
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 215۷2   تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران( يک شنبه ۸ اسفند 1395  2۸جمادی االول 143۸   2۶ فوريه 201۷

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

صفحه2

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

وزیر صنعت: به کسی ربطی ندارد
در قراردادهای محرمانه ما چه می گذرد!

مراسم چهلم 3 شهید بحرینی به درگیری های شدید خیابانی کشیده شد

روحانی در همایش مجریان انتخابات:

شرمنده مردم نشدیم
دولت به قول هایی که داد عمل کرد!

گزارش کیهان از وعده های بر زمین مانده دولت

 * مدیرعامــل بزرگ ترین شــرکت صنایع شــیمیایی 
جهان: چــون تحریم ها در ایران لغو نشــده نمی توانیم 

سرمایه گذاری کنیم.
* رئیس  ســازمان حسابرســی: برخی از شــرکت های 

دولتی، حسابرسان وظیفه شناس را تهدید می کنند.

* معــاون وزیر نفت: تولید گاز ایران در پارس جنوبی تا 
پایان سال با قطر برابر می شود.

* اعتراض امام جمعه کرج به هزینه های نجومی ســفر 
یک روزه هیئت دولت به استان البرز.

صفحات۴و۱۰

پیام سپرده گذاران کاسپین به رئیس جمهور:

پاسخ بی عملی دولت را
در انتخابات 96 می دهیم

* ترامپ: من فقط نماینده آمریکا هستم نه جهان، 
چیزی به نام پول یا پرچم جهانی وجود ندارد.

* 6 حمله انتحاری به 2 مرکز امنیتی سوریه؛ 
42 مقام امنیتی و افسر ارشد کشته شدند.

* ترامپ از هوادارانش خواســت به خیابان ها 
بریزند.

* زندان های ترکیه پس از کودتای نافرجام پر 
شد.                                        صفحه آخر

شریک دزد، رفیق قافله شد

عادل الجبیر با قطعی شدن نابودی داعش
به دیدار مقامات عراقی شتافت

صفحه۱۰

* نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل یک فروند کشــتی جنگی درگیر وابســته به ائتالف سعودی را در سواحل 
استان الحدیده هدف قرار دادند.

* فرماندهی ائتالف سعودی نیز گفته یک فروند جنگنده »اف-16« ائتالف سعودی سقوط کرد.
* در حالی که منابع رسمی سعودی دلیل سقوط این جنگنده را »نقص فنی« عنوان می کنند، انصاراهلل اعالم 

کرده پدافند قدرتمند آنها این جنگنده را ساقط کرده است.
* طی یک ماه گذشته انصاراهلل ضربات سنگینی را به ائتالف سعودی وارد کرده است.             صفحه آخر

صفحه آخر

روز بد سعودی ها در یمن

انصاراهلل یک کشتی جنگی و جنگنده ائتالف سعودی را 
منهدم کرد

* روحانی: اصاًل فرض کنیم برجام کاری نکرده و تحریم ها را از بین 
نبرده است، اما قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت را بدون اینکه 
حتی یک ساعت آن را اجرا کنیم، برای اولین بار در تاریخ سیاسی 

ایران لغو کرده است!
* همه ما مراقب باشیم که از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح 

یا فردی استفاده نشود.
* سخنان رئیس جمهورمحترم درحالی است که یکی از اصلی ترین 
وعده های دولت یازدهم که امید زیادی به آن بســته شده بود لغو 
همه تحریم ها در سایه برجام بود که علی رغم ادعاها، این تحریم ها 

همچنان پابرجاست و مشکالت بانکی اصلی ترین نمود آن است.
* بیشترین وعده های دولت در زمینه مسائل اقتصادی بود و طبق 
گفته رئیس جمهور قرار بود در هر ۱۰۰ روز شاهد گشایش های بزرگ 

اقتصادی باشیم!
* در حالی که بیش از سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم می گذرد 
هیچ کدام از وعده های انتخاباتی دولت برای رفع معضل بیکاری به 
بار ننشسته و تعداد بیکاران در تابســتان امسال به باالترین رقم 

رسید.
* رکود سنگین اقتصادی و تعطیلی 6۰ درصد صنایع تولیدی کشور 
به خوبی نشانگر وضعیت عمل به وعده ها ست!                      صفحه3

مراسم یادواره شهدای گردان فاتحین سید الشهداء در 
عملیات فتح شهرک »خان طومان« در حومه جنوبی حلب، 
شامگاه جمعه ششم اسفند با حضور سردار احمد وحیدی و 

خانواده شهدا در پردیس تئاتر تهران برگزار شد. 
در این مراســم سردار ســرتیپ احمد وحیدی وزیر 
ســابق دفاع و عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام به 
سخنرانی پرداخت و از خانواده شهدای مدافع حرم تجلیل 

بــه عمل آمد. منطقــه عملیاتی »خــان طومان« در10 
کیلومتری جنوب غربی »حلب«، دی ماه ســال گذشته 
شــاهد شــهادت 14تن از رزمندگان مدافــع حرم یگان 
فاتحین سید الشــهداء بود که همگی این شهدا داوطلبانه 
برای دفاع از حریم عقیله بنی هاشــم راهی ســوریه شده 
بودند. پیکر مطهر برخی از این شــهیدان هنوز به میهن 

اسالمی بازنگشته است.

با تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم

نخستین یادواره فاتحان »خان طومان« برگزار شد

ناکارآمدی
این 38۰ هزار میلیارد تومان کجاست یا اشکال قانونی؟!

که مردم اثر آن را نمی بینند؟!


