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

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

- موضوع شرکت: تولید خرید و فروش و پخش انواع قطعات 

و ظروف پالستیکی و شیشه ای و چوبی و آلومینیومی جهت 

مصارف غذایی، دارویی، بهداشتی، سلولزی، قطعات پزشکی 

و خریــد و فروش و توزیع و پخــش واردات و صادرات کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی از قبیل مواد غذایی، شوینده، آرایشی، 

دارویــی، نوشــیدنی های غیرالکلی و مواد اولیه پالســتیک 

و شیشــه و مواد اولیه شــیمیایی پس از اخذ مجوزات الزم، 

شرکت در مناقصات و مزایدات بخش های خصوصی و دولتی 

اخذ وام و هرگونه تســهیالت از بانک ها و موسســات مالی و 

اعتباری دولتی و خصوصی عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی 

و حقوقی، ایجاد و راه اندازی کارخانجات در جهت پیشــبرد 

اهداف شــرکت اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و 

خارج از کشــور ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشوری و به 

طور کلی انجام هرگونه فعالیت مجاز که برای شرکت سودآور 

و موثرباشد. برگزاری و اجرای نمایشگاه ها پخش و توزیع انواع 

مواد غذایی، نوشــیدنی، آرایشی بهداشتی و سلولزی مشاوره 

جهت برگزاری مراســم مربوطه، تولیــد توزیع فروش خرید 

صادرات واردات کلیه مواد لبنیاتی و غذایی و آشــامیدنی از 

قبیل دوغ شــیر ماســت رب گندم برنج روغن خامه نوشابه 

و پخش محصوالت غذایی شــوینده و هرگونه اقالم مصرفی 

مجاز و اخذ نمایندگی پخش محصوالت شــرکت های داخلی 

و خارجی... تولید با برند متعلق به شــرکت نزد کارخانجات 

تولیدی دیگر در تمامی زمینه های غذایی آرایشی سلولزی و... 

تولید انواع محصوالت دامی خام و غیرخام و فروش آن، تولید  

کلیه محصوالت غذایی آرایشی ســلولزی بهداشتی شوینده 

نایلون نایلکس نوشــیدنی و پخش آن هــا و اخذ نمایندگی 

پخش و فروش انواع محصوالت ذکر شــده از  شــرکت های 

داخلــی و خارجی. اســتفاده از ظرفیت خالــی کارخانجات 

تولیدی جهت تولید انواع محصوالت غذایی آرایشی و دارویی 

با برند شرکت و فروش و پخش آن محصوالت. خرید فروش 

و بســته بندی واردات و صادرات روغن برنج چای گوشــت و 

گوســفند و گندم جو ذرت شــکر و واردات انواع خودروهای 

ســواری )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 

پس از اخذ مجوزهای الزم(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شــرکت: تهران جاده مخصوص کرج، نرسیده به 

شــهرک اکباتان، بیمه دوم، کوی 24، پالک 2  کدپســتی 

1393654118

شــعبه شرکت: شــهریار، شــهرک صنعتی صفادشت، بلوار 

فروردیــن، خیابــان 9 شــرقی پــالک 102، کد پســتی 

 3164118163

ســرمایه شــرکت: مبلغ10000000000 ریال منقســم به 

1000 ســهم 10000000 ریالی که تعداد 1000 ســهم با 

نام و 0 ســهم آن بی نام می باشــد که مبلغ 3500000000 

ریال توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 191 مورخ 

95/4/13 نزد بانک ملت شــعبه شــهرک اکباتان پرداخت 

گردیده اســت و الباقی ســرمایه در تعهد صاحبان ســهام 

می باشد.

 اولیــن مدیــران شــرکت: مریــم ســلیمی شــماره ملی 

0453646646 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره مهدی 

مقدمی شــماره ملی 0064698475 به ســمت مدیرعامل 

و عضــو هیئــت مدیره ســمیه بیاتی حاجیلو شــماره ملی 

0323075592 بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره به مدت 

انتخاب گردیدند.

دارندگان حــق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسالمی با 

امضاء مهدی مقدمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و 

سایر نامه های عادی و اداری با امضای مهدی مقدمی همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 

 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

 بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهرداد صفدری به شــماره 

ملی 0054134447 به عنوان بــازرس اصلی، خانم فاطمه 

یوســفی به شــماره ملی 0310923141 به عنوان بازرس 

علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص مانی یار تجارت در تاریخ 1395/5/26 
به شماره ثبت 496867 به شناسه ملی 14006089199 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 

مورخ 1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضــای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 ســال 

انتخاب شدند:

یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 

میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941

افراد ذیل به ســمت بازرســین: علیرضا بروجردیان به 

شــماره ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی و 

ساناز محرمی به شماره ملی 0450486125 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. 

ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی سال 

1394/10/30 به تصویب رسید.

 بــا ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و 

صورت هــای مالــی، انتخاب مدیــران، انتخاب بازرس  

انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشتی و تجهیزات 
پزشکی و دندان پزشکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی و فروش و 
نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی و دندان پزشکی 
و بیمارســتانی و آزمایشــگاهی. )در صورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان شهید 
علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 سهم 
2000 ریالی با نام می باشــد که مبلغ 2/000/000 ریال توســط 
موسســین طی گواهــی بانکــی شــماره 73/3616/136 مورخ 
1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید هادی پور پرداخت 

گردیده است.
اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شمس خو به شماره ملی 0076193152 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و 2- ملک فرهاد حضرت به شــماره ملی 
2297437781 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره و 3- 

حســن قهاری به شــماره ملی 0439840562 به ســمت رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با 

امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی 

و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بــازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشــی سورشــجانی به 

شــماره ملی 1970252642 بــه عنوان بازرس اصلی و شــهیاد 

علی اکبر سلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا
 در تاریخ 1395/5/20 به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حســین رهاب به شــماره ملــی 0938446932 به عنوان 

بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502 

بــه عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. ســید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی 

2753410542 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ســید 

سعید وفائی به شــماره ملی 0450170586 به سمت مدیر 

عامل انتخــاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 

با امضــای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر اســت روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران، انتخاب 

بــازرس، تصویــب ترازنامــه و صورت های مالــی، انتخاب 

روزنامــه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ار اس اکسپرس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 26997 و شناسه ملی 10100724645

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

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱5۳۴   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه ۲۳ دی ۱۳95   ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۳۸   ۱۲ ژانویه ۲0۱۷

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

با حضور رهبر انقالب برگزار شد
مراسم ترحیم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در حسینیه امام خمینی)ره(

جنگنده های سعودی در یمن
یک مدرسه را بر سر دانش آموزان ویران کردند

* درخواست 180 ژنرال آمریکایی از ترامپ برای توقف 
شکنجه در زندان های آمریکا.

* محکومیت 3 انقالبی بحرین به اعدام پس از هفته ها شکنجه!
* وزارت دفاع روســیه: اثرگذاری آمریــکا در مبارزه با 

تروریسم از صفر هم کمتر بود.

* اعتراف بزرگ نخست وزیر سابق فرانسه؛ کنترل اوضاع 
خاورمیانه در دستان ایران، روسیه و ترکیه است.

* وزارت دفاع کره جنوبی: طرح کره شمالی برای حمله 
اتمی به آمریکا جدی است.

صفحه آخر

در قندهار اتفاق افتاد

ترور 5 دیپلمات امارات در افغانستان
طالبان:کار ما نبود

* با وجــودی که توافق برجام هیچ دســتاوردی برای 
کشورمان نداشت اما غربی ها خصوصا فرانسوی ها از این 

توافق سود کالنی به جیب زدند.
* نقدینگی بــا افزایش 250 هزار میلیــارد تومانی در 

یکسال رکورد زد.

* نایب رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس: تعطیلی 
بنگاه ها را باور کنیم یا آمار رشد اقتصادی را !

* کارشــناس گل و گیاه خبر داد: خروج ســاالنه 100 
میلیون یورو برای واردات گیاهان زینتی.

صفحه۴

سود برجام در جیب فرانسه

پژو: با فروش خودروهایمان به ایران
رکورد 6 ساله را شکستیم

اوباما با افتخار اعالم کرد

توقف برنامه هسته ای ایران 
بدون شلیک یک گلوله!

صفحه۳

صفحه2

* جنگنده های سعودی در تازه ترین جنایات خود علیه مردم یمن با بمباران یک مدرسه، 8 دانش آموز را شهید و 
15 تن را زخمی کردند.

* تصاویر منتشــر شــده از این بمباران وحشیانه نشــان می دهد که کودکان در حالی که کیف و کتاب در دست 
داشتند در خون خود غلتیده و برخی تکه تکه شده اند.

* طبق آمار منتشر شده توسط یونیسف، 1400 کودک یمنی از آغاز تجاوز سعودی ها به یمن تاکنون به شهادت رسیده اند.
* سازمان های مدعی دفاع از حقوق بشر جز صدور بیانیه، هیچ اقدام جدی برای مقابله با این جنایات انجام نداده اند.
* انگلیس برای نخستین بار اعتراف کرد به سعودی ها صدها بمب خوشه ای فروخته است.                 صفحه آخر

گزارش روز کیهان

گرانی گوشت تقصیرگوسفندان است!
 * یک عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای 
اســالمی: طبیعی اســت که در ایامی چون محرم، عید 
قربان و غیره نوســانات موقتی در قیمت گوشــت پیش 
بیاید که قابل توجیه اســت اما اکنون که نه تب برفکی 
داریم و نه مناســبت خاصی در پیش است شاهد نوسان 
هستیم که این عدم نظارت را بر این بخش نشان می دهد، 
اینکه صادرات بیشتر و عرضه کمتر شود قیمت ها را باال 
می برد همچنین وقتی عرضه و تقاضا مســتقیم نباشد و 
واسطه در این میان قرار گیرد دالل ها ورود کرده که خود 

عامل مهمی در افزایش قیمت ها خواهند بود.

* یک کارشــناس اقتصادی: برخی از مسئوالن وزارت 
جهاد کشــاورزی پس از گرانی گوشــت اذعان داشتند 
که هیچ مشــکلی در خصوص صــادرات وجود ندارد و 
ســردخانه ها مجهز هســتند. اما از این صحبت ها چند 
روزی بیشتر نگذشت که قیمت گوشت باز هم با افزایش 
روبه رو شد و مصرف کنندگان را شگفت زده کرده است.
* مســئوالن ذی ربط از تزریق گوشت قرمز ارزان قیمت 
در بازار خبر می دهند و نرخ هایی را اعالم می کنند که این 
نرخ ها چندان با واقعیت بازار نزدیک نیست و مردم گوشت 
را با نرخ باالتری در بازار خریداری می کنند.       صفحه5

* باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بخشــی از سخنرانی خداحافظی 
خود در شیکاگو: اگر 8 سال پیش به شــما گفته بودم که برنامه هسته ای 
تسلیحاتی ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل خواهیم کرد، ممکن بود 

بگویید چشم انداز ما اندکی بیش از حد بلندپروازانه است.
* هیالری کلینتون: جان کری که پس از من وزیر خارجه شد با همراهی اوباما 
موفق شدند برای برنامه هسته ای ایران سقف تعیین کنند، همه این ها بدون 

شلیک حتی یک گلوله اتفاق افتاد.
* توماس فریدمن در نیویورک تایمز: توافــق پیش رو با ایران یک توافق
 بِد - خوب)!( اســت و به اوباما این امکان را می دهد تا به کنگره و اسرائیل 
بگوید این بهترین توافقی است که با یک غالف خالی از اسلحه می توان به 

دست آورد.
* پس از امضای توافق هســته ای، با شــتابزدگی دولــت یازدهم و تیم 
مذاکره کننده هســته ای- که حتی موجب شگفتی رسانه های غربی شد-
 تعهدات ایران انجام شــد و پــس از آن وعده های نســیه طرف مقابل 

یکی پس از دیگری نقض شد.
* از آغازین روزهای روی کارآمدن دولت یازدهم، برخی اظهارنظرها، موضع 
مذاکراتی ایران در مقابل 1+5 و به خصوص آمریکا را تضعیف کرد. اظهاراتی 
همچون »خزانه خالی اســت«، »آمریکا ظرف 5 دقیقه می تواند تمام توان 

نظامی ما را نابود کند« و...
* در پسابرجام عهدشــکنی آمریکا با غارت 2 میلیارد دالری اموال ایران، 
اجرای سفت و سخت قانون محدودیت ویزا، استمرار تحریم بانکی، تمدید 
قانون تحریم های ضد ایرانــی و تصویب تحریم های جدید و تصویب ده ها 
طرح ضد ایرانی در کنگره، هر روز ابعاد گسترده تری به خود گرفت.  صفحه2

نشست وین و مذاکره 
با دست های خالی!

بی اعتقادی برخی مدیران به کنترل
منشأ پرداخت های نجومی

روحانی و عبداهلل عبداهلل دیدار کردند

روند توسعه روابط تهران-کابل 
شتاب می گیرد

صفحه۳


