
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 استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/5/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقــای مهــران چراغعلی پور بــه کد ملــی 0062492969 به 
ســمت بازرس اصلــی و آقای مجتبی شــیرمحمدی به کد ملی 
0060367938 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال 

انتخاب شدند.
- آقای فرشاد رضایی جلوگیر به کد ملی 0074404989 بسمت 
رئیــس هیئت مدیــره و آقای فرزاد رضایــی جلوگیر با کد ملی 
0010632689 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند و آقای فرهاد رضایی جلوگیر با کد ملی 
0064613127 به ســمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب 

گردید.
- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات 
و غیره با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی 
و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب 
و تعیین ســمت هیئــت مدیره، انتخاب مدیران، تعیین ســمت 
مدیران، انتخاب بازرس انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مواد غذایی کامنوش 
سهامی خاص به شماره ثبت 73964 

و شناسه ملی 10101188658

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/5/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

بــه موضوع شــرکت عبــارات »ایجــاد و تأســیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائی و داروئــی و واردات و 

صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی بهداشتی و غذائی 

و داروئی و واردات و صــادرات مواد اولیه یا محصول نهائی دارو، 

واکسن، مواد بیولوژیک و مکمل های دامپزشکی، افزودنی، سموم 

و مواد ضدعفونی کننده و نیز ماشین آالت صنعتی و کلیه کاالهای 

مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجی 

و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص 

حقیقی و حقوقی در سراســر ایران و انجام کلیه معامالتی که به 

طور مستقیم یا غیرمستقیم باموضوع شرکت ارتباط داشته باشد 

)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای 

الزم(  الحاق گردید و ماده مربوطه در اساســنامه شــرکت اصالح 

گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات اصالح ماده اساســنامه )الحاق 

به موضوع فعالیت( انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 

الکترونیک شــخصیت 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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت 
بازرس اصلی و آقای پرویز رضائی کدملی 0073302902 
به ســمت بازرس علی البــدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی 

به 29 اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 
مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 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 پلی اتیلن مشبک فر فیلم 
سهامی خاص به شماره ثبت 237132 

و شناسه ملی 10102780240

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

مناقصه گزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( گروه تخصص نوح)ع( واحد 
اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه آبگیر و زیرسازه فلرپتروپاالیش کنگان(

موضوع مناقصه: عملیات اجرائی ســازه های بتنی ساختمان کنترل روم وساب 
استیشن )آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی(

مهلت مناقصه: از تاریخ 1395/12/15 لغایت 1395/12/20
تاریخ تحویل پاکتها: 1395/12/21

تاریخ گشایش پاکتها: 1395/12/23
مدت قرارداد: 3 ماه شمسی از تاریخ شروع قرارداد

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 210/000/000 ریال )دویســت و ده 
میلیون ریال(

به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد(، واریز وجه نقد یا سفته
- این موسسه در رد کردن و یا قبول کردن پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج یک نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت دریافت اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرســتان کنگان- روبه روی کارخانه سیمان کنگان- موسسه عمران 
ســاحل کارگاه آبگیر و زیرســازه فلرپتروپاالیش کنگان- امور قراردادها- آقای 

حسین بنیادلو
تلفن تماس: 09386945484- 09173510698

آگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای(

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 95/21/ق دو مرحله ای

 )چاپ نوبت اول(

شرکت مخابرات ایران - مدیریت منطقه قزوین
WWW.TC-QAZVIN.ir سایت اینترنتی

* شــرح مناقصه: پاســخگویی، فروش از طریق مرکز تمــاس 2020، نصب و 
راه اندازی و پشــتیبانی مشترکین سرویســهای دایر بر بستر ADSL مراکز تلفن 
آزادی و قدس و رجایی قزوین، مراکز خوارزمی و توابع البرز، مراکز تلفن تاکستان 
 ADSL و توابع و مراکز بویین زهرا و توابع بصورت حجمی با حدود 21500 پورت
فعال موجود فعلی بر اساس شرایط و ریز مشخصات اسناد و طرح قرارداد ارائه شده 
* مدارک الزم برای دریافت اســناد: ارائــه آدرس دقیــق مکاتباتی با ذکر 
کدپســتی و شــماره تلفن تماس به همراه ارائه نسخه صاحب حساب فیش بانکی 
واریزی مبلغ 163/500 ریال به حساب جاری 0105988843006 نزد بانک ملی 

مرکزی قزوین
* مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1395/12/15 لغایت 1395/12/24

* مهلت ارائه پاکتهای مناقصه: لغایت پایان وقت اداری مورخ 1396/1/20
* میزان تضمین شــرکت در مناقصه: به مبلغ 244/800/000 ریال بصورت 
ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حســاب جاری 0105988843006 

نزد بانک ملی شعبه مرکزی قزوین
* به پیشنهادهای فاقد ســپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان 

مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکتهای پیشنهادی: قزوین انتهای 
بلوار امام خمینی )نوروزیان( شــرق صدا و ســیمای قزوین، ســاختمان ســتادی 

مخابرات منطقه قزوین - طبقه همکف - واحد قراردادها
* تاریخ بازگشــائی: پاکتهای الف و ب مناقصه گران در ســاعت 14:30 مورخ 
1396/1/21 بازگشــائی می گــردد ضمنا حضور نمایندگان رســمی شــرکتهای 
مناقصه گر با داشــتن معرفی نامه کتبی و کارت ملی در کمیسیون مناقصه بالمانع 

است.
* به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء 

مدت مقرر در این فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

اداره تدارکات و پشتیبانی- واحد قراردادها 02833652711 و 
02833659882 و فاکس 02833651796

شرکت مخابرات ایران
)سهامی عام(

مدیریت منطقه قزوین

سال هفتادو پنجم   شماره 215۷۷   تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 15 اسفند 1395  ۶ جمادی الثانی 143۸   5 مارس 201۷

با وجود اهانت الریجانی به منتقدان

مجلس مصوبه حقوق 24 میلیونی را 
پس گرفت

سامانه پدافندی اس300 با موفقیت آزمایش شد

گفت و گوی کیهان با پدر و مادر شهید جاویداالثر علی آقاعبداللهی

عاشق حضرت زهرا )س(بود و فدایی حضرت زینب)س(شد...

صفحه3 

* مــرگ 13 زن و کودک در حملــه آمریکا به مناطق 

مسکونی غرب افغانستان.

* افزایــش تنش میان پکن و ســئول در پی رزمایش 

مشترک آمریکا و کره جنوبی.

* هشــدار ژنرال پترائوس: ترامپ به دین بزرگ اسالم 

انگ تروریست نزند.

* شمار شهدای بمباران خوشه ای مردم یمن به 10نفر 

رسید.                                                صفحه آخر

در 9 شهرک صورت گرفت

سرکوب وحشیانه تظاهرات مردم بحرین
با گلوله های ساچمه ای

* مقامات چینی و اروپایی: تحریم ایران در ظاهر لغو 
شده ولی هنوز شرکت ها از آمریکا می ترسند!

* معاون وزیر نفت: شرکت توتال اعالم کرده که منتظر 
تصمیم نهایی آمریکا در مورد ایران است؛ از توتال دلخور 

نیستیم و این شرکت را درک می کنیم!  

* معــاون وزیــر کار: رتبــه ایــران در کارآفرینی بین
 5 1کشور منطقه 14 است!

* خبرگزاری حامی دولت: افزایش قیمت گوشت قرمز 
ادامه دارد.

صفحه۴

ارزیابی کیهان از اجرای رهنمودهای 10 گانه رهبری

سال تمام شد چرخ تولید داخلی
به حرکت درنیامد

* با ادامه واکنش ها، نمایندگان از مصوبه روز چهارشنبه 11 اسفندماه خود 
مبنی بر تعیین »حقوق 2۴ میلیون تومانی« برای مدیران کشور کوتاه آمدند 

و آن را به مصوبه اسبق خود بازگرداندند.
* بر اســاس مصوبه مجلس مجموع پرداختی ماهانــه مقامات و مدیران و 
کارکنان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 
35 این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت 
به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
* شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان 
رئیس جمهور و باالترین مقامات دستگاه های اجرایی برای مشاغل تخصصی، 
واحدهــای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تــا »30 درصد« دریافت های 

موضوع این ماده عالوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
* نمایندگان مجلس پیش از این در مصوبه ای سقف حقوق مدیران را تا 2۴ 
میلیون تومان تعیین و با این مصوبه ضمن قانونی کردن حقوق های نجومی بر 

دریافتی 30 برابری مدیران نسبت به کارگران مهر تائید زده بودند!
* رئیس مجلس پس از رأی نمایندگان ملت مبنی بر بازگشــت به مصوبه 
اســبق: چرا ما باید هزینه این مسئله را بدهیم؟ ما برای تأمین نظر شورای 
نگهبان که به آقای حاجی بابایی گفته بودند اقدام کردیم، اما فحشــش را 
جرأت ندارند به آنها بگویند، به مجلس می گویند! حاال ما به حســاب این 

قضیه خواهیم رسید!
* سخنگوی شورای نگهبان : شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان 
حقوق مدیران نمی کند و دخالتی هم نداشــته است، این موضوع حسب نظر 
کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسالمی تعیین خواهد شد.        صفحه10

* لبــاس ســبز پاســداری اش بــه دیــوار خانــه آویزان اســت بــا عکســی از حضــرت آقا بر ســینه 
 لبــاس کــه خــود نشــانه ای گویاســت از عشــق و ارادت علــی به ســیدعلی؛ ســر خم می ســالمت 
شکند اگر سبویی...                                                                                                 صفحه6

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

صفحه2

* مراســم افتتاح تحریریه جدید 
باشــگاه خبری - فرهنگی توانا و 
این  اینترنتی  پایــگاه  از  رونمایی 
باشــگاه با حضور مدیر مســئول 

روزنامه کیهان برگزار شد.
* شــریعتمداری: محــل منازعه 
اصلی دشــمن با انقالب اسالمی 
نشســتن اســالم ناب بر کرسی 

حاکمیت است.

مدیرمسئول کیهان : 

خنجر شمر را کسانی تیز کردند
 که ادعای صلح طلبی داشتند

* اســاس جنگ نرم، مدیریت افکار عمومی است و اگر حریف بتواند افکار 
عمومــی را در اختیار بگیرد و مدیریت کند، قطعا می تواند رفتار عمومی را 

نیز مدیریت کند.
* از های و هوی دشــمن نهراسید و به قول امیرالمومنین)ع( اگر کوه ها از 
جای کنده شوند، شما پا برجا بمانید و بدانید که نصرت از جانب خداست.

* برای تشــخیص اینکه چه کسی باید رئیس جمهور شود، می توان مالک های 
چهارگانه ای که حضرت امیر)ع( در فرمان خود به مالک اشــتر برمی شمارند، 
مد نظر قرار داد؛ با چه کسانی دوستی دارد؟ با چه کسانی دشمن است؟ چقدر 
نسبت به بیت المال حساسیت دارد؟ مبادا مردم را برده بداند!          صفحه3

واکنش ریاست جمهوری به یک خبر و پاسخ کیهان

اگر سخنان قابل دفاعی بود 
چرا حذف کردید؟

صفحه2

در غیاب
 آمریکای ترامپ

حمله خبرگزاری اصالح طلب
به رئیس ستاد انتخابات روحانی در سال 92


