
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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع شرکت عبارات »ایجاد و تأسیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائــی و داروئی و 

واردات و صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی 

بهداشــتی و غذائی و داروئی و واردات و صادرات مواد 

اولیه یا محصول نهائی دارو، واکســن، مواد بیولوژیک 

و مکمل هــای دامپزشــکی، افزودنی، ســموم و مواد 

ضدعفونی کننــده و نیز ماشــین آالت صنعتی و کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های 

داخلی و خارجی و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای 

نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر 

ایــران و انجام کلیه معامالتی که به طور مســتقیم یا 

غیرمســتقیم بامضوع شــرکت ارتباط داشته باشد )در 

صورت ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهــای الزم(  الحــاق گردید و مــاده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه 

)الحاق به موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک
 سهامی خاص به شماره ثبت 88464

 و شناسه ملی 10101328708

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

سه

مجلــه هفتگــی کیهان 
مطالب  حاوی  ورزشــی 
مصاحبــه،  خواندنــی، 
گــزارش و آخرین نتایج 
و جهان  ایران  ورزش  از 
اسفند   14( شنبه  امروز 
1395( در سراسر کشور 

منتشر شد.
در این شماره می خوانیم:

* چون که صد آمد...! )چشــم انداز هفته(، اصالح نگرش و 
روش مدیریتــی )تکاپو(، نگاه چندبعدی به منصوری یکی از 
داوران فوتبال کشور، گزارشی از ورزش های کشتی، والیبال، 
شــطرنج، جانبازان و معلوالن، لیگ های فوتبال اروپا و ایران 
)برتر، دسته اول، دســته دوم( فوتسال و... پوستر: استقالل 

خوزستان، پاری سن ژرمن و تاتنهام...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

بــا عنایت بــه تصویب طــرح تفصیلی شــهر یزد در 
زمستان ســال 1395 و لزوم تهیه پیوست اقتصادی، 
اجرایی و مالی آن بدینوسیله از کلیه مهندسین مشاور 
شهرســازی که دارای تجربه، تخصص و سابقه کار در 
این زمینه می باشــند دعوت به عمل می آید نســبت 
به تحویل مدارک مربوط به تجربیات مشــابه، لیست 
اسامی تیم مطالعاتی و شرح خدمات پیشنهادی خود 

تا تاریخ 95/12/26 به شهرداری یزد اقدام نمایند.

فراخوان عمومی 
تعیین صالحیت 

مشاور

مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری یزد

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱5۷۶   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه ۱۴ اسفند ۱395  5 جمادی الثانی ۱۴3۸   ۴ مارس ۲0۱۷

موج واکنش ها به مصوبه عجیب نمایندگان

حقوق مدیران 30 برابر کارگران
مجلس حقوق های نجومی را قانونی کرد!

پیروزی جدید نیروهای ارتش و مقاومت

تدمر آزاد شد
دست باالی سوریه در مذاکرات

ایران در شهادت حضرت صدیقه طاهره)س( گریست توصیه فارین افرز برای انتخابات 96 ؛

آمریکا باید تا دیر نشده
میانه روها را در ایران تقویت کند

* ایندیپندنت: کجای اسرائیل افتخارآمیز است؟!

* ســازمان ملل تحت فشــار افکار عمومــی جهانیان 

خواستار تحقیقات درباره کشتار مسلمانان میانمار شد.

* حمله ارتش نیجریه به عزاداران حضرت فاطمه)س(.

* دادگاه قاهــره حســنی مبــارک را تبرئــه کــرد؛ 

بازگشت انقالب مصر به نقطه صفر.

* بر اساس آخرین نظرسنجی اکثر مردم کانادا، اسرائیل 

را غاصب و اشغالگر می دانند.                   صفحه آخر

سرکرده تکفیری ها خطبه وداع خواند!

اعتراف ابوبکر بغدادی به شکست؛ 
داعشی ها به مناطق کوهستانی فرار کنند

* کرباسیان در پاسخ به سؤال کیهان: باید بپذیریم سایه 

نفت همچنان روی سر اقتصاد ایران سنگینی می کند.

* عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم: دولت اعتقادی به 

برنامه نویسی ندارد.

* مرکز پژوهش های مجلس: میزان اجرای سیاست های 

اقتصاد مقاومتی نمره مناسبی نمی گیرد.

* راشا تودی اعالم کرد: تحریم  نوشابه های آمریکایی در 

جنوب هندوستان.                                   صفحه۴

کیهان بررسی می کند

حمایت کم رنگ بانک ها از تولید داخلی
در دولت یازدهم

فتاح: رفاه طلبی و ثروت اندوزی برخی مسئوالن
بر شدت فقر افزوده است

صفحه۳

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

نیاز فوری
به بُز فراری!

سرت به کار 
خودت باشد،
پاسخ رئیس
 بانک مرکزی

 به وزیر صنعت
* نشریه فارین افرز در گزارشی با عنوان »قبل از آنکه بیش از حد دیر شود، به تقویت میانه روها در ایران بپردازید« 

خواستار حمایت آمریکا از طیف موسوم به »میانه رو« در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شده است.
* هدف دولت آمریکا باید این باشد که از هرگونه تشدید خصومت با ایران جلوگیری کند.

* رویارویی نظامی با ایران هیچ دســتاوردی برای ایاالت متحده نخواهد داشــت. تنها پیامد چنین اقدامی، تقویت 
تندروها در تهران خواهد بود.

* دولــت ترامپ باید با افزایش نفوذ ایران در منطقه بدون درگیر شــدن با 
توافق هسته ای )برجام( مقابله کند.

* ترامپ برای تحت فشار قرار دادن تهران باید یک اتحاد جهانی ایجاد کند 
تا بتواند با ایران مقابله کند... کاخ ســفید باید با حفظ توافق هسته ای مسیر 

دیپلماتیک با ایران را باز نگه دارد.
*اندیشکده آمریکایی »میدل ایست«: با وجودی که آمارهای ارائه شده دولت 
»حســن روحانی« نشان از کاهش قابل قبول نرخ تورم دارند، اما بسیاری در 

داخل کشور نسبت به صحت این آمار و ارقام تردید دارند.
* رشــد فزاینده مشکالت اقتصادی ایران مهم ترین عامل کاهش محبوبیت 
ســریع آقای روحانی جهت انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور در ماه مه 
)اردیبهشت 96( است.                                                          صفحه2

صفحه۳

* نمایندگان مجلس شورای اســامی در مصوبه ای سقف حقوق مدیران را 
تا 2۴ میلیون تومان تعیین و بــا این مصوبه ضمن قانونی کردن حقوق های 

نجومی، بر دریافتی ۳0 برابری مدیران نسبت به کارگران مهر تائید زدند!
* احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت  رئیســه مجلس: دریافتی 2۴ میلیونی 
مدیران در قبال حقوق ۸00 هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و 200 هزار 

تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می رود و برای جامعه قابل قبول نیست.

* حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر:  با اصاحیه مجلس تعیین میزان 
حقوق کارشناسان، مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و پست های مدیریتی در 

اختیار دولت قرار گرفت که این امر برای کشور بسیار خطرناک است.
* عباس گودرزی نماینده بروجرد: مجلس نه تنها در برابر حقوق های نجومی 
نتوانســت کاری انجام دهد بلکه متأسفانه ما شاهد این اتفاق تلخ بودیم که 

پرداخت های نجومی جلوه قانونی نیز پیدا کرد.

* حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مــردم همدان: این مصوبه وقتی در کنار 
حقوق یک میلیون و دویست هزار تومانی یک فرهنگی قرار می گیرد، مبین 

تبعیض آشکاری است که به هیچ وجه قابل تحمل نیست.
* جبهه مردمی نیروهای انقاب اسامی: معنای این مصوبه شرم آور که باید 
آن را »ریشخند عدالت«  نامید، آن است که بهارستان نشینان با آرای خود به 
فاصله طبقاتی ۳0 برابری حقوق بگیران رای »آری« داده اند!            صفحه۱0

* ارتش سوریه با صدور بیانیه ای، آزادسازی شهر باستانی »تدمر« و مناطق اطراف آن را رسما اعالم کرد.
* »بشــار جعفری« رئیس هیئت اعزامی دولت ســوریه در ژنو گفت، آن دسته از مخالفان که حامی تروریست ها 

هستند، نباید در مذاکرات »ژنو-4« شرکت کنند.
* »نصر الحریری« رئیس هیئت مخالفان دمشق در ژنو، تالش کرد با اظهارات ضد و نقیض خود، آزادسازی  تدمر 
را کمرنگ جلوه دهد.                                                                                                  صفحه آخر

* عبدی: اصالح طلبان سال 88 
اشتباه کردند             صفحه2


