
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 هیئت مدیره مورخ 1394/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محســن ســروش با کد ملــی 0569770424 به 
نمایندگــی شــرکت ایجاد محیط با شناســه ملی 
10101318872 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و بهزاد عباســی بــا کد ملــی 3199881051 به 
نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر با شناسه ملی 
10100591316 عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل 
و روزبه ولی پور کلتــی با کد ملی 1376600978 
به نمایندگی شرکت نوســازی و عمران اکباتان با 
شناســه ملــی 10101337982 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضــای کلیه قراردادهــا، اســناد و اوراق تجاری 
و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، بــرات و غیره و 
همچنین افتتاح حســاب های بانکی و پرداخت از 
حســاب های مذکور، بســتن آنها و کلیه عملیات 
پولی، مالی و اعتباری شــرکت با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت 
خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1395/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایان محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به شــماره 
ملی 0043216031 احمد بیدآبادی به شــماره ملی 
0041638158 و عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 
0043821121 برای مدت دو ســال به سمت اعضای 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1394 

به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان 
پارس به شناسه ملی 10320852352 بعنوان بازرس 
اصلــی و آقــای جعفر قارونی جعفری به شــماره ملی 
0043433324 بعنوان بــازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت 
هیئــت مدیره، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب 
بــازرس، تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی انتخاب 
شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر صبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792

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

پذیرش
حوزه های علمیه
سراسر کشور

سال تحصیلی 1396-97
برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی:
 www.howzeh-qom.ir
و یا به حوزه های علمیه استان خود مراجعه فرمایید.

اطالعات تکمیلی در صفحه 3
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صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

صفحه2

* عباس جعفری دولت آبادی:2 نفر به اتهام های ارتشاء و اخذ تسهیالت کالن در این پرونده طی چند روز گذشته بازداشت شده اند.
* نقش مدیران بانک ها در این پرونده ها قابل بررســی اســت، برخی بانک ها هزاران میلیارد تومان تسهیالت اعطا 

کرده اند، اما از نصب دوربین مداربسته در واحدها خودداری نموده اند.
* آبان ماه گذشته رئیس جمهور طی سخنانی در صحن مجلس در رابطه با این پرونده گفته بود: »اینکه دستگاهی وامی 

داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهی شده است، برخی رسانه ها آن را فساد و اختالس تلقی می کنند!«
* مهر ماه  گذشته در ارتباط با فساد چند هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که بخش زیادی 
از سهام آن متعلق به این صندوق است، مدیرعامل این صندوق و برخی نزدیکان وی دستگیر شدند.             صفحه۱۰

دادستان تهران:

پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه 
مصداق واقعی فساد اقتصادی است

رحیم پور ازغدی:

سند 2۰3۰
کاپیتوالسیون آموزشی- فرهنگی است
صفحه2

گزارش تکان دهنده یونیسف از جنایات وحشیانه آل سعود علیه کودکان یمن

سخنگوی دولت: منتقدان کیلویی حرف می زنند!

نقدها کیلویی نیست
وعده ها و آمارها کیلویی است

* برگزاری اولین رژه ســپاه آزادســازی جوالن با شعار 
»اسرائیل را نابود می کنیم«.

* فرعون مصر فردا آزاد می شود!
* بــا رای مثبت مجلس اعیان فرایند خروج انگلیس از 

اتحادیه اروپا رسما آغاز شد.

* ممنوعیــت حجاب در ادارات و شــرکت های اروپایی 
قانونی شد!

* سازمان ملل: میانمار به دنبال اخراج کامل مسلمانان 
است.

صفحه آخر

انقالبیون بحرین سنگ تمام گذاشتند

محاکمه شیخ عیسی قاسم از ترس واکنش مردم
برای دهمین  بار به تعویق افتاد

* گزارش ها حاکی اســت دلیل افزایش واردات خودرو در 

سال جاری ورود شرکت های دولتی به این عرصه بوده است.

* مشرق: آمارهای دولت یازدهم برای رشد اقتصادی در 

سطح جهان بی سابقه است!

* رئیس اتحادیه کفاشــان از فــروش 10 میلیون دالر 

کفش خارجی در مغازه ها خبر داد.

* وزیر صنعت: مشابه همه کاالهای مصرفی خارجی در 

کشور تولید می شود.                                 صفحه۴

با ورود دولت به عرصه واردات صورت گرفت

افزایش ۴9 درصدی واردات خودروهای خارجی
به کشور در سال جاری

* رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات سفر نوروز 96 با 
هدف ارتقای نظم و انضباط ترافیکی و تامین ایمنی و 
سالمت در ســفرهای نوروزی با شعار »پرهیز از خطر 
و آرامش در ســفر« دیروز در ضلــع جنوبی حرم امام 

خمینی)ره( برگزار شد.
* جانشــین فرمانده ناجا: 300 هــزار نفر از کارکنان 
نیــروی انتظامی از بخش هــای مختلف وظیفه تامین 
انتظامی و ترافیکی ایام نوروز را در سراســر کشــور بر 

عهده دارند.

* حدود نیم میلیون نفر از دستگاه های مختلف از جمله 
نیروی انتظامی، پلیس راهور، وزارت راه و شهرسازی، 
ســازمان راهداری، اورژانس، وزارت بهداشــت، هالل 
احمر، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تعزیرات 

و ... در ایام نوروز  به مردم خدمت رسانی می کنند.
* رئیس پلیس راهور ناجا: با اضافه شدن 1/5 میلیون 
راننده و یک میلیــون و 700 هزار خودروی جدید به 
ناوگان حمل و نقل کشــور، ترافیک نوروزی امســال 
پرحجم تر از سال گذشته است.                      صفحه۱۱

خدمات رسانی نوروزی دستگاه های مختلف به مردم با 5۰۰ هزار نیرو 

رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات سفر نوروز 96 برگزار شد

* پیرو رویه ثابت دولــت یازدهم در توهین به منتقدان، نوبخت برخی 
گزارش های انتقادی از خطاهای دولت را »کیلویی« خطاب کرد.

* سخنگوی دولت با انتقاد از اینکه چرا برای سنجش وضعیت اقتصادی 
مردم، با چند نفر از مردم مصاحبه می شود)!( این کار را غیرکارشناسی 

و سخیف دانست.
* نوبخت پیشنهاد کرد رسانه ملی از ما سؤال کند که چه کارهایی انجام شده 

و بعد براساس پاسخ ما جست وجو کند و ببیند آیا راست می گوییم یا خیر!
* هفته جاری نیز ۴۰ اقتصاددان با ارســال نامه ای برای رئیس جمهور 
با اشاره به ســقوط اقتصاد به باتالق رکود و فلج شدن کسب و کار به 
واسطه سیاست های غلط اقتصادی دولت بر لزوم تهیه یک »بسته نجات 

اقتصادی« تاکید کرده اند.
* روحانی  در ایام تبلیغات انتخاباتی:  دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت 

این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.
* روحانی خرداد 92: ایران دومین منبع گاز و نفت جهان است ولی چرا 
مردم ما باید در مشکالت معیشتی باشند؟ مشکل کجاست؟ مشکل از 

مدیریت و تصمیم گیری های فردی و عدم مشورت آغاز می شود.
* دولت یازدهم به پایان رسید اما مسئوالن دولت به جای پاسخ گویی در 
برابر وعده های »چندتنی« و ارائه آمارهای »خدشه ناپذیر« گزارش های 
مردمی رسانه ها را »کیلویی« می خوانند.                                        صفحه۴

روحانی: گرانی و مشکالت اقتصادی به خاطر نبود مدیریت درست و دولت کارآمد است
دو هفته قبل از انتخابات 92

صفحه آخر

وحشت از آن
اسرائیل: با سقوط حلب یک قدم باقی مانده!

همه چیز در منطقه به نفع ایران تمام شده است


