
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/26 و 

مجوز 84225 مورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای غالم جــوان دلوئی )عضو 

اصلی( به عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( 

آقــای مجید نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس 

هیئت مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشندل 

کاهــو )عضو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( 

- آقــای علیرضا جواهری نیســتانک )عضو اصلــی( به عنوان 

خزانــه دار )کــد ملــی: 1249822556(- آقــای محمدرضا 

قیطانچی )عضــو اصلی( )کد ملــی: 1378761235(- آقای 

مرتضــی فتاحی )عضو اصلی( )کد ملــی: 0532854020( - 

آقای مصطفی قاسمی )عضو اصلی( )کد ملی: 0066003377( 

- آقای وحید ابراهیم زاده اردســتانی )عضــو علی البدل( )کد 

ملــی: 1189312492( - آقــای محمدعلــی ریاحی )عضو 

علی البدل( )کــد ملــی: 3256140424( - آقای محمدرضا 

جمال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 1502707756( - 

آقای محمدرضا بختیاری لفمجانــی )بازرس علی البدل( )کد 

ملی: 0057680043( انتخاب شــدند. کلیه اسناد تعهدآور با 

امضای آقــای دکتر غالم جوان دلوئی )رئیس هیئت مدیره( و 

آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( همراه با 

مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غالم جوان دلوئی 

)رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی )نائب 

رئیس( معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک 
ایران به شماره ثبت 1767 
و شناسه ملی 10100161448

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

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

و صــادرات کلیه کاالهای بازرگانــی، ترخیص کاال از گمرکات 

داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 

و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، 

مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 

غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی و 

ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 

اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 

قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 

بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 

پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شــود در صورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان 

تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله شــهرآرا- بزرگراه 

شهیددکتر چمران- کوچه الدن- پالک 5- طبقه پنجم- واحد 

10 کد پستی 1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

اســت از مبلغ 100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 

هر یک از شــرکا خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 

0021060721 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

امیر کیانی به شماره ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 

ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اسکندری قرنین 

به شــماره ملی 0021060721 و به سمت مدیرعامل به مدت 

نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 

امیر کیانی به شــماره ملی 0323690386 و به ســمت عضو 

هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 

و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیــه نامه های عادی و 

اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار 

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 مؤسسات غیرتجاری تهران 

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ 1397/8/23 به شماره ثبت 533888 به شناسه ملی 14007945721

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/04/31 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: محمد محمدی بخش به کد ملی 0048480428 به نمایندگی 

شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی 10101278928 به 

سمت رئیس هیئت مدیره و ماشااله طرهانی به کد ملی 6139507731 

به نمایندگی شرکت خدمات رفاهی الله به شناسه ملی 10101621223 

به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و محمدعلی صمــدی به کد ملی 

4010105585 به نمایندگی بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

به شناســه ملی 14003691943 به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود 

شیرآشــیانی به کد ملی 2249120978 به سمت مدیر عامل )خارج از 

اعضا( انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 

قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت رئیس 

هیئت مدیره و امضاء متغیر مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبــات اداری با امضای رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

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

آگهی تغییرات شرکت پویا افالک سپهر سهامی خاص به شماره ثبت 81591 
و شناسه ملی 10101262460

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/04/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان و صورت های مالی 

شرکت برای دوره مالی سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 

به بین محتوا با شناســه ملی 14006661682 و شماره ثبت 41230 به سمت 

بازرس اصلی و آقای رستم خسروی دارنده شماره ملی 0056940769 به سمت 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه کیهان به عنوان 

روزنامه کثیراالنتشــار جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب شد. - اعضای 

هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند:

- شرکت گروه صنعتی بین المللی محصوالت پارس )با مسئولیت محدود( ثبت 

شده به شماره 179869 و شناسه ملی 10102220898 

- شــرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق )ســهامی خاص( ثبت شده به شماره 

466966 و شناسه ملی 14004686193

- شــرکت پخش مدبران کوشــای ایرانیان )با مسئولیت محدود( ثبت شده به 

شماره 472476 و شناسه ملی 14004928845 

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 

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

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 شــرکت از شرکت خارج گردید. 
خانم عقیق عراقی به شماره ملی 0534715664 با دریافت مبلغ 
2000000 ریال از سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت 
خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 46400000 ریال 
به مبلغ 40000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه 
اصالح گردید. لیســت شــرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل 
می باشد: 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 
شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 

خانــم مولــود عراقی بــه شــماره ملــی 0532035925 دارای 
5000000 ریال سهم الشــرکه خانم سارا 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 
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 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
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يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

از تابستان سرد ایرانی
تا پاییز داغ فرانسوی!

دولت
 گوش شنوا نداشت

50 بار هشدار 
اقتصادی دادیم

در جلسه هیئت دولت

روحانی توافق آب و هوایی پاریس را هوا کرد
کودک کش ها مشغول  کارند

دیروز محمد طاها در اهواز، امروز احمد یاسر در غزه
صفحه آخر

رهبر انقالب در دیدار جمعی از خانواده های شهدا:

نقشه دشمن لو رفته است
مسئوالن فریب زبان بازی دشمن را نخورند
در دنیایی که طوفان آن به اروپا و فرانسه رسیده، ملت ایران در کشتی امن محبت اهل بیت)ع( قرار دارد

 * قائم مقــام وزارت راه: علی رغم اتمام کار ســاخت
 266 هزار واحد مســکن مهر ایــن واحدها به لحاظ 
نداشتن زیرســاخت های الزم هنوز امکان تحویل آنها 

فراهم نشده است.
* مهلت ثبت نام کارت سوخت فقط تا شنبه.

 * طــرح جمع آوری پوشــاک قاچــاق از اول دی ماه 
آغاز می شود.

* یک کارشــناس اقتصادی: ارتباط دادن FATF با 
گرانی ها آدرس غلط به مردم است.

صفحه۴

بعد از گذشت پنج سال

266 هزار واحد مسکن مهر
معطل انشعابات است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

سرنخ حجاب اختیاری به تحریم رسید
سرنخ مدعیان اصالحات به براندازان

صفحه۱۱ 

* پس لرزه های برگزیت ادامه دارد؛ نخست وزیر انگلیس 

یک قدم تا استیضاح.

 * جنگنده های ســعودی طی 48 ســاعت 52 نوبت 

بر سر مردم یمن بمب ریختند.

 * جنگنده هــای عراقی مواضع داعش را در ســوریه 

به شدت بمباران کردند.

* روزنامه الشرق قطر: اختاپوس فساد بر سازمان حج 

عربستان چنبره زده.                           صفحه آخر

3 نفر کشته و ۱2 نفر زخمی شده اند

شوک تروریستی به فرانسه
تروریست ها در استراسبورگ مردم را به گلوله بستند

* رئیس جمهور  بدون اشــاره مســتقیم به معاهده پاریس گفت: برخــی مقاالتی که در دنیا 
نوشــتند گویی برای عدم توسعه ما ساخته شده است واال این مقاالت برای خودشان نیست، 
ما هم گاهی گرفتار یکســری مقاله شدیم و رفتیم پشت سر آن مقاله ها و ملت خودمان را به 

دردسر انداختیم.
* آنها هم خودشــان هیچ مراعات نمی کنند؛ مگر آنها این مســئله و بحث های مربوط به گازهای 
گلخانه ای را که می گویند، خودشان مراعات می کنند. این همه آلودگی در دنیا انجام می گیرد اما به 
خودمان که می رسیم، می خواهیم خط به خط را  اجرا کنیم، فکر می کنیم اینها آیات قرآنی است.

* ســند مشــارکت ملی مدنظر )INDC( ایران برای توافق پاریس در تاریخ 20 آبان 94 به 
تصویب هیئت دولت رســید ، دو روز پس از ابــالغ این مصوبه، معصومه ابتکار آن را به عنوان 
تعهدات مد نظر ایران در توافق پاریس در کنوانسیون تغییرات آب و هوا ثبت کرد و اردیبهشت 

95، محمد جواد ظریف توافق پاریس را امضا کرد. 
* بر عهده رئیس جمهور اســت که یک تیم ویژه را مامــور پیگیری این موضوع ضد امنیتی 
 کند تا برای افکار عمومی معلوم کنند ماجرای نفوذ امنیتی و اقتصادی در پوشــش بهانه های 
زیست محیطی تا کجا عمق دارد که عناصر دوتابعیتی تا حد معاون رئیس  سازمان محیط زیست 

پست گرفتند؟

* مواضع رئیس دولت دوازدهم در حالی مطرح می شــود که اخیرا چند وزیر دولت از جمله 
وزیر نفت، وزیر امور خارجه و حتی رئیس سازمان محیط زیست نیز در نامه ای جداگانه خطاب 
به مجلس در خواســت کرده بودند هرچه سریع تر الیحه پیوســتن ایران به معاهده پاریس را 

تصویب کنند.
*این درخواست ها و نامه نگاری ها در صورتی از سوی وزرای نفت و امور خارجه و رئیس سازمان 
محیط زیست نوشته شد که کارشناسان متعدد حوزه انرژی و اقتصادی اثرات جبران ناپذیری 

را در صورت پیوستن ایران به این معاهده متصور بوده و هستند. 
صفحه۱۱

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: هدف آنها [ آمریکایی ها] این بود که به وسیله تحریم و اقدامات ضدامنیتی، 
در کشــور دودســتگی، اختالف و جنگ گروه ها به وجود آورند و عده ای را به خیابان ها بکشانند و نام آن را هم 

»تابستان داغ« گذاشته بودند اما به کوری چشم دشمنان، تابستان امسال یکی از بهترین تابستان ها بود.
* اگرچه نقشه دشمن لو رفته است اما همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند زیرا آ مریکا، دشمنی خبیث و حیله گر 

است و ممکن است قصد فریب داشته باشد تا برای سال 97، جنجال کند اما مثال برای سال 98 نقشه ای بکشد.

* امروز، مهم ترین وظیفه مردم و مســئوالن در کنار هوشیاری، تالش برای تقویت اقتصاد کشور و تولید داخلی 
است.

* امروز جوان مؤمن و انقالبی با همان روحیه جوانان اول انقالب و روحیه شهیدان همت و خرازی و دیگر بزرگان 
به وســط میدان می آید و با احساس مسئولیت و شجاعت همچون ستون انقالب، در مقابل دشمن می ایستد و به 

استقبال شهادت می رود.

* رویش های انقالب چند برابر ریزش ها اســت و این معجزه نظام جمهوری اسالمی است که توانسته این روحیه 
فوالدین را بازآفرینی کند و استمرار دهد.

* اگر می خواهید چهره واقعی آمریکا را بشناســید، به رئیس جمهور و دولتمردان کنونی آمریکا بنگرید زیرا این 
افراد، چهره زشت و نفرت انگیز همیشگی دولتمردان آمریکا را اکنون به صورت صریح و آشکار نمایان کرده اند.

صفحه3

* استقبال از  دیکته های بیگانه 
و بی اعتنایی به مصوبات  شورای 

انقالب فرهنگی
مطهری  علی  ادعــای  * جواب 
درباره »مردم موافق گران کردن 
بنزین هستند«            صفحه2


