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ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشتی و تجهیزات 
پزشکی و دندان پزشکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی و فروش و 
نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی و دندان پزشکی 
و بیمارســتانی و آزمایشــگاهی. )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 باشــد که مبلغ 2/000/000 ریال توســط 
موسســین طی گواهــی بانکــی شــماره 73/3616/136 مورخ 
1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید هادی پور پرداخت 

گردیده است.
اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شمس خو به شماره ملی 0076193152 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و 2- ملک فرهاد حضرت به شــماره ملی 
2297437781 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره و 3- 

حســن قهاری به شــماره ملی 0439840562 به ســمت رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با 

امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی 

و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بــازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشــی سورشــجانی به 

شــماره ملی 1970252642 بــه عنوان بازرس اصلی و شــهیاد 

علی اکبر سلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله 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 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 صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/4/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

محسن ســروش با کدملی0569770424 به نمایندگی شرکت ایجاد 
محیط بــا شناســه ملی 10101318872 و بهزاد عباســی با کدملی 
3199881051 به نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر با شناسه ملی 
10100591316 و روزبــه ولی پور کلتی با کدملــی 1376600978 
بــه نمایندگی شــرکت نوســازی و عمــران اکباتان با شناســه ملی 
10101337982 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال 

انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب 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 10101340144

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

۸،۷وآخر

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العاده مــورخ 1396/1/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره به شــرح ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب شــدند: شرکت سرمایه گذاری ســفیر اقتصاد شناسه ملی 10103364074 
شرکت سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد شناسه ملی 10103233472 شرکت 

سرمایه گذاری سپهر شناسه ملی 10101407567

آگهی تغییرات شرکت توسعه آب و برق خاورمیانه سهامی خاص 
به شماره ثبت 449258 و شناسه ملی 14003867572

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )37638(

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.

اداره کل گمرک بندرانزلی

ابالغیه کاالهای متروکه در خصوص شرکتهای فاقد آدرس

تاریخ قبض شماره قبض انبارصاحب کاالردیف
وزن ناخالص شرح کاالانبار

شماره ترمینالبه کیلوگرم

حمل نقل مسیران ترابر - شرکت 1
26182501 پالت عسل195/2/15-04774-95پرشیا سپید ترابر

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۶0۸   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه۷ اردیبهشت ۱3۹۶  ۲۹ رجب ۱43۸   ۲۷ آوریل ۲0۱۷

* کاشی »ایرانا« و کارخانه ذوب آهن مالیر هم تعطیل 

شدند.

* قائم مقام شــرکت آبفای تهــران: اصالح قیمت آب 

ضروری است.

* معاون وزیر راه و شهرسازی: رونق بازار مسکن همانند 

سال های 89 تا 91 امکان پذیر نیست.

* رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران: 1000 کارگاه 

تولیدی در یک سال اخیر تعطیل شده  است.            صفحه۴

واکنش دولت به تعطیلی کارخانه ها  

معاون وزیر صنعت: دلیلی ندارد بنگاه های صنعتی
تا ابدالدهر فعال باشند!

* به دنبال انتشــار یک گزارش انتقادی درمورد نادرست بودن ادعاهای دولتمردان درباره ایجاد سالیانه 700 هزار شغل در دولت 
یازدهم، مرکز آمار جوابیه ای منتشر کرد که در آن برای اثبات ادعاهای دولت، اقدام به دستکاری آمار اشتغال دولت قبل شده است.
* گزارش مذکور با اســتناد به گزارش های رسمی مرکز آمار نشــان داده بود که در این دولت ساالنه حداکثر 

3۵0هزار و حداقل 100هزار شغل ایجاد شده است.
* مرکز آمار: اعداد مورد اســتفاده اطالعات مقدماتی است که پس از بازنگری و اعالم نتایج قطعی دیگر قابل 

استناد نمی باشد و عدد نهایی تعداد شاغلین در نتایج مذکور 20628 هزار نفر است!

* مرکز آمار در اقدامی عجیب و برای کم نشان دادن عملکرد دولت قبل در حوزه اشتغال، اقدام به دستکاری 
در رقم تعداد شاغالن در پایان سال 13۹1 کرده است.

* مرکز آمار، رقم شاغالن در سال 13۹1 را ۵33 هزار نفر کمتر از واقع اعالم کرده تا بدین ترتیب، عملکرد دولت 
قبل را همسو با حسن روحانی و کابینه اش، تخطئه کند.

* ادعای مرکز آمار در حالی اســت که آمار اشتغال سال ۹1 قبال در گزارش های آماری مرکز آمار منتشر شده 
است.

* مرکز آمار پس از دســتکاری در آمار تعداد شاغالن سال 13۹1، گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی 
کار سال 13۹1 را از سایت خود حذف کرد!

* واقعیت آمار شــاغالن سال 13۹1 در گزارش شاخص های بازار کار در ایران 13۹1-138۴ نیز ذکر شده بود و 
برای تکمیل این سانسور آماری باید این گزارش را هم از سایت، حذف می کردند که نکردند!

* نکته  مهمی که مرکز آمار در جوابیه اخیر خود به طور ناخواسته به آن اشاره کرده این است که متوسط ساالنه 
خالص افزایش تعداد شاغلین در بازه زمانی سال های ۹۵-13۹2 را۴۹0 هزار نفر اعالم کرده است!             صفحه۴

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دستکاری در آمار گذشته
تازه ترین تدبیر دولت بی کارنامه

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

اردوغان »مأمور« 
خوبی نیست

اصرار آمریکا 
بر نقض برجام
و توجیهات 

سؤال برانگیز 
عراقچی

* صالحیت برخی افراد که دارای محکومیت قضایی بوده و در فتنه 88 نقش 
فعالی داشته اند از سوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها تأیید شده است.

* تائید صالحیت این افراد تعارف کلید شهر به کسانی محسوب می شود که 
در فتنه آمریکایی انگلیســی 88 برای آتش زدن شهر و کشور خیز برداشته 

بودند و تا ماه ها نشانه های آتش افروزی آنان در سطح شهر دیده می شد.
* احراز صالحیت افرادی که سال ها محکومیت قضایی داشته و در زندان به 
ســر می برده اند و از سوی دیگر رد صالحیت اعضای اصولگرای شورای شهر 
نشان دهنده نگاه سیاسی محور هیئت نظارت در این دوره از انتخابات است.

* علیرضا رحیمی رئیس  هیئت عالی نظارت بر انتخابات شــوراهای اسالمی 
شهر و روستای استان تهران 20 فروردین اعالم کرده بود »حوادث سال 88 

تاثیری بر رد یا تایید صالحیت کاندیداهای انتخابات شوراها ندارد.«

تأیید صالحیت غیرقانونی محکومان قضایی و فتنه گران برای شورای شهر

تعارف کلید شهر
به آشوبگرانی که شهر را به آتش کشیدند

سامانه موشکی تاد به کره جنوبی رسید
اعتراض گسترده مردم به جنگ افروزی آمریکا

* حمله داعش به اتوبوس حامل شــیعیان در پاکستان 

14 شهید و 11 زخمی برجای گذاشت.

اســتراتژیک  از جــاده  کیلومتــر  آزادســازی 40   *

دمشق- تدمر.

* حمــالت جنون آمیز ترکیه به خاک عراق و ســوریه

به بهانه مبارزه با تروریسم!

* گزارش خواندنی رویتــرز از افتضاح »مادر بمب ها«؛ 

فقط چند درخت سوخت؛ همین!             صفحه آخر

هشدار بی سابقه فائو  

20 میلیون انسان ظرف 7 ماه آینده
از گرسنگی خواهند ُمرد!

صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

جهانگیری گفت می خواهد رئیس جمهور شود 
و خندید !

      

صفحه2

* یکی از افرادی که از سوی هیئت های اجرایی تأیید صالحیت شده است فردی است به نام عبداهلل مومنی، وی مدتی دبیر تشکیالت 
غیرقانونی دفتر تحکیم وحدت )طیف عالمه( بوده و در سال های 86 و 88 به دلیل اقدامات ضد امنیتی 2 بار دستگیر شده بود.

* عبداهلل مومنی که پس از حضور فعال در فتنه 88 دســتگیر، محاکمه و به 5 ســال حبس تعزیری، 5 سال حبس 
تعلیقی و 5 سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده بود در دادگاه به همکاری با گروهک های تروریستی و 
تجزیه طلب اعتراف کرد.                                                                                                     صفحه3

اگر هم  نشــده اند...  تعطیل   *
شــده اند مربوط به 4 سال قبل 
است!                      صفحه2


