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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 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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/3/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مجید حســینعلی زاده خراسانی به کد ملی 1288727801 

به نمایندگی از شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز 

فام به شناسه ملی 10320848349 به سمت رئیس هیئت 

مدیره و مدیر عامل، لطــف اهلل فروزنده دهکردی به کد ملی 

4621401701 به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه بامداد 

به شناسه ملی 10320848577 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیــره و خضراله حیدرزاده به کــد ملی 6269730244 به 

نمایندگی از شــرکت توســعه عمران رهاد به شناســه ملی 

10320401904 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و 

بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شــرکت و سایر نامه های 

اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 

وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیــک شــخصیت حقوقی مرقــوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان عبدالحســین بیدآبادی ک.م 0043821121 به ســمت رئیس هیئت مدیره و احمد بیدآبادی ک.م 0041638158 به 
ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحســین ذوالفقاری طهرانی ک.م 0043216031 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر آقایان اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217842 
و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 

مورد تصویب واقع شد.

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ش م 10100464606 

بســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرســی آزمودگان ش م 

10100252339 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت تعیین 

شد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت  های 

مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده 

توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت  شیمیایی شمین سهامی خاص به شماره ثبت 29996 
و شناسه ملی 10100754556

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1395/1/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید.

ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 1394/9/30 
به تصویب رسید.

مؤسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین با 
شناســه ملی 10103284880 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه 

حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی 10100468600 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب 

بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توسط 

متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین سهامی خاص
 به شماره ثبت 389821 و شناسه ملی 10320398831

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

سال هفتادو ششم   شماره ۲۱۶5۴   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه اول تیر ۱3۹۶  ۲۷ رمضان ۱۴3۸   ۲۲ ژوئن ۲0۱۷

رهبرانقالبدردیداراستادانواعضایهیئتعلمیدانشگاهها:

اساتید دانشگاه،جوانان را
قدرشناس استقالل کشور بار بیاورند

* بیمه و مالیات، بهانه جدید وزارت راه و شهرسازی 
برای تحویل ندادن مسکن مهر.

* مخالفت رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با 
ادغام بانک ها و مؤسسات اعتباری.

اِنی« ایتالیا: تعهدی  * سخنگوی شــرکت نفتی »
برای سرمایه گذاری در ایران ندادیم.

* 85 درصد لوازم آرایشــی و بهداشــتی کشــور 
خارجی است.                                   صفحه4

درمیادینمیوهوترهبار

عرضه گوشت قرمز 
با قیمت 31 تا 39 هزار تومان

* محمد بن سلمان 500 میلیارد دالر به ترامپ داد 
جانشین پادشاه عربستان شد.

* مجتهد شــاهزاده افشاگر سعودی: به کسانی که 
امید به زوال آل سعود دارند تبریک می گویم!

* گزارش تکان دهنده؛ هزاران کودک مفقود شده 
در عراق، یمن و سوریه سر از اسرائیل درآوردند!

* دادگاه اداری مصــر واگذاری تیران و صنافیر را 
باطل کرد.                                  صفحهآخر

پادشاهسعودیولیعهدرابرکناروپسرشراجانشینخودکرد!

محمد بن سلمان
مهره جدید آمریکا در عربستان

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

روز داوود
و سرنوشت جالوت

بیانیهتیلرسون
وردگمکنی
»رابطینخوب

آمریکا«

کمر داعش شکست
فلسطین دوباره مسئله اول جهان اسالم

اطالعیهسپاه

عملیات موشکی در سلسله مراتب نظامی 
و تحت امر فرماندهی کل قوا انجام شد

گار شدم ی کعبه رست هب خدا

* آمریکا و رژیم صهیونیستی با خلق هیوالی داعش، سوداهای زیادی در سر 
داشتند، که منحرف کردن توجه مسلمانان از اشغالگری اسرائیل و خارج کردن 

فلسطین از مسئله اول جهان اسالم یکی از آنها بود. 
* اظهــارات مکرر مقامات رســمی آمریــکا و رژیم صهیونیســتی در مورد 
شــکل گیری داعش توســط آنها، هرگونه شــبهه ای را در مورد آمریکایی و 

صهیونیستی بودن این گروه از بین می برد.
* روزنامه صهیونیســتی ها آرتص: حمایت های مالی اســرائیل، جنگجویان 

سوری )تروریست های تکفیری( را زنده نگهداشته است.
* پایگاه صهیونیســتی »تیکون اوالن«: اسرائیل در شهر »آفوال« )در شمال 

فلسطین اشغالی( تروریست های داعش را آموزش می دهد.
* ســرکرده های داعــش بارها اعالم کرده اند که اســرائیل را دشــمن خود 

نمی دانند.

* داعش اکنون اما، هم در عراق و هم در سوریه در حال محو شدن است و هیچ نیرویی نمی تواند آن را سرپا نگه دارد.
 * مردم ایران و جهان یکبار دیگر فردا نشان خواهند داد که فلسطین هنوز مسئله نخست جهان اسالم است.

صفحهآخر

*حضرتآیتاهللالعظمیخامنهای:اینسند2۰۳۰بایدتبیینشود،خیلیمسئلهمهمیاست.اینجزوی
ازیکسندباالدستیسازمانمللاست،ســندتوسعهپایدار،یکبخششهمینسند2۰۳۰آموزشو

پرورشاست.
*اینکهمیگویند]سند2۰۳۰[»الزامآورنیست«،اینسطحینگریاست،هرکدامازاینهاکهتحققپیدانکند،

بعدبهعنواننقطهمنفیحسابمیشودوامتیازهاییازکشورسلبمیشود.

*روزقدسبســیارمهماســت،صرفاًایننیســتکهماازیــکملتمظلومیکهازخانــهخودرانده
شــدهداریمدفــاعمیکنیم،مــادرواقعداریمبــایکنظامسیاســیظالمانهواســتکباریمبارزه

میکنیم.
*امروزدفاعازفلســطیندفاعازحقیقتاست،مسئلهایبسیارگستردهترازفلسطین،امروزمبارزهبارژیم

صهیونیستیمبارزهبااستکباراست،مبارزهبانظامسلطهاست.

*اگراســتاداحساسمسئولیتداشتهباشد،مثبتاندیشوامیدوارباشد،ایناثرمیگذارد،عکسشهم
هست؛استادیکهنگاهشبهبیرونمرزهاســتوهیچاعتقادیبهمفاهیمکشورومفاهیمهویتقومی

خودشندارد.
*اساتیدمابایدنقشخودرادرایجادبالندگیدردانشگاهازیکسووحراستازارزشهایانقالبواسالماز
سویدیگرپیداکنندوتعریفکنند.صفحه۳

جمهوریخواهان  خرده گیری   *
به طرح تحریم های روســیه و 

ایران.
* دم خروس بیرون زد!

   صفحه2

* کلیه مراحل شناسایی و جمع آوری اطالعات پیرامون وضعیت مقرها و موقعیت تروریست های تکفیری در 
منطقه دیرالزور، صرفا توسط عوامل میدانی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فرایندی دقیق و 
مطمئن صورت پذیرفت و در اختیار نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.                                   صفحه۱۰

 مبارزه با رژیم صهیونیستی مبارزه با نظام سلطه است و آمریکا از آن احساس ضربه می کند


