
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 استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال 
انتخاب شدند:

یدالــه مومنــی زحمت کــش بــا شــماره ملــی 
 3341160825

میثــم مومنــی زحمت کــش بــا شــماره ملــی 
0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به سمت بازرسین: علیرضا بروجردیان به 
شماره ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی 
و ســاناز محرمی به شماره ملی 0450486125 به 
ســمت 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.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و 
صورت های مالــی، انتخاب مدیران، انتخاب بازرس  
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 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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1395/1/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید.

ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 1394/9/30 
به تصویب رسید.

مؤسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین با 
شناســه ملی 10103284880 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه 

حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی 10100468600 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب 

بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توسط 

متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین سهامی خاص
 به شماره ثبت 389821 و شناسه ملی 10320398831

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 شرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشــتی و 

تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی 

و فروش و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی 

و دندان پزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی. )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 باشد که مبلغ 2/000/000 ریال 

توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136 

مــورخ 1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شــعبه شــهید 

هادی پور پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شــمس خو به شماره ملی 0076193152 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و 2- ملک فرهاد حضرت 

بــه شــماره ملی 2297437781 بــه ســمت مدیرعامل و 

عضــو هیئت مدیــره و 3- حســن قهــاری به شــماره ملی 

0439840562 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 

دارنــدگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای 

یکــی از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود و اوراق عــادی و اداری با امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشی سورشجانی به 

شماره ملی 1970252642 به عنوان بازرس اصلی و شهیاد 

علی اکبر ســلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه 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

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱5۹۷   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه ۲4 فروردین ۱۳۹۶  ۱5 رجب ۱4۳۸   ۱۳ آوریل ۲0۱۷

امتیازگیری دولت از صدا و سیما
با اهرم بودجه و شانتاژ

* ارتش عــراق: فقط 7 درصد خاک عراق در اشــغال 

داعش باقی مانده است.

* مســیحیان به همراه مســلمانان نیجریه برای آزادی 

شیخ زکزاکی تظاهرات کردند.

* ســازمان ملل هشــدار داد: قحطی و گرسنگی جان 

20 میلیون نفر را در شاخ آفریقا و یمن تهدید می کند.

* آل سعود جلوی ورود کشتی های موادغذایی به یمن را 

هم گرفت!                                          صفحهآخر

همزمانباتهدیداتترامپصورتگرفت

آمادهباشکرهشمالی
برایحملهاتمیبهخاکآمریکا

* بر اســاس آمار بانک مرکزی بودجه عمرانی در دولت 

یازدهم آب رفته است.

* یک کارشــناس اقتصاد مسکن: برخالف ادعای دولت، 750 

هزار متقاضی مسکن مهر خانه  هایشان را تحویل نگرفته اند.

* عضو کمیسیون بودجه مجلس: بار مالی مصوبه افزایش 

حقوق کارمندان در بودجه پیش بینی نشده است.

* صمصامی: افزایش رکود به دلیل حجم باالی واردات 

صورت گرفته است.                                   صفحه۴

رئیسکمیسیونسرمایهگذاریاتاقبازرگانی:

هیچبانکبزرگبینالمللی
باایرانشروعبهکارنکردهاست

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

آمار
دربرابرمردم

نگرانیغرب
ازسرنوشت
روحانی

پسازنامزدی
رئیسی

روزگذشتهآغازشد

حرکت 120 اتوبوس به شهرک های فوعه و کفریا
برای نجات8000 شیعه تحت محاصره

سالروز رحلت حرضت زینب کربی)س( را 
به همگان مخصوصاً مدافعان پاکباز حرم تسلیت می گوییم

گزارشخبریتحلیلیکیهان

پرسشی که بی جواب مانده
100 روز کافی نبود، 4 سال چطور؟!

* طبق توافق دولت دمشق با مخالفان مسلح، 8000 نفر از ساکنان »فوعه« و »کفریا« در مقابل خروج 3800 
فرد مسلح و اعضای خانواده آنها از 3 منطقه دیگر، از این مناطق خارج می شوند.

* دیروز 120 اتوبوس راهی 2 شــهرک شیعه نشــین فوق شدند تا 8000 نفر را خارج کنند، اما با کارشکنی 
تروریست ها عملیات خروج با مشکالتی مواجه شد.                                                           صفحهآخر

اژه ای: در پرونده شبکه های اجتماعی
مطالبی درباره وزیر اطالعات مطرح است

*درحالیکهدولتیازدهمازابتدایدورهخودازبرنامهیکماهه،۱۰۰روزهو...ســخنگفتهوهموارهبهوعدههایی
ماننداشتغالزایی،انضباطمالیوتوسعهســرمایهگذاریمیپرداخت،آمارهایاقتصادینشانمیدهدباگذشت

۴سالنیزاینوعدهمحققنشدهاست.
*وعدهاشتغالزاییرئیسجمهوردرفیلمتبلیغاتیخودمبنیبرایجادبیشاز3میلیونشغلازطریقتوریسمبا

توجهبهاینکههماکنونبیشاز3میلیوننفربیکارداریم،خالفواقعازآبدرآمد.
*براساسآمارواظهارنظرکارشناسانحتی7۰۰هزارشغلموردادعایدولتنیزایجادنشدهاست.

*یکیدیگرازوعدههایمهمایندولتکهتوافقاتخارجیرانیزازجملهعواملتأثیرگذاردرآنمیدانســتند،
سرمایهگذاریخارجیبود.

*منفیشدنرشدسرمایهگذاریدردولتیازدهمواقعیتیاستکهدرآمارهایرسمیکهدستگاههایزیرمجموعه
دولتمنتشرکردهاند،آمدهاست.

*روحانیهمچنینیکیازدالیلکاهشنرختورمراعدماســتقراضازبانکمرکزیعنوانکرددرحالیکهطبقگزارشبانک
مرکزیبدهیدولتدرپایانبهمنماهسال95با۱57/3درصدنسبتبهپایانسال9۱رشدکردهاست!صفحه۴

* اگرچــه از آغــاز دولــت تدبیر و 
امید، حمله به رسانه ملی در دستور 
کار دولتمــردان بوده امــا با نزدیک 
شــدن به انتخابات تحت فشار قرار 
دادن این ســازمان با اهرم بودجه و 
شانتاژ به منظور امتیازگیری، شکل 

گسترده تری یافته است.
* دیگر آنکه این رســانه در نقش ویژه 
خود به عنوان نماینده رســانه ای مردم 
باید پیگیر حقوق و مطالبات آنها باشــد 
کــه قطعا یکی از ایــن حقوق پیگیری 
وعده هایی اســت که دولــت بیان و به 
واسطه آن رای مردم را کسب کرده است.

* رئیس صدا و ســیما: رســانه ملی در حمایت از دولت تالش های زیادی انجام داده اســت، حتی همکاران من آماری از 
عملکرد سازمان استخراج کردند که نشان می دهد از آغاز سال 95 تا بهمن ماه روزانه 21 ساعت از برنامه های تلویزیونی 

در شبکه های مختلف به بیان اقدامات دولت مربوط بوده است.

* هر کــدام از اعضای کابینه بطور 
متوسط در سال 95 روزانه 6 ساعت 
از شــبکه های مختلف رسانه ملی 

استفاده کرده اند.
* علی رغــم این حجم گســترده 
استفاده دولت از آنتن صدا و سیما، 
دولتمردان و حامیــان آنها مدعی 
حضور کمرنگ خود در این رســانه 
هســتند که بی شــک هدفی جز 
اســتفاده بیشــتر از این فرصت را 
بخصوص در ایــام انتخابات دنبال 

نمی کنند.
صفحه3

* سخنگوی قوه قضائیه: جناب آقای رئیس جمهور که اطالعات حقوقی دارند، می دانند مرجع صالح برای این که 
کسی مرتکب جرم شده است یا نه، وزیر اطالعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطالعات بودم و لذا مرجع صالح 

که بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطالعات نیست.
* من هم این مطلب را خوانده ام که یکی از ســران قوا هیئت رئیســه مجلس را فراخوانده است این مطلب مطلقا 
صحت ندارد.                                                                                                                 صفحه۱۰

* دفــاع خواهــرزاده خاتمی از 
نامزد احتیاطی برای روحانی

صفحه2


