
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

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

اولین مجله ســال 1396 
امروز  ورزشــی  کیهــان 
فروردین(   19 - )شــنبه 
با این عناوین در سراســر 

کشور منتشر شد:
ورزش  مدیریــت   *
)چشــم انداز هفته(، امروز 
رضائیــان،  و  نورافکــن 
فردا...؟! )گشــت و گذار( 
نگاه چند بعــدی به علی 

عبدا... زاده مدافع صنعت نفت، نتایج و گزارش کامل مســابقات 
فوتبال در سراســر دنیــا )در راه جام جهانــی، لیگ های اروپا، 
لیگ برتر و دســته اول(، برزیل صعود کــرد ایران در یکقدمی 
جام جهانــی، گزارش از کشــتی، تنیس روی میــز، ورزش های 

جانبازان و معلوالن و...
پوستر: تیم ملی فوتبال ایران، تیم والیبال نوجوانان ایران، تیم ملی 

فوتبال برزیل، صنعت نفت آبادان، مرحوم سیروس قایقران و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

مدیریت امالک مجتمــع اقتصادی منطقه جنوب در نظر دارد اجاره 
یکســاله پارکینگ طبقاتی کارون اهواز واقع در خیابان ســلمان فارســی - 
خیابــان حافظ )از تاریخ 96/2/1 لغایت 97/1/31( با مال االجاره پایه یکماهه 
450/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی و کتبی برگزار نماید. متقاضیان 
می توانند جهت کســب اطالعات و دریافت فرم شــرایط شرکت در مزایده از 
تاریــخ 96/1/16 لغایت 96/1/26 بــه مدیریت امالک منطقه جنوب واقع در 
شــیراز - بلوار کریم خان زند - کوچه 34 تلفــن 07132352357 و یا آدرس 
اینترنتی EMDADIMAM.IR مراجعه نمایند. ضمنا سپرده شرکت در 

مزایده معادل مبلغ مال االجاره پایه یکماهه خواهد بود.
زمان و محل بازگشایی پاکات: 96/1/27 ساعت 10 صبح دفتر امالک 

منطقه جنوب
متقاضیــان می توانند پس از دریافت فرم شــرایط و برگ پیشــنهاد قیمت و 
ارائه ســپرده شرکت در مزایده، تا یک ساعت قبل از بازگشایی صندوق پاکت 

پیشنهادی خود را ارائه نمایند.

آگهی مزایده عمومی

به اطالع می رســاند این مجموعــه صنعتی در نظر دارد، نســبت به
 فروش حدود 200 تن ضایعات آهنی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

* لذا از کســانی که تمایل به خرید ضایعــات فوق الذکر دارند، دعوت بعمل 
می آید جهت بازدید، پس از واریز مبلغ 300/000 ریال به شــماره حســاب 
3837/63 نزد بانک ســپه شــعبه مرکزی بندر انزلی کــد 36 به آدرس زیر 

مراجعه نمایند:
بندرانزلــی- بعد از پل والیت- خیابان مهدیه- روبروی معاونت صید و بنادر 

ماهیگیری- کد پستی: 43146-95789 
تلفن: 44515378-013     فکس: 013-44510053

در صــورت نیــاز بــه کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن
 44515378-013 مدیریت بازرگانی )واحد فروش( تماس حاصل فرمایید.

»آگهی مزایده عمومی«
)001/ت/96(

سال هفتادو پنجم   شماره ۲159۳   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 19 فروردین 1۳96  10 رجب 14۳۸   ۸ آوریل ۲01۷

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

توهین دوباره آقای وزیر
به جای عذرخواهی

* گزارش بانک مرکزی نشان داد؛ سرنوشت مبهم 

یک تریلیون تومان درآمد در دولت روحانی.

* عضو شورای عالی تولید: دولت هیچ اقدامی برای 

احیای تولید نکرده است.

* تسویه صوری بدهی دولت به نظام بانکی.

* اســکان 3800 زلزله زده خراسانی در چادرها و 

اماکن مسقف.

صفحات۴و۱۱

کیهان بررسی می کند  

نقش برخی از دولتی ها 
در واردات کاالهای مشابه داخلی

* حشدالشعبی در استان صالح الدین، 200 تروریست 
داعش را در جریان تعقیب و گریز به هالکت رساند.

* راهپیمایی سراسری در بحرین به نشانه وفاداری به شهدای انقالب.
* روســیه در اقدامی مشکوک قدس غربی را به عنوان 

پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت.

* مســکو: آمریکا و ناتو دســت از قاچــاق مواد مخدر 
در افغانستان بردارند!

* روزنامه گاردین: انگلیس برای جبران خسارت حاصل 
از برگزیت به رژیم های مستبد عربی متوسل شده است.
صفحه آخر

دیروز در یک مرکز تجاری  

تروریست ها در سوئد
مردم را با کامیون زیر گرفتند!

با حمله موشکی به پایگاه نظامی سوریه در حمص

آمریکا رسمًا کنار داعش ایستاد
کف و سوت تکفیری ها برای ترامپ

میالد مسعود حرضت جواداالمئه علیه السالم

مبارک باد

صفحه2 صفحه۳

* محمــد شــریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهــور و جنتی وزیر 
مســتعفی ارشــاد با مدیران کانال ها و صفحات خریداری شده توسط 

دولت برای فعالیت انتخاباتی دیدار کردند.
* با وجودی که سخنگوی وزارت کشور هرگونه فعالیت انتخاباتی پیش از 
اعالم رســمی اسامی نامزدها را تخلف و تمرد از قانون دانسته است دلیل 

فعالیت های انتخاباتی معاون اجرایی رئیس جمهور مشخص نیست.
* در پایان دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی که 
روز پنج شنبه در مجتمع فرهنگی شهر آفتاب برگزار شد، 5 نامزد نهایی 

جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی مشخص شدند.

علی رغم انکار سخنگوی دولت انجام شد 

نشست غیرقانونی یک مقام دولتی
با فعاالن رسانه ای برای انتخابات

* بــا موافقــت و رأی اکثریت 
اعضای مجمع ملی جبهه مردمی 
نیروهای انقالب اسالمی، وکالت 
انتخــاب نامزد نهایــی از میان 
5کاندیدای این جبهه به شورای 

مرکزی تفویض شد.
صفحه۱۰

* »دونالد ترامپ« بامداد جمعه به بهانه انفجار شیمیایی »خان شیخون«، 
فرمان حمله موشکی به یک پایگاه ارتش سوریه را صادر کرد.

* به دنبال صدور این دستور، 59 موشک از 2 ناو در دریای مدیترانه 
به سمت پایگاه هوایی »الشعیرات« در استان »حمص« شلیک شد 

که تنها 2۳ فروند از این موشک ها به هدف برخورد کرده است.
* ایــن حمله باعــث به وجود آمــدن ذوق زدگــی عجیبی بین 
تروریست های تکفیری و حامیان خارجی آنها مثل آل سعود، ترکیه 

و رژیم صهیونیستی شده است.
* یکی از اهداف حمله ترامپ به ســوریه را می توان در حمایت 

انتخاباتی از جریان  غربگرای درون ایران جست وجو کرد.
* طی همین چند ســاعت گذشــته نیز برخی از افراد شاخص 
جریان مزبور، با  اســتناد به حمله آمریکا به ســوریه، بر ضرورت 

سازش با آمریکا تأکید ورزیده اند.
* »احمد رمضان« از سرکرده های گروه تروریستی تکفیری »ائتالف 

معارضان«، صراحتا از آمریکا خواست به این حمالت ادامه دهد.
* ســخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید آمریکا حمله موشکی 
فوق را از قبل برنامه ریزی کرده بــود و این حمله هیچ ارتباطی با 

انفجار شیمیایی خان شیخون ندارد.
* سران انگلیس، فرانســه، رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه 

اعالم کردند که از قبل در جریان حمله آمریکا قرار داشتند.
* اوالند و مرکل رئیس جمهور سوریه را مسئول حمله آمریکا دانستند!

* بشــار اســد طی بیانیه ای، حمله  آمریکا به پایگاه الشعیرات را 
»احمقانه« خواند.                                                               صفحه آخر

بازی »سایه جنگ«
بی ریشه تر از مدعیان اصالح طلبیدر شب انتخابات!

سراغ دارید آقای عبدی؟!


