
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 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

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

با عنایت به انقضای مهلت مقرره توقف کاال در انبار و شمول تبصره 4 ماده 24 قانون امور گمرکی نسبت به کاالهای 
ذیل )متروکه(، در اجرای ماده 54 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و به موجب این آگهی به صاحبان و آورندگان 
کاالی موضوع قبض انبارهای ذیل ابالغ می گردد تا چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به ترخیص 

کاالی خود اقدام ننمایند وفق مقررات مربوط به کاالی متروکه اقدام خواهد شد.

ابالغیه کاالهای متروکه درخصوص شرکت های فاقد آدرس

شماره ترمینالوزن ناخالص به کیلوگرمشرح کاالتاریخ قبض انبارشماره قبض انبارصاحب کاالردیف
16150002 پالت اسید 295/3/19nx-01661-95حمل و نقل سحر1

کشتیرانی دریای 2
2 رول395/2/12-00826-95طالیی پارسیان

320003 آهن ورق گرم

اداره کل گمرک بندرانزلی

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۶0۷   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه۱۶صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نيازمندي های ویژه تهران(چهارشنبه۶ اردیبهشت ۱39۶  ۲۸ رجب ۱43۸   ۲۶ آوریل ۲0۱۷

شرایط دلخراش یمن
 به روایت دبیرکل سازمان ملل

* سقوط رتبه تجارت خارجی کشورمان در حالی است 
که دولت یازدهم وعده گســترش آن در صورت اجرای 

برجام را داده بود.
* 7 مــاه پس از صدور فرمان آتش زدن کاالهای قاچاق 

امحای خودروهای قاچاق مشروط شد!

* اولین کارخانه هوشمندســازی خودرو بدون دریافت 
تسهیالت دولتی راه اندازی شد.

* رئیس اتحادیه پوشــاک تهران: ثبت سفارش واردات 
پوشاک متوقف شد.

صفحه۴

بانک جهانی اعالم کرد  

سقوط رتبه تجارت خارجی ایران
در دولت یازدهم

* پدرجد تکفیری ها، ریاســت کمیســیون حقوق زنان 

سازمان ملل را هم برعهده گرفت!

* ضربــه کاری مقاومــت بــه تروریســت ها در حماه؛ 

300 تروریست النصره به هالکت رسیدند.

* تهدید پیونگ یانگ به استفاده از بمب های هیدروژنی؛ 

کاخ سفید خواستار تشکیل جلسه اضطراری شد.

* مسکو در واکنش به تهدیدات نظامی لندن: انگلیس را 

از روی زمین محو می کنیم.                     صفحه آخر

ارتش عراق در موصل سنگ تمام گذاشت  

نجات 260 هزار غیرنظامی
از محاصره داعش

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام، مردم و سفیران کشورهای اسالمی:

نامزدها به مردم قول بدهند
برای پیشرفت کشور نگاهشان به خارج نباشد

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: ظالمان جهانی با جمهوری اسالمی بیشتر از دیگر کشورهای مسلمان دشمنند اما 
مشکل اصلی آنها اصِل اسالم است و این واقعیت را باید همه  مسلمانان درک کنند.

* هدف آمریکا از همراهی با یک کشور اســالمی و دشمنی با یک کشور دیگر، جلوگیری از وحدت جهان اسالم و 
مانع تراشی بر سر راه درک مشترک مسلمانان از منافع جوامع اسالمی است.

* همه  ملت، جوانان و مردم انقالبی و مؤمن در مقابل مستکبران ایستاده اند و در هر کشوری، این ایستادگِی برگرفته 
از بعثت پیامبر محقق شود، دشمنان هیچ تعرض و هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

* سیاســت های مشترک و تهدیدآمیز همه مسئوالن گذشــته و حال آمریکا در مخالفت با ملت ایران، نشانه  نیت 
خباثت آلود مسئوالن همه  جریان های سیاسی این کشور است.

* هر کسی علیه ملت ایران تعرض کند، بدون تردید، به ضرر خودش تمام می شود چرا که عکس العمل ملت ایران در 
مقابل این حرکت، مستحکم خواهد بود.

* تشکیل گروه های تروریستی به نام اســالم و تفرقه انگیزی میان کشورهای اسالمی از جمله در عراق و سوریه و 
بحرین و یمن از توطئه های آمریکای ظالم و رژیم خبیث صهیونیستی برای مقابله با اسالم است.                    صفحه۳

يادداشت میهمان

صفحه2

خبر ويژه

بار دیگر
وعده 100 روزه! 

شرق: 
وضعیت 
روحانی

در انتخابات 
لرزان است * حســن روحانی به هنگام ورود به ســازمان صدا و ســیما برای ضبط برنامه تلویزیونی، درباره برنامه عملی 

خــود درخصــوص رونق تولیــد، خروج از رکود و حــل بیکاری گفت: یــک برنامه100 روزه خواهم داشــت 
که اعالم  می کنم.

* جز در بخش مسکن رکود نداریم و از رکود خارج شده ایم!
* مهم ترین اولویت مردم طبق نظرسنجی ها حل معضالت اقتصادی و بهبود معیشت مردم است.

روحانی : برای دوره بعد هم
برنامه 100روزه دارم !

* یک اقداماتی در طول این 3 ســال و نیم انجام گرفته اســت که آن 
اقدامات باید ادامه پیدا کند یک اقدامات جدیدی هم هست که در برنامه 

100 روزه و همچنین در برنامه 4 ساله انجام خواهد شد.
* روحانی در حالی از وعده 100 روزه برای حل مشــکالت سخن گفته 
اســت که 21 فروردین جاری در گفت وگو با خبرنگاران وعده 4 ســال 

پیش خود برای تحول 100 روزه اقتصادی را انکار کرده بود!
* روحانــی در اولین کنفرانس خبری ســال جدید : گفتند که روحانی 
گفته می خواهد 100 روزه مشــکالت را حل کند، آن کسی که یک شبه 
مشــکالت را حل می کرد، فرد دیگری بود، ما نیستیم. مگر اینکه آدمی 
عقل نداشــته باشــد این حرف را بزند مگر می شود مشکالت را در 100 

روز حل کرد.
* روحانی در جریان رقابت های کاندیداهای ریاســت جمهوری سال 92: 
راه حل های کوتاه مدت یک ماهه و 100روزه برای حل مشکالت و معضالت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی پیش بینی شده است که 
می توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.     صفحه۱0

مشاور فرهنگی بی ادب رئیس جمهور

حسام الدین آشنا: کاندیداها باید مثل ... 
از مجری بترسند!

* مشــاور رسانه ای روحانی ضمن درخواست سؤاالت مناظره ها پیش از برگزاری آن تا رئیس جمهور خود را برای 
پاسخ به آن سؤاالت آماده کند، به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توهین کرده و گفت: مجری مناظره ها باید 

فردی باشد که نامزدها مثل... از او بترسند!
* آشنا در واکنش به اعتراض یکی از اطرافیان نسبت به توهین او به نامزدهای انتخابات: نگفتم که ... چه کسی است!  صفحه۳

صفحه آخر

* سناریوســازی امنیتــی به جای 
پاســخگویی درباره فســاد 11 هزار 

میلیاردی
* نیویورک تایمز: مردم ممکن است 

روحانی را سر صندوق تنبیه کنند 
صفحه2


