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ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 

- موضوع شــرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع داروهــا و فرآورده ها و مکمل های دارویی و 
شیرخشــک و مکمل های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران و لوازم و ابزار مصرفی 
پزشــکی و فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی و ملزومات دارویی مجاز و لوازم و تجهیزات 
پزشــکی و صادرات و واردات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مزایده و 
مناقصه و سرمایه گذاری بنا به موضوع فعالیت شرکت و هرگونه اقدامی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم در مســیر فعالیتهای فوق باشد. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( 
- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

- مرکز اصلی شــرکت: تهران، خیابان کریمخان زند، روبروی ایرانشــهر شمالی، پالک 99 
کد پستی 1585686341 

- ســرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 2000 سهم 10000 ریالی که تعداد 
2000 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 399 مورخ 95/6/9 نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان زند دایره 

صندوق پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.  
- اولین مدیران شــرکت: آقای دارا روحانی به شــماره ملی 0451420349 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی 0937471879 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی 0069257809 بسمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
9- حق امضاء اسناد و مکاتبات عادی شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا وکالی محضری و با مهر شرکت می باشد.

- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
- بازرس اصلی و علی البدل: لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 به عنوان 
بازرس اصلی. هاجر کیانی ابربکوه به شماره ملی 0010015515به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

تاسیس شرکت سهامی خاص بخارا داروطب 
در تاریخ 1395/6/17 به شماه ثبت 498۰14 

به شناسه ملی 14۰۰615691۰

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

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 1۰1۰13287۰8

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محسن سروش با کد ملی 0569770424 به نمایندگی 
شــرکت ایجاد محیط با شناسه ملی 10101318872 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد عباســی با کد 
ملــی 3199881051 به نمایندگی شــرکت تولیدی 
خانه گستر با شناسه ملی 10100591316 عضو هیئت 
مدیــره و مدیرعامل و روزبه ولی پــور کلتی با کد ملی 
1376600978 به نمایندگی شرکت نوسازی و عمران 
اکباتان با شناسه ملی 10101337982 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضای کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تجاری و تعهدآور 
از قبیل چک، ســفته، برات و غیره و همچنین افتتاح 
حســاب های بانکی و پرداخت از حســاب های مذکور، 
بستن آنها و کلیه عملیات پولی، مالی و اعتباری شرکت 
با امضــای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به 
همراه مهر شــرکت خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با 
امضــای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و 
اوراق عادی و مکاتبات با امضــای مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعییــن دارندگان حق 
امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 1۰1۰134۰144

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

سه

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع شــرکت: انجام کلیه امور بازرگانی، 
خرید، فــروش، توزیع و حق العملکاری کاالهــا، واردات و صادرات کلیه 
کاالهــا و ترخیص کاالهای مجاز از تمام گمرکات کشــور، شــرکت در 
مناقصــات و مزایده های دولتی و خصوصی داخلــی و خارجی، اخذ وام 
و تســهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی 
و خصوصــی داخلی و خارجی جهت شــرکت، اخذ نمایندگی و اعطاء به 
شــرکت های داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعبه 
در داخل و خارج کشور، بازگشایی و اخذ اعتبارات و ال سی برای شرکت، 
برپایی و شــرکت در کلیه همایشها و نمایشــگاهها و سمینارهای دولتی 
و خصوصــی )مربوط به موضوع فعالیت شــرکت(، انعقاد قرارداد با کلیه 
اشــخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر 
شبکه ای، مشاوره بازرگانی به شرکت های تجاری و صنعتی اعم از دولتی 
و خصوصــی »کلیه موارد مذکور در صورت ضــرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهای الزم« مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
شــرکت: تهران خیابان فرجام بین خیابان ســراج و شهید عبادی شماره 
319 کد پســتی 1684964913 ســرمایه شــرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقســم به 1000 ســهم 1000 ریالی که تعداد 1000 ســهم با 
نام می باشــد که مبلغ 1/000/000 ریال توســط مؤسسین طی گواهی 
بانکی شــماره 1875/95 مورخ 95/6/11 نزد بانک انصار شعبه چهار راه 
رشید پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به 

شــرح ذیل تعیین شدند: 1- آقای سید علیرضا شریفی اصل شماره ملی 
0065829492 بســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2- آقای سید 
باقر شریفی اصل شماره ملی 1729515150 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3- خانم سعیده شریفی اصل شماره ملی 0057972400 بسمت 
عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
با امضاء: آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر 
یک به تنهایی با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با 
امضاء: آقای ســید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر 

یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیــارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس اصلــی و علی البدل برای 
مدت یک ســال به شرح ذیل تعیین شــدند: آسیه اکبری حلم به شماره 
ملی 1360642803 به عنوان بازرس اصلی. ســید ایمان موسی کاظمی 
محمدی به شــماره ملی 1757469151 به عنوان بــازرس علی البدل. 
روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع فعالیت 

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

تأسیس شرکت سهامی خاص شریف گستر نفیس شهر 
در تاریخ 1395/6/2۰ به شماره ثبت 498182  به شناسه ملی 14۰۰6164۰6۰

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: انجام کلیه امور فنی، مهندسی، تولیدی، 
صنعتــی و بازرگانی، اعم از »تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، راه اندازی خط 
تولید، احداث کارخانه، مشــاوره، انتقال تکنولوژی، نصــب و راه اندازی، تعمیر و 
نگهداری و خدمات پشتیبانی« در زمینه: »کلیه دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی، 
مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندسی پزشکی، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، 
مکانیک، رباتیک و مکاترونیک، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، مهندسی مواد، 
نرم افزار و سخت افزار رایانه و دستگاههای جانبی مربوط به آن، تجارت الکترونیک 
و تکنولوژی اطالعات )آی تی(«. همچنین بازرسی کاال و کنترل کیفیت و صدور و 
مشاوره کیفی استاندارد، داللی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شرکت های 
داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشــور، شــرکت در کلیه 
نمایشــگاههای داخلــی و خارجی، صادرات و واردات، خریــد و فروش و تهیه و 
توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، بازگشــایی ال سی برای شرکت نزد بانکهای 
معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 
بین المللی، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی به صورت 
ارزی و ریالی، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها 
و مزایــدات دولتی و خصوصی اعــم از داخلی و بین المللی و به طور کلی هرگونه 
فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد. )در صورت ضرورت قانونی، انجام 
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح(. - مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شــرکت: تهران شــمس آباد باالتر از میدان 
ملت خیابان غفاری پالک 3 کد پســتی 1673935743- سرمایه شرکت: مبلغ 

3/000/000/000 ریال منقســم به 100 ســهم 30/000/000 ریالی که تعداد 
100 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشــد که مبلغ 1/050/000/000ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شــماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد 
بانک سامان شعبه دولت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشــد. - اولین مدیران شرکت: خلیل ابراهیمی شــنگل آباد به شماره 
ملی 0450313697 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- مهری آسایش 
دوست نوبر به شــماره ملی 1375574231 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- 
مریم فرمهینی فراهانی به شــماره ملی 0083036768 به ســمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آ باد همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آباد 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه- 
بازرس اصلی و علی البدل: ســلمان باستانی به شــماره ملی 0073290841 به 
عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان مجرد به شماره ملی 0073863777 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان برای درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع فعالیت مذکور 

بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر
 در تاریخ 1395/6/23 به شماره ثبت 498333 به شناسه ملی 14۰۰617۰135 

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

در ادامه گفت وگو 
با علیرضا گودرزی مؤلف کتاب 
»نیاز به بیداری« عنوان شد.

رجوع به صفحه آخر

به اطالع می رســاند این مجموعه صنعتی در نظر دارد، نســبت به طبخ 
و توزیــع غذای نیمروز کارکنان خود را به تعداد روزانه 200 

پرس به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به انجام رساند.
* لذا از شــرکت هایی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت بعمل می آید 
برای دریافت اســناد مناقصه، پس از واریز مبلغ 300/000 ریال به شماره 
حساب 3837/63 نزد بانک سپه شعبه مرکزی بندر انزلی کد 36 به یکی 

از آدرس های زیر مراجعه نمایند:
* ارائه گواهی نامه معتبر ســمتا)دارای تاریــخ اعتبار( و یا در صورت عدم 
وجــود گواهینامه مربوطــه، ثبت نام در مرکز راهبردی ســامانه مدیریت 
تامین کنندگان ودجا)ســمتا()طبق مدارک ارائه شــده در اسناد مناقصه( 

الزامی می باشد.
اولویت اول: بندر انزلــی- بعد از پل والیت- خیابان مهدیه- روبروی 

معاونت صید و بنادر ماهیگیری- کد پستی: 43146-95789 
تلفن: 44510187-013 فکس: 013-44510053

اولویت دوم: تهران- خیابان پاسداران- سازمان صنایع دریایی- تلفن: 
021-22771355

در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 013-44510187 
مدیریت بازرگانی)واحد مناقصات( تماس حاصل فرمایید.

»آگهی مناقصه عمومی«
)001/ت/96)

سال هفتادو پنجم   شماره ۲16۲۴   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه16 صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نيازمندي های ویژه تهران)سه شنبه۲6 اردیبهشت 1396  19 شعبان 1۴3۸   16 مه ۲01۷

قالیباف در اقدامی قابل تقدیر به نفع رئیسی انصراف داد

شوک بزرگ
ائتالف برای نجات ملت

* پاداش 640 میلیــون تومانی برای مدیران یک 

شرکت بورسی با وجود زیان 16 میلیاردی.

* سیف پس از 4 سال حمله به دولت قبل: بدهی 

دولت به بانک ها عجیب نیست!

* صــدای حامــی دولت هم بلند شــد، پرداخت 

یارانه قطع شده در شب انتخابات کار غلطی است.

* استاد اقتصاد دانشگاه: کارخانجات بیشتری با پیروزی 

روحانی در انتخابات ورشکست می شوند.        صفحه4

گزارشکیهانازثروتافسانهای
وزیردولتیازدهم

گزارش خبری تحلیلی کیهان از فرافکنی دولت

با سایه جنگ مردم را فریب ندهید
جوابگوی فاجعه اقتصادی باشید

* آمریکایی ها مســافران یک اتوبوس را در سوریه 

قتل عام کردند.

* روز مرگ بر آمریکا در پاکستان؛ شیعیان با حمل 

تصاویر امام و رهبری دست به تظاهرات زدند.

* براساس پژوهش دانشگاه سنت ماری، مسلمانان 

انگلیس طی 3 دهه گذشته 4 برابر شده اند.

* تظاهرات جهانی روز نکبت با شعار »آزادی برای 

فلسطین«.                                    صفحه آخر

صدهایمنیازوبامردند
بیمارستانهادیگرگنجایشندارند

يادداشت روز

تودانی
وارباب
وعدهها!

* با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات دستان خالی 
روحانی از کارنامه اقتصادی قابل ارائه به مردم باعث شده 
اســت که وی به سیاست ایجاد رعب و وحشت از آینده 

در صورت پیروزی نامزدهای دیگر چنگ بزند.
* روحانــی در تبریز: روز جمعــه می خواهیم فردی را 
انتخاب کنیم کــه با یک تصمیم او جــان میلیون ها 
انسان می تواند به خطر بیفتد و با یک تصمیم او حیات 

میلیون ها انسان حفظ می شود.

* کسانی می توانند از آینده ایران حرف بزنند که گذشته 
آنها درخشان باشد. هر کسی وعده ای می دهد مردم باید 

از او شاهد بخواهند و کارنامه افراد نیز شاهد آنهاست.
* تهدید مردم به مرگ در صورت رای نیاوردن روحانی 
نشان می دهد که دولت یازدهم برای جذب رای کارنامه 
اقتصادی قابل ارائه و دفاعی ندارد و در نتیجه با ایجاد 
وحشت تصمیم دارد به مردم شوک وارد کرده و دوباره 
از آنان رای اعتماد بگیرد.                         صفحه۲

براساس آمار رسمی بانک جهانی:

اقتصادایراندردولتروحانی
23درصدکوچکترشدهاست

در جنایتی الگوگرفته از صهیونیست ها

آل سعود خانه شیعیان عوامیه را بر سر آنان خراب کرد

* بانــک جهانی اعالم کرد: حجم تولیــد ناخالص ایران 5 ماه پس از روی کار 
آمدن دولت یازدهم 511/62 میلیارد دالر بود اما پس از 4 سال به 412 میلیارد 
دالر یعنی معادل تولید ناخالص داخلی سال 2008 رسید.               صفحه4

* نظامیان آل سعود با الگوگیری از صهیونیست ها خانه های شیعیان عوامیه را بر سرشان ویران می کنند.
* بیش از 5 تن از شیعیان منطقه عوامیه طی 6 روز گذشته شهید و ده ها تن دیگر نیز زخمی شده اند.

* 5 انفجار پی درپی و آتش سوزی های متوالی در منطقه عوامیه روی داده است.                     صفحه آخر

استقبالبینظیرمردماصفهانازرئیسی
صفحه۳

صفحه۲


