
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

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

https://telegram.me/kayhan_news

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/3/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای مهدی دینی هارونیه به شماره ملی 6239575569 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای ابراهیم فروزان به شماره ملی 1671369424 
بــه عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین 

گردید.
اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به قــرار ذیل انتخاب 

گردیدند:
آقــای وحید احمدیه به شــماره ملی 3251430394 به ســمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
آقای کورش احمدیه به شماره ملی 0011969857 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره

آقای منصور اخالقی به شماره ملی 3256561292 به سمت عضو 

هیئت مدیره

خانم فریبا انسان دوســت به شماره ملی 0053579860 به سمت 

عضو هیئت مدیره.

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب 

بــازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب و تعیین ســمت 

هیئت مدیره انتخاب شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی اتیژ سهامی خاص
 به شماره ثبت 84523 و شناسه ملی 10101290102

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

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

موضوع شرکت: تحقیق، توسعه و پژوهش
تحقیق، توسعه- کلیه محصوالت شیمیایی مجاز و فرآورده های پتروشیمی 

مجاز
پژوهش- واحدهای صنعتی و شــیمیایی مجاز و فرآورده های پتروشیمی 

مجاز
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شــرکت: تهران خیابان فروزانفر بزرگراه جالل آل احمد پالک 
93 طبقه سوم کدپستی 1466666167

ســرمایه شــرکت: مبلــغ 1/000/000 ریــال منقســم به 100 ســهم 
10000ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 8758/274 مورخ 94/12/5 نزد 
بانک ملت شعبه میدان شهدا قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 

تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت: سیدبشیر میرقادری 0057850747 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیــره و علی زیادثانوی 0384954626 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره و رحیم مســعودی 2539676634 به ســمت مدیرعامل به 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارنــدگان حق امضا: کلیه اســناد بهادار تعهــدآور و اوراق عادی و اداری 
شــرکت به امضای آقایان سیدبشیر میرقادری به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و رحیم مسعودی به ســمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بــازرس اصلــی و علی البــدل: ســیدمجتبی هاشــمی به شــماره ملی 
1110752911 بــه عنــوان بازرس اصلی و بهمن اکرمی به شــماره ملی 
4189715581 بــه عنوان بــازرس علی البدل بمدت یک ســال انتخاب 

گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص 
پتروپژوهش کاوش در تاریخ 1395/1/22 

به شماره ثبت 489858 
به شناسه ملی 14005750806 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه  ملی

10100643383 به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی 

علمداری به شــماره ملی5059610322 را به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار،تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی مدیران 

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 ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی10101236094

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/9 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات پرداخت سرمایه تعهدی انتخاب 
شده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سامانه صنعت طاها سهامی خاص
 به شماره ثبت 399622 و شناسه ملی 10320495120

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/1/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:  اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل تــا تاریخ 96/8/22 
انتخاب گردیدند: خانم دینا توکلی طرقی به شماره ملی 0440657350 
و خانــم لعیا ایرجــی معظمی به کد ملــی 0069095590 و آقای باقر 
روحی کد ملی 3870891173 به ســمت اعضــای اصلی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه راهبردی آریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 359103 و شناسه ملی 10260079997

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

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۴۷۲   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(سه شنبه ۴ آبان۱395   ۲3 محرم ۱۴3۸   ۲5 اکتبر ۲0۱۶

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

گزارش مستند کیهان

پاسخ به 2۳ پرسش
درباره محصوالت تراریخته

روحانی در خمین:

کارخانه های ما یکی پس از دیگری از رکود خارج می شود!

صفحه2

صفحه۳

نمایندگان: دولت با تغییر کابینه
به دنبال فرار از پاسخگویی به ناکامی ها است

رژیم صهیونیستی 1000 کودک فلسطینی را
در سال جاری اسیر کرده است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

سهم پدرخوانده های اصالحات
از فساد 8000 میلیارد تومانی

* قیمت انــواع روغن خودرو با بخشــنامه جدید 
دولت تا 40 درصد گران شده است.

* رئیس مجمع واردات: تجارت قاچاق و زیرزمینی 
در شرایط فعلی پررونق است.

* تناقض  آمارهای دولت درباره اشتغالزایی.
* آغاز اجرای طرح ملی غربالگری تنبلی چشــم 

کودکان 3 تا 6 سال.
صفحات۴و۱۱

مدیرعامل کارخانه در حال تعطیلی نورد و لوله اهواز:

دولت حتی یک هزار تومان هم
به ما نداده است

صفحه۱۰

* دوما، شهر اجساد قربانیان تروریسم؛ دیگر جایی برای 
دفن مردگان نیست.

* اجالس علمای اهل سنت در بغداد با شعار »مرجعیت 
اساس وحدت« آغاز شد.

* پلیس فرانســه اردوگاه کاله را بــرای پناهجویان به 
جهنم تبدیل کرد.

* عمان از ســازمان ملل به دلیل حمایت یک جانبه از 
عربستان شکایت کرد.

* مرگ خلیفه بن حمد آل ثانی امیر اسبق قطر در سن 
84 سالگی.

* درخواســت 35 دیپلمــات ترکیــه ای از آلمان برای 
پناهندگی سیاسی.                                صفحه آخر

گزارش کیهان از تحرکات مشکوک واشنگتن در عراق

آمریکا در موصل
با داعش هماهنگ تر است تا بغداد

* موسسه حقوقی فلسطین: شمار کودکان فلسطینی 
در زندان های رژیم صهیونیستی در سال کنونی نسبت 
به سال گذشته به میزان 80 درصد افزایش یافته است.
* بیش از 1000 مورد بازداشــت کودکان فلسطینی 
زیر 17 سال را در ســال جاری به ثبت رسانده ایم که 
به بازداشتگاه ها و زندان های رژیم صهیونیستی منتقل 

شده اند.

* افزایش شــمار کودکان فلســطینی حاصل تصویب 
قانون اخیر در سرزمین های اشغالی است که به موجب 
آن کودکانی که در دستشان سنگ دیده می شود حتی 

اگر قصد پرتاب هم نداشته باشند بازداشت می شوند!
* هیــچ فلســطینی در برابر دادگاه های اشــغالگران 
اســرائیلی از هیچ مصونیتی برخوردار نیست حتی اگر 
کودک باشد.                                     صفحه آخر

* فســاد رخ داده در صندوق ذخیره فرهنگیان ، در تاریخ ایران 
بی ســابقه بوده است. با این حال مدعیان اصالحات و رسانه های 
زنجیره ای مهر سکوت بر لب زده و بر این غارت بی سابقه چشم 

خود را بسته اند!
* روحانی در سال 92 و در جریان تبلیغات انتخاباتی گفته بود : 

»دولت پاک دستان و راستگویان را تشکیل می دهم«!
* مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان، از افراد تندروی حزب 
منحله مشــارکت و از حامیان تحصن نمایندگان مجلس ششم 
بود و در حمایت از آن عمل ضد انقالبی، از سمت معاونت وزارت 

آموزش و پرورش وقت استعفا داده بود!
* صندوق ذخیره فرهنگیان، با سرمایه بیش از نهصد هزار معلم 

برپا شده و از این ثروت هنگفت، بانک سرمایه درست شد.
* در 2 ســال گذشته، مدیرعامل بانک سرمایه ۶ بار تغییر کرده 
است! یعنی هر ۴ ماه یک مدیر! شاید این تغییرات عجیب، برای 

سرپوش گذاشتن بر تخلفات عظیم این بانک بوده است.
* بانک سرمایه در ســال 9۴ حدود هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
خسارت و زیان دیده است! 9۰ درصد تسهیالت آن بانک به ۳۰ 
نفر داده شده ! و تنها یک نفر ۳ هزار و 9۰۰ میلیارد تومان به بانک 

سرمایه بدهکار است !
* سکوت مقامات و پدرخوانده های اصالحات شائبه سهیم بودن 
آنها در فساد عظیم را دامن می زند.                                  صفحه2

بوجود  آمریکا مهمترین  * دولت 
آورنده و حمایت کننده محصوالت 
تراریخته )دستکاری ژنتیکی شده( 
اســت و کمپانی ها و شرکت های 
صهیونیستی آمریکایی حرف اول 
را درباره تولید تجاری و صادرات 

تراریخته ها می زنند.

* آیا می شــود باور نمود که این کمپانی های صهیونیستی با سابقه تولید 
مواد کشنده و معلول کننده میلیون ها انسان در سراسر دنیا اکنون در فکر 

تولید غذای مردم هستند تا مردم براثرگرسنگی نمیرند؟
* با وجود بیوتکنولوژی کشاورزی دیگر نیاز به استفاده مستقیم از داروها 
واکسن ها و... نیست بلکه بدون اینکه هیچکس مطلع شود، ژن های بیماری 
مورد نظر را در میوه ها، ســبزی ها، غالت و حتــی فرآورده های دامی قرار 
می دهند، خواه توسط دشمنان خارجی به وسیله واردات یا توسط مزدوران 
داخلی. به عنوان مثال ژن عقیمی را بر روی گندم برای عقیم کردن نسلی 
از یک کشور می توان نصب نمود.                                         صفحه۶

حق تقدم
با عابر است! یک احترام آمریکایی دیگر 

به پاسپورت ایرانی


