
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/5/9 و مجوز شماره 962/15/170237 مورخ 1396/6/15 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - اعضاء هیئت مدیره بــه قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای ماشاءاله حقیقی به شماره ملی 0940551756 
و آقای عباس ابوالفضلی زرگر به شــماره ملی 0942195922 
و آقای رحیم حیدری به شــماره ملی 3255200636 و آقای 
علی اصغر توحیدی تبار به شــماره ملی 0380793032 و آقای 
رضا الوندی به شماره ملی 3978271907 و آقای غالمحسین 
بذرافکن به شماره ملی 0651681839 و آقای رضا نعیمی به 
شماره ملی 0046694692 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره 
و آقای طالب قطبی زاده به شماره ملی 1751623270 و آقای 

فرامرز خدادادیان به شماره ملی 3253533085 و آقای مرتضی 
منصوری به شــماره ملی 0034981391 بــه عنوان اعضاء 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 ســال انتخاب گردیدند. 
- آقای محمدحســین افروز به شماره ملی 4171739810 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای خدامراد خداویسی به شماره ملی 
3319861311 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند. - صورت های مالی مشتمل بر 
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 1395 به تصویب 
رســید. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان و همشهری جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی مصباح پیام نور
 به شماره ثبت 142208 و شناسه ملی 10101851988 

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

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 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/12/25 و مجوز شــماره 927/15/66779 مورخ 
1397/3/20 اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعی اســتان 
تهــران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: جانمحمد سروشــفرش م 
1129438155 داود حاج اســفندیاری ش.م 3979641066 
مــراد اســفندیاری ش م 3978765901 رمضانعلی حیدری 
م  اســفندیاری ش  و محمــد حاجــی  ش م 642903990 
0063367645 به ســمت اعضا اصلــی هیئت مدیره و عباس 
حاج اسفندیاری ش م 3979641147 و رحمت اهلل اسفندیاری 
ش م 3978768501 به ســمت اعضا علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت ســه ســال انتخاب گردیدند. احمد مراد افشاری 
3979625370 به سمت بازرس اصلی و علی حاج اسفندیاری 
3979640663 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخــاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 
درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال 95 به 

تصویب رسید.

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

آگهی تغییرات شرکت تعاونی 
مصرف کنندگان تهرانسر به شماره ثبت 

66197  و شناسه ملی 10101111645

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرســی و 
بهبود سیســتم های مدیریت فرانگر حســاب خبره به شناســه ملی 
10320457556 به ســمت بازرس اصلــی و آقای محمد عابدینی به 
شــماره ملی 0938670670 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پاریزان صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 20501 

و شناسه ملی 10100660487 
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واشنگتن اگزماینر هشدار داد 

خطر »انقراض« 
در انتظار ناوهای 
هواپیمابر آمریکا

۱۲

آنچه روحانی در سمنان گفت  و آنچه نگفت

بررسی ۱۲    ادعای رئیس جمهور
در گزارش مستند کیهان

يادداشت میهمان

آسیب شناسی استانی شدن 
انتخابات مجلس شورای اسالمی

خبر ویژه

وقتی مدعیان اصالحات
درباره حکم حکومتی فراموشکار می شوند!

صفحه2 صفحه2

جنجال »تونل« در مرز لبنان و اسرائیل
حزب اهلل: تمام تحرکاتتان را زیر نظر داریم

پیام رهبر انقالب به اجالس سراسری نماز:

نمازخوانی جوانان برترین تضمین
 برای سالمت آینده جامعه است

* سناتورهای ارشــد آمریکا: قاتل خاشقجی خود 

بن سلمان است.

* فرمانده نیروهای مسلح اوکراین: تانک های روسیه 

به 18کیلومتری اوکراین رسیده اند.

 *همه چیــز درباره جلســه دیروز پارلمــان عراق؛ 

چرا کابینه عادل عبدالمهدی تکمیل نشد؟

* آل ســعود ساعاتی قبل از شــروع مذاکرات صلح 

حمله به شهرهای یمن را از سر گرفت.   صفحه آخر

عضو جنبش جلیقه زردها:

وعده ماکرون کافی نیست
اعتراض ها را ادامه می دهیم

* ارتش رژیم صهیونیســتی از دو روز پیش با ســر و صدای زیاد از شروع »عملیاتی گسترده در مرزهای 
شمالی به منظور کشف و نابودی تونل های حزب اهلل لبنان« خبر داده و تصاویری نیز از چند تونل منتشر 

کرده است. 
* حزب اهلل لبنان این خبر را نه تایید و نه تکذیب کرده و »حسن حب اهلل« عضو شورای سیاسی حزب اهلل 
لبنان گفته اســت، مقاومت در آمادگی کامل قرار دارد و هر گونه تحرک دشمن صهیونیستی در تمامی 
جبهه ها را با دقت و هوشیاری تحت نظر دارد.                                                            صفحه آخر

 * رئیس ســازمان امــور مالیاتی: دادســرای ویژه 
جرائم مالیاتی تشکیل می شود.

 * تالش آمریکا و عربســتان برای عدم توافق اوپک 
بر سر کاهش تولید نفت.

* اتحادیه امالک: تولید مسکن به شدت کاهش یافته است.

* نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس: ساخت 
هواپیماهای ملی امکان پذیر است.

* یک مسئول: بنیاد مستضعفان دیگر مراکز تجاری 
بزرگ نمی سازد.

صفحه۴

گزارش کیهان

رویکرد انفعالی دولت 
گرانفروشان را جری کرده است

* رئیس جمهور طی سخنرانی های مختلف بدون اشاره 
به نقش دولت در نابســامانی اقتصادی و مشــکالت 
معیشتی مردم ، کارشناســان اقتصادی و دانشگاه را 

مقصر این وضعیت اعالم کرد!
* روحانــی در حالی می گوید که عده ای نادانســته 
وضعیت کشور را بحرانی قلمداد می کنند که خود وی 
مرداد سال گذشــته از خالی بودن خزانه و صندوق ها 
هنگام پیروزی در انتخابات سخن گفته و رئیس سازمان 
برنامه نیز اعالم کرده اســت درآمد کشور به یک سوم 

تقلیل پیدا کرده است.
* روحانی در سخنان خود از افزایش 5 برابری حقوق ها 
و همچنین باال بــودن این افزایش نســبت به تورم 
ســخن می گوید در حالی که جیب و سفره مردم آمار 

رئیس جمهور را تائید نمی  کند.
* افزایــش ۳5۰ درصدی قیمت رب گوجه فرنگی، ۸۳ 
درصــدی میوه، ۶۶ درصدی تخم مــرغ، ۴5 درصدی 
گوشت، ۴۴ درصدی برنج، ۴۱ درصدی قند و شکر، ۳۷ 
درصدی لبنیات و ۲۹ درصدی حبوبات به عنوان بخشی 
از نیازمندی های مــردم آمار رئیس جمهور را به چالش 

می کشد.
* روحانی در ســخنان خود به سنت یک سال گذشته 
انتقادهای معیشــتی مردم در دی ماه سال گذشته که 
توسط برخی افراد مورد سوء استفاده قرار گرفت را به 
منتقدین منتسب و بالفاصله در اظهار نظری متناقض از 

دستگیری آشوبگران به بهانه های سیاسی گالیه کرد!
* رئیس جمهور در حالی از اجماع نظر میان اقتصاددانان 
درباره سیاست ارزی سال جاری سخن گفته است که 
ولی اهلل ســیف رئیس ســابق بانک مرکزی اخیرا در 
مصاحبه ای این سیاست را سیاست دولت و تحمیل شده 

به بانک مرکزی خوانده بود!                             صفحه۲

صفحه۳

با رأی نمایندگان مجلس 

 CFT توپ
در زمین
 مجمع تشخیص

۳

* شامگاه سه شنبه، نشست شورای امنیت سازمان 
ملل درباره آزمایش موشــک بالســتیک میان برد 

ایران پشت درهای بسته برگزار شد.
* »فئودور استرزیزوفسکی« سخنگوی ماموریت 
روســیه در سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری 
تاس: انگلیس و فرانسه که جلسه شورای امنیت را 
برای بررسی گزارش ها درباره آزمایش های موشکی 
ایران تشــکیل دادند، نتوانستند هیچ مدرکی در 
زمینــه اینکه قطعنامه های  شــورای امنیت نقض 

شده اند، ارائه دهند.

* »برایان هوک« رئیس گروه اقدام علیه ایران در 
وزارت خارجه آمریکا بعد از درخواست از اتحادیه 
اروپا برای همراهی با تحریم های هسته ای آمریکا، 
این بــار از اروپایی ها خواســت بــه بهانه آزمایش 

موشکی ادعایی تهران را تحریم کنند.
* رویتــرز: دیپلمات های اروپایی بــا بیان اینکه 
موضع محکم ایران درخصوص برنامه موشــکی، 
اروپا را مســتأصل کرده است، می گویند احتمال 
بازگردانــدن گزینه تحریم ایران به دســتور کار 
اتحادیه اروپا وجود دارد.                       صفحه۱۱

در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و به جایی نرسید

جنجال بی سند اروپا و آمریکا 
علیه برنامه موشکی ایران

به همت آستان قدس رضوی صورت گرفت 

دومین کنگره پزشکان 
قلب ایران و اروپا 
با حضور 500 پزشک
 از ۲۱ کشور جهان

۳

نکته 

فقط 
روماتیسم را 
می شناسم!

۲

در اعتراض به برخورد پاریس با معترضان 

جمعی از دانشجویان 
دانشگاه  تهران 
مقابل سفارت فرانسه 
تجمع کردند

۳


