
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 فوق العاده مورخ 

1395/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع شرکت عبارات »ایجاد و تأسیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائــی و داروئی و 

واردات و صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی 

بهداشــتی و غذائی و داروئی و واردات و صادرات مواد 

اولیه یا محصول نهائی دارو، واکســن، مواد بیولوژیک 

و مکمل هــای دامپزشــکی، افزودنی، ســموم و مواد 

ضدعفونی کننــده و نیز ماشــین آالت صنعتی و کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های 

داخلی و خارجی و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای 

نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر 

ایــران و انجام کلیه معامالتی که به طور مســتقیم یا 

غیرمســتقیم بامضوع شــرکت ارتباط داشته باشد )در 

صورت ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهــای الزم(  الحــاق گردید و مــاده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه 

)الحاق به موضوع فعالیت( 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 پاس آداک
 سهامی خاص به شماره ثبت 88464

 و شناسه ملی 10101328708

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

مهدی ایمان زاده فرد به شــماره ملــی 0080491375 به 

سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی خلخالی به شماره ملی 

0063388741 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

مســعود خدیوزاد به شــماره ملی 1708876790 به سمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره 

ملی 0051260328 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 

سعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، تعیین وضعیت حق 

امضــاء، انتخاب بازرس 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 ایران آذر آلومینیوم سهامی خاص
 به شماره ثبت 102490 و شناسه ملی 10101464348

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1395/4/5 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت بازرس 

اصلــی و آقای پرویــز رضائی کدملی 0073302902 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 

اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 

انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شده توسط 

متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می  باشد.

آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن مشبک فر فیلم سهامی خاص 
به شماره ثبت 237132  و شناسه ملی 10102780240

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

رجوع به صفحه 8

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای پرویز خاکپور کد ملی 0044729111 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای نادر خاکپور کد ملی 0049382403 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقــای محمد حیدری تبریــزی کد ملی0937492507 بعنــوان مدیرعامل 
انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، ســفته و برات با 
امضاء متفق  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هر یک از آنان با امضاء 
متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد و اوراق 
عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از 

اعضاء هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرآیند صنعت ساختمان گیو سهامی خاص 
به شماره ثبت 259636 و شناسه ملی 10102997527

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

اصالحیه
پیرو چاپ آگهی مناقصه اداره کل راه و شهرســازی استان قزوین در روزنامه مورخ 

96/2/9 و 96/2/10 تضامین شرکت در مناقصه به شرح ذیل اصالح می گردد.
تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت وثیقه ملکی، اوراق مشارکت بی نام، 
ضمانتنامه شــامل بانکی، بیمه ای، صندوق های ضمانت دولتــی و یا واریز وجه به 

حساب 217632334004 بانک ملی در وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۶۱۳   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه۱۳ اردیبهشت ۱۳9۶  ۶ شعبان ۱4۳۸   ۳ مه ۲0۱۷

همزمان با روز جهانی کارگر اتفاق افتاد

شورش ناراضیان علیه وضع موجود در سراسر غرب

در مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسالمی

والیتی: عملکرد مراکز خارجی دانشگاه آزاد نامعلوم است

* رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی: در دانشگاه آزاد 10 الی 12 مرکز خارجی داریم که 
مشخص نیست چه می کنند، اگر مرکز خارجی برای این است که دانشجوی خارجی جذب کنیم باید ببینیم از این 

تعداد مراکز ما چند مرکز این کار را انجام می دهند.
* دانشگاه آزاد پایگاه هیچ مجموعه انتخاباتی نیست، دانشجویان و اساتید ما مانند بقیه مردم در سرنوشت کشور 
شرکت می کنند ولی دانشگاه به هیچ وجه ستاد انتخاباتی جناح ها نیست.                                      صفحه۳

* گزارش خبری کیهان؛ سند جدید حماس منتشر شد، 

تغییر تاکتیک یا راهبرد؟!

* بر اساس اظهارات سخنگوی پنتاگون؛ فساد اخالقی 

در ارتش آمریکا از کنترل خارج شده است!

* شمارش معکوس برای آغاز عملیات نهایی آزادسازی 

موصل.

* واشنگتن پست: ترامپ در 100 روز اول 488 بار دروغ 

گفت!                                               صفحه آخر

برای نخستین بار صورت گرفت 

اعتراف صریح رهبر القاعده در یمن
به همکاری با آل سعود و آمریکا علیه انصاراهلل

* بر اساس آمارهای بین المللی سرمایه گذاری خارجی 

در پسابرجام 51 درصد کاهش یافته است.

* بلومبــرگ: ایران با خرید هواپیمــا، بوئینگ را نجات

داد.

* معاون اجرایی ســندیکای صنعت بــرق: پیمانکاران 

صنعت برق با 40 درصد ظرفیت کار می کنند.

* خدمت جدید دولت به فرانسوی ها؛ خط مونتاژ پژو در 

آستانه انتخابات راه اندازی شد.                     صفحه۴

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: 

رد پای قاچاق را در گردش های مالی میلیاردی
جست وجو کنید نه در مغازه ها

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

طناب 
شیطان !

ایرانی ها 
می گویند همه 
عایدی برجام

۳ هواپیما بود 
و دیگر هیچ

طبق گزارش های رسمی

هزینه های دولت یازدهم
بیشتر از ۵ دولت قبل بوده است

صفحه آخر

با حضور رئیس مجلس صورت گرفت

افتتاح سی امین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران

صفحه۳

* براساس گزارش بانک مرکزی، از سال 72 تا 91 یعنی طی 20 سال حدود 6۴0 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های 
جاری شده است.

* اما جمع هزینه های جاری در »دولت روحانی«، بیش از 6۴2 هزار میلیارد تومان بوده اســت که این رقم در هیچ 
دولتی در جمهوری اسالمی ایران سابقه ندارد.

* بنا بر گزارش فوق مجموع هزینه های جاری ۵ دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولت های ششــم تا دهم، کمتر از 
6۴2 هزار میلیارد تومان بوده است.

* همچنین در دولت یازدهم نرخ رشد هزینه های جاری بیش از 2 برابر شده و به 1۳۳ درصد رسیده است در حالی که 
نرخ رشد هزینه های جاری در دولت نهم ۴7/6 درصد بوده و در دولت دهم به ۵2/7 درصد رسیده است.

* همچنین گزارش های تفریغ بودجه در ۳ دولت اخیر نشان می دهد در ۴ سال اخیر 880 هزار میلیارد تومان جمع 
مصارف عمومی دولت در بودجه های سال 92 تا 9۵ بوده است در حالی که مصارف عمومی دولت در بودجه های سال 

88 تا 91 بیش از ۴09 هزار میلیارد تومان و در بودجه های سال 8۴ تا 87 نیز 2۵7 هزار میلیارد تومان بوده است.
* بنابراین در دولت یازدهم 2 برابر دولت دهم و 1/۵ برابر مجموع 2 دولت نهم و دهم صرف بودجه عمومی شده است.       صفحه۴

گزارش خبری کیهان از بازار داغ تبلیغات انتخاباتی

دولت باز هم وعده 100 روزه داد
رقبا از مبارزه قاطع با فساد گفتند

* رئیســی: کسی که بخواهد تاجر باشد نمی تواند شب و روز برای مردم 
کار کند و این 2 با هم جمع نمی شــود. اعضای کابینه یا باید در دولت 

حضور داشته باشند یا در بخش خصوصی.
* قالیباف: در دســتور کار داریم وزرا، اســتانداران و رئیس دولت نه تنها 
باید ثروت را به اطالع قوه قضائیه برسانند بلکه مکلف هستند قبل از رای 

اعتماد به اطالع مردم هم برسانند.
* میرســلیم: دلیل اصلی تک دوره ای شــدن آقــای روحانی، عملکرد 
دولت تدبیر و امید اســت و نیازی نیســت اصولگرایان کاری کنند. وی 
رئیس دولتی اســت که در ســال 92 امیدهایی را در مردم زنده کرد اما 

بسیاری از آنها تبدیل به یأس شد.

* نوبخت نشست خبری دیروز خود را به نوعی به میتینگ سیاسی آقای روحانی تبدیل کرد و از نتیجه انتخابات 
نیز- بر اساس آرزوهای شخصی خود- سخن گفت!

* سخنگوی دولت در این نشست از وعده 100 روزه دولت برای حل مسئله بیکاری سخن گفت.     صفحه10

* وزیر راه و شهرســازی درباره 
مسکن، 4 سال بیراهه رفت

صفحه2


