لطیفی به شماره ملی 0063668246 

به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 

امضــا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل 

چک،  ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 

نامه های عــادی و اداری با امضاء آناهیتا لطیفی و یلدا لطیفی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 

اساسنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی  های 

شــرکت 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 دانش افزار نوتاش در تاریخ 1397/06/03 
به شماره ثبت 530563 به شناسه ملی 14007800547 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/7/21 و با اجازه مجمع 
عمومی فوق العاده 1397/7/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه 
شرکت از مبلغ 5/000/000/000 ریال به مبلغ 10/000/000/000 
ریال منقســم به 850/000 ســهم با نام و 150/000 سهم بی نام 
10/000 ریالــی از طریق مطالبات حال شــده افزایش یافته و ماده 
مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح و ذیــل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)295381(

آگهی تغییرات شرکت توان سازان آریا 
سهامی خاص به شماره ثبت 281400 

و شناسه ملی 10103150512 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/8/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی 

مدیر تصفیه به تصویب رسید
مــدت تصفیه و مــدت ماموریت مدیر تصفیــه تا تاریخ 

97/12/29 تمدید گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)295378(

آگهی تغییرات شرکت خزر خز 
سهامی خاص به شماره ثبت 21550 

و شناسه ملی 10100671030

پیرو آگهی مکانیزه به شماره 139730400901077481 مورخ 
97/7/22 آدرس محل اصلی شرکت: استان تهران، شهرستان 
تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، آرژانتین - ساعی، خیابان 
ولی عصر، بن بســت گل، پالک 4، ساختمان گل، طبقه چهارم، 
واحــد 406 کدپســتی 1511943975 صحیح می باشــد که 

بدینوسیله اصالح می گردد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)295365(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارس تجارت 
دوان سهامی خاص به شماره ثبت 228767 

و شناسه ملی 10102698970 

سال هفتادو هفتم   شماره 22055   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 30 آبان 1397   13 ربیع االول 1440    21 نوامبر 2018

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت حاج حسن شایانفر 

از دل نمی روی اگر از دیده رفته ای
گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولت در چاله
مدعیان اصالحات در حال فرار

دولت هوشیار باشد

مأموریت اروپا
 تکمیل نقشه آمریکاست

گاف مهم وزیر خارجه انگلیس
هنگام شکرخوری علیه ایران

صفحه2

خبر ویژه

سنگر گلوبندک
سودای لس آنجلس!

یادداشت روز

صفحه2

اولین فایل صوتی
 از جزئیات قتل خاشقجی منتشر شد

الحدیــده؛ در  ســعودی  ائتــالف  غافلگیــری   * 
 انصاراهلل چندین منطقه شهر را پس گرفت.

* 71 درصد کشــورهای دیکتاتــور دنیا از حمایت  
نظامی آمریکا برخوردارند.

* حضور بشار اسد در مراسم سالگرد میالد حضرت رسول اکرم)ص(.

* گزارش خواندنی روزنامه االهرام؛ مقاومت فلسطین 
چگونه اسرائیل را رسوا کرد؟

* تســلط »جلیقه زردها« به انبارهای ســوخت در 
سومین روز آشوب های فرانسه.

صفحه آخر

 FATF  کشورهای عضو
کانون پولشویی جهان هستند

 * کشــتیرانی ایران بــا وجود تحریم هــای آمریکا 

به فعالیت خود ادامه می دهد.

* یک اســتاد اقتصاد: نتیجه 3 برابر شدن نقدینگی 

کاهش ارزش پول ملی است.

* یک کارشناس اقتصادی: ساالنه 20 هزار میلیارد تومان 

یارانه به ثروتمندان پرداخت می شود!

* نامه دانشجویان به رئیس جمهور: تعرفه برق پرمصرف ها 

باید اصالح شود تا خاموشی ها تکرار نشود.           صفحه۴

* با گذشت 5 سال از عمر دولت و علنی شدن این واقعیت که دیگر زمان خواندن انشا نیست و 
باید حساب پس داد مدعیان اصالحات در تالش هستند که حساب خود را از دولت که ناکارآمدی 

آن در حوزه های اقتصادی مشکالت معیشتی بسیاری را بر مردم تحمیل کرده است جدا کنند.
* سعید حجاریان: ما اگر می دانســتیم از جانب نیروهای تمامت خواه این همه سنگ پیش پای 
روحانی خواهد افتاد و از آن ســو، دولت دست راستی مانند ترامپ بر سر کار خواهد آمد، شاید 
بهتر بود اساســاً عطای انتخابات را به لقایش می بخشــیدیم و سرنوشت اصالحات را به دولت 

روحانی گره نمی زدیم.
* خود دولت روحانی هم استعداد و ظرفیت کافی برای مقابله با معضالت داخلی نداشت. بنابراین 

ما به لحاظ اخالقی هم نمی توانستیم وظیفه ای در قبال وی داشته باشیم.

* قدرت محور بودن تصمیم گیری ها و اعالم مواضع مدعیان اصالحات دیگر چیزی نیست که در 
پرده بماند و بشود آن را انکار کرد، در این زمینه محمدرضا تاجیک تئوریسین جریان اصالحات 
در گفت و گو با روزنامه آفتاب یزد گفته است: موریانه قدرت طلبی به جان اصالحات افتاده است.

* دولت روحانی و سهم زیادی از عملکرد آن در نتیجه انتخابات سال ۹2، قطعا به پای اصالح طلبان 
 نوشته خواهد شد، حتی اگر اصالح طلبان موضوع عدم حضور با کاندیدای اختصاصی خود و نیز 

در اختیار نداشتن پست های  کلیدی کابینه را پیش بکشند.
* مدعیان اصالحات به دولت نگاه ساندیســی دارند، آنان می خواهند تا آخر از مواهب حضور در دولت 
بهره برده و زمانی که این موقعیت رو به اتمام بود لگدی زده و سفره خود را جدا کنند و سر سفره دیگری 
بنشینند، نتیجه این نگاه عدم صداقت و مواضع متناقض در دوره های مختلف است.                        صفحه2

* اســتاد »حاج حسن شایانفر« یکی از تالش گران عرصه روشنگری بود که عمری را صرف آشکار سازی 
نیمه مخفی و نادیده شده شخصیت ها و جریان هایی نمود که در دوره فعالیت خود از هیچ گونه خیانت و 

جنایتی علیه خط اصیل اسالم و انقالب و مردم خودداری نکردند. 
* مرحوم شــایانفر نمایه فعال و پویای جریانات و شــخصیت های ضد انقالب بودند، نام هر جریان و یا 
شخصیتی را در پیش ایشان مطرح می شد اطالعات کاملی درباره آن ارائه می کردند که دوستان از حجم 
گسترده اطالعات و آگاهی ایشان متعجب می شدند.                                                         صفحه۳

* خبرگــزاری رویترز به نقل از دیپلمات ها گزارش 
داد که وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا برای اعمال 
تحریــم اقتصادی علیه اتبــاع ایرانی اعالم آمادگی 

کردند.
* بعد از نشســت وزرای خارجه عضو اتحادیه اروپا 
در بروکسل، موگرینی از پاسخ به سوال یک خبرنگار 
درباره زمانبندی دقیق راه اندازی سازوکار ویژه مالی 

خودداری کرد.
* فدریــکا موگرینی، مســئول سیاســت  خارجی 
اتحادیه اروپا: اروپا در واکنش به ادعاهای دانمارک 
علیه ایران، پاسخ های هدفمند علیه ایران را در نظر 

خواهد گرفت.

* کمال خرازی رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی در دیدار هیئتی از کارشناســان اندیشــکده بنیاد 
برتلزمان آلمان: قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات برجامی قابل توجیه و پذیرش نیست و رافع مسئولیت 

آنها در قبال برجام نخواهد بود.
* اتفاقــات چنــد ماه اخیر بیش از پیش ثابت کرد که اروپا با بازی در پــازل آمریکا به دنبال خرید زمان و 

مقدمه چینی برای اجرای برجام های بعدی است.
صفحه۳

تجمع میلیونی در یمن به مناسبت میالد پیامبر اکرم)ص(
صفحه آخر

۳

با حضور وزیر دفاع انجام شد 

 رونمایی
 از خودرو زرهی 
»طوفان«
  با قابلیت های ویژه

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

وزیر انگلیسی 
برای آزادی 
جاسوس آمد 
نه برای برجام

۱۱

دو حمله انتحاری
 در کابل بیش از

 ۱00 کشته و زخمي 
برجا گذاشت

۱۲

پافشاری نمایندگان
 فراکسیون والیی نتیجه داد 

طرح تشدید مبارزه 
با مفاسد اقتصادی
 به صحن بازمی گردد

۱۱


