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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

به اســتناد صورتجلســه هیئت 
 1395/4/26 مــورخ  مدیــره 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آیت اله زاده  آقای محمدرضــا   -
ملــی  کــد  بــا  شــیرازی 
0055034241 به سمت عضوء 

هیئت مدیره و مدیرعامل.
- آقای احمــد بیدآبادی با کد 
ملی 0041638158 به ســمت 

رئیس هیئت مدیره.
محمدحســین  آقــای   -
با کد ملی  ذوالفقاری طهرانــی 
نایب  سمت  به   0043216031

رئیس هیئت مدیره.
- آقای عبدالحســین بیدآبادی 
با کد ملــی 0043821121 به 

سمت عضو هیئت مدیره.
- آقای امیر محرابی نژاد کد ملی 
عضو  سمت  به   0939700190

هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیــه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور از جمله چک و ســفته 
و بــرات و غیره به امضای 3 نفر 
از اعضای هیئت مدیره به همراه 
مهــر شــرکت و اوراق عادی و 
از  به امضــای یکی  مراســالت 
اعضای هیئت مدیــره همراه با 

مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مســتند تصمیمات 
تعیین  مدیران،  ســمت  تعیین 
دارنــدگان حق امضــاء انتخاب 
در  متقاضــی  توســط  شــده 
ســوابق الکترونیک شــخصیت 
حقوقــی مرقوم ثبت و در پایگاه 
قابل  ثبت  ســازمان  آگهی های 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت فناوران 

اطالعات و ارتباطات 
میعاد شرق 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 206517
و شناسه ملی 

10102481335

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات

 غیرتجاری تهران

سه
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صفحه2

يادداشت میهمان

خبر ويژه

گزارش کیهان از متن و حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در روز کارگر

ُخرد   کردن دهان کارگران
پاسخ شایسته ای به مشکالت آنان نیست

میالد مسعود حرضت امام سجاد علیه السالم مبارک باد

صفحه2

پاسخ وزارت خارجه به کرباسچی:
داعش زبان زور را می فهمد نه دیپلماسی

* رئیس ستاد مشــترک ارتش عراق: موصل تا 20 روز 

آینده به طور کامل آزاد می شود.

 * پنتاگون به قتل عام 352 غیرنظامی در جریان حمله 

به عراق و سوریه اعتراف کرد.

 * پیشــنهاد رئیس جمهــور اتریــش بــرای مقابله با 

اسالم هراسی: همه زنان روسری بپوشند.

* کره شمالی: تا وقتی سیاست های خصمانه آمریکا ادامه دارد 

آزمایش های اتمی هم ادامه خواهد داشت.        صفحه آخر

رسوایی تازه سازمان ملل  

گاردین: عربستان با پول
رئیس کمیته حقوق زنان سازمان ملل شد!

* رئیس انجمن ســازندگان تجهیزات نفت: منافع 

برخی ایجاب می کند توان ایرانی را باور نکنند!

* مدیرعامل بانک تجارت: اوضاع بد بانک ها متأثر 

از وضعیت بحرانی اقتصاد است.

* واردات 4/2 میلیون دالری آدامس در سال 95.

* رئیس انجمن انبوه ســازان مسکن: مسکن هنوز 

در رکود است.

صفحه۴

در ادامه ورشکستگی کارخانه ها در دولت یازدهم صورت گرفت

تعطیلی روغن نباتی »قو«
با 50 سال سابقه

صفحه2

* در بحبوحه دمیده شــدن به آتش اسالم هراسی در غرب خبر رسیده افراد ناشناس مرکز اسالمی امام علی)ع(، 
بزرگ ترین مسجد شیعیان در سوئد را به آتش کشیدند.

* بر اساس اطالعیه مرکز اسالمی امام علی)ع( ارزیابی های پلیس عمدی بودن این آتش سوزی را تایید کرده است.
* طی ســال های گذشــته حمله به مساجد و مراکز اسالمی در سراسر اروپا به شــدت افزایش پیدا کرده است و 

مسلمانان در غرب امنیت جانی ندارند. 
* در این آتش سوزی ، مسجد کامال سوخته اما خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده است.                  صفحه آخر

* کوچکی نــژاد: بــا توجــه به 
اینکــه هنوز همه شــرکت های 
به طور  صنــدوق  زیرمجموعــه 
کامل بررسی نشده، هفته آینده 
درخواست تمدید 3 ماهه مهلت 
تحقیق و تفحــص را به هیئت 

رئیسه مجلس ارائه می دهیم.

بزرگ ترین مسجد شیعیان سوئد را آتش زدند!

رئیس کمیته تحقیق و تفحص خبر داد

دولت راه های تحقیق از 
فساد صندوق ذخیره فرهنگیان را می بندد

* متاسفانه دولت به شدت مسیرها را برای ما می بندد و نیروها را جابجا 
می کند، از جمله اینکه مدیرعامل بانک ســرمایه را تغییر دادند، من در 
این رابطه به آقای سیف )رئیس کل بانک مرکزی( گفتم که شما با این 

کار تبانی کردید.
* وقتی مدیرعامل تغییر می کند فرد جدید به شدت فضا را قفل می کند 

و در این شرایط طبیعی است که کار با کندی مواجه شود.
* در بخش حقوقی صندوق هم مدیران را جابجا کرده اند، یا به نامه هایی 
که ارسال می کنیم خیلی دیر جواب می دهند.                   صفحه۳

تولید و اشتغال
 کجای شعار شما 

است؟

با خزانه خالی اندازه 5 دولت خرج کردند
اگر خزانه پر بود چه می شد؟!

* ســخنرانی دیروز رئیس جمهور در جمــع کارگران که به 
مناســبت روز کارگر در مرقد مطهر حضرت امام)ره( برگزار 
شــده بود با اعتراض کارگران به شــرایط معیشــتی خود 

روبرو شد.
* کارگران باشعار »عزا عزاســت امروز، زندگی کارگر رو به 
فناســت امروز« و... نارضایتی خود را نسبت به سیاست های 

اقتصادی دولت ابراز کردند.
* مجری برنامه در واکنش به شــعارهای کارگران با ادبیاتی 
ســخیف آنان را به »خرد کردن دهان« تهدید و به مزدوری 

متهم کرد.
* انتظار آن بود که مسئوالن برنامه ضمن توبیخ مجری مراسم 
با ســعه صدر به مشــکالت کارگران توجه کرده و آنان را به 
آرامش دعوت می کردند.                                             صفحه۳

روز معلم گرامی باد

* تودهنی یک اصالح طلب به  دبیرکل حزب اشرافی
* آقای معاون! این وعده ها مصداق کالهبرداری نیست؟!

* 52 درصد ایرانی ها معتقدند وضعیت اقتصادی در دوره روحانی بدتر شد
* آمریکا نگران پیروزی نیروهای انقالبی و مذهبی در انتخابات ایران است

* دستکاری دولت در آمار، رکود بدتر شده است


