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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

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 شــرح ذیل تعیین شــدند: آســیه اکبــری حلم به 
شــماره ملی 1360642803 به عنوان بازرس اصلی. سید ایمان موسی 
کاظمــی محمدی به شــماره ملــی 1757469151 به عنــوان بازرس 
علی البــدل. روزنامه کثیراالنتشــار ابــرار جهــت درج آگهی ها انتخاب 
 شــد موضوع فعالیت ثبت مذکور به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. 

تأسیس شرکت سهامی خاص شریف گستر نفیس شهر در تاریخ 1395/6/20 
به شماره ثبت 498182 به شناسه ملی 14006164060

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب 

شدند:

یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 

میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941

افراد ذیل به ســمت بازرسین: علیرضا بروجردیان به شماره 

ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی 

به شــماره ملی 0450486125 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. 

ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به سال مالی سال 

1394/10/30 به تصویب رسید.

 با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

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

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

آگهی فروش حراج حضوری

قابل توجه اینکه متقاضیان باید 20٪ مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج همراه 
داشته باشند و در صورت برنده شدن پرداخت و تا تاریخ 96/7/25 نسبت به تسویه حساب و ترخیص اموال اقدام نمایند.

)ضمنا برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارتخوان نیز موجود است.(
زمان و مکان و آدرس محل بازدید: روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 17 و 96/7/16 از ساعت 9 الی 14

اهواز- کمپلو خیابان انقالب بین سروش و میدان سه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا
آبادان- چوئبده- پاسگاه گوارین/ تعداد 25 فروند تشتک قایق مستعمل

زمان و مکان برگزاری حراج
سه شنبه 1396/7/18 ساعت 9 صبح

اهواز- کمپلو خیابان انقالب بین سروش و میدان سه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا
تلفن اهواز 33369852-061   تلفن آبادان 53228737- 061-53226486

موسسه ای اقتصادی درنظر دارد کاالهای خود را که شامل: تعداد 414 کارتن مصنوعات چوبی )مبلمان اداری، میز و غیره(- اسباب بازی 
)انواع مختلف(- ظروف شیشه ای 27968 عدد- الستیک کامیون 380 حلقه- تشتک قایق 25 فروند- یک دستگاه موتور قایق- ضایعات 
ام دی اف و نئوپان حدود 30 تن- موتورسیکلت چهار چرخ کوچک نو هشت دستگاه- 820 قوطی کمپوت آناناس 136 گرمی و 210 عدد 

روغن ذرت 1/8 لیتری- گوشی تلفن همراه مستعمل 32 دستگاه از طریق حراج حضوری به فروش برساند.

سال هفتادو ششم   شماره ۲۱۷۳۷   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه۱۶ صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نيازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶  ۱۳ محرم ۱۴۳۹   ۴ اکتبر ۲0۱۷

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

هزینه
 تأخیر4ساله

اسرائیل:
 اسد پیروز شده

میانه روهای عرب 
می خواهند به سوریه

 نزدیک شوند

رهبر انقالب در دیدار خانواده شهید حججی:

خداوند به واسطه مجاهدت محسن عزیز
 ملت ایران را عزیز و سربلند کرد

ترفند رئیس جمهور آمریکا برای گرفتن امتیاز از کشورها

ترامپ: بگویید من دیوانه ام
امتیاز بگیرید!

رهبر انقالب در دیدار کارگزاران حج تاکید کردند

برخورد فعال و تهاجمی
راه مقابله با جبهه تبلیغاتی دشمن

* عضویــت اعضای کرد پارلمان عــراق به حال تعلیق 

درآمد.

* اینجا جمهوری آذربایجان اســت؛ جایی که مردم به 

خاطر عزاداری برای امام حسین)ع( زندانی می شوند.

* آل سعود همزمان با اصالحات اجتماعی، قتل عام مردم 

یمن را شدت بخشید!

* درخواســت نصــراهلل از یهودیان برای ترک اســرائیل 

وحشت را بر سرزمین های اشغالی حاکم کرد.  صفحه آخر

واکنش ها به مرگبارترین حادثه تیراندازی تاریخ آمریکا

فرماندار آمریکایی: شرم برما، دنیا را تخطئه می کنیم
اما از پس مشکالت خودمان برنمی آییم

* ارثیــه دولت یازدهم برای دولــت دوازدهم؛  اختالف 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود.

* آیا وعده ریشــه کنی فقر مطلق طی 4 ســال آینده 
محقق می شود؟

* سقوط شاخص تولید بخش معدن در دولت یازدهم.

 * معــاون آخوندی: بلیــت اتوبوس برای ایــام اربعین
باید100درصد گران شود!

 * دهه اول مهر هم بدون پرداخت ســود سهام عدالت 
سپری شد.

صفحه۴

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد

طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات
به دنبال تبرئه نجومی بگیران

صفحه ۳

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای:  نظام اســالمی ظرفیت و توان فراوانی برای ایســتادگی و تهاجم علیه جبهه 
بســیار خطرناک و فعال و مجهز به انواع وســائل و امکانات تبلیغاتی دارد و فرصت حج، بهترین منبر تبلیغی برای 

ارتباط گرفتن با مردم دنیا و خنثی کردن تبلیغات طرف مقابل است.
* تعطیل یا محدود کردن ظرفیت های ارتباطی ایران با مردم در حج، همچون دعای کمیل، مراسم برائت، اجتماعات 

و همایش های تبلیغی ترفند دولت سعودی علیه جمهوری اسالمی است.
* امروز در دنیای اسالم، تعداد بی شماری از نخبگان مایل به شنیدن حقیقت از زبان جمهوری اسالمی هستند.

* باید مســائل مهمی همچون استکبارستیزی، افشای ماهیت غرب، برائت از دشمنان اسالم و مضامین بلند دعای 
کمیل را با ادبیات نافذ، لحن خوب و استدالل عمیق از طریق ابزارهای نوین تبلیغاتی به مخاطبان منتقل کنید.

* در زمان برگزاری حج، مسئوالن ســعودی با وقاحت و بی حیایی تمام در تلویزیون ظاهر شدند و علیه جمهوری اسالمی، حرف زدند و طبیعی 
است که این حرف ها در مردم عادی سایر کشورها ابهام آفرین است، اما باید با ارتباط با مردم، ابهامات را رفع کنید و حصار طرف مقابل را بشکنید.
* براســاس گزارش مسئوالن، حجاج امسال از حفظ احترام و عزت خود در اغلب موارد راضی بوده اند، اگرچه برخی موارد 
تخلف نیز گزارش شده که باید پیگیری شود.                                                                                                             صفحه۳

پس از طی یک دوره بیماری

جالل طالبانی
 رئیس جمهور سابق عراق 

صفحه ۳درگذشت

* دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
به مشــاور ارشدش دســتور داده در 
حیــن مذاکره بــا مقامــات تجاری 
کره جنوبی، او را فردی دیوانه معرفی 
 کننــد تا حریــف ترســیده و امتیاز

 بدهد.
* بنابر اعالم رسانه های آمریکایی این 
نشست در شــرایطی برگزار شده که 
مقام های ارشد دولت ترامپ مشغول 
درباره  تصمیم گیری  برای  مباحثاتی 
 مانــدن در توافق تجــاری آمریکا و

کره جنوبی بوده اند.
* ترامــپ در این نشســت به نماینده 

تجاری آمریکا گفته: »30 روز فرصت دارید و اگر از آنها امتیاز نگیرید، از توافق تجاری با کره جنوبی خارج می شوم.«
* ترامــپ ناگهــان حرف خود را تغییر داده و گفته، »نه، نه، نه. شــما نباید این طوری مذاکره کنید. نباید به آنها 
بگویی که 30 روز مهلت دارند. به آنها می گویی، این آدم دیوانه است و هر لحظه ممکن است از توافق خارج بشود.«

* متاســفانه برخی مدعیان اصالحات هم پس  از روی کار آمدن ترامپ می گفتند »ترامپ دیوانه است و نباید سر 
به سرش گذاشت« تا نتیجه بگیرند، »ایستادن مقابل بدعهدی ها و فشارهای آمریکا که با هدف گرفتن امتیازهای 
بیشتر صورت می گرفت خالف مصلحت کشور است!«                                                             صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

۸ سال پس از فتنه ای که پادوهای نتانیاهو
نمازگزاران ظهر عاشورا را سنگ باران کردند

* سایت های حامی فتنه به تحریف وقایع عاشورای 88 پرداختند و یکی 
از این سایت ها در گزارش خود آنهایی را که به عزاداران امام حسین)ع( 
حمله کردند، ســوگواران آن حضرت نامید که برای عزاداری به خیابان 

آمده بودند!
*آشــوبگران در آن روز بــه طــرزی ناباورانه به هر چیزی و هر کســی 
که نمادی از مذهب و دین داشــت حمله ور شــدند و در تقاطع خیابان 

جمالزاده- آزادي، به زنان چادري حمله و چادر از سرشان برداشتند.
* حرمت شــکنان روز عاشــورا، در خیابان آزادي یک جوان رهگذر را 
محاصره و پس از کتک زدن، کاماًل برهنه کردند ســپس فیلم این اعمال 
 وقیحانه در اینترنت منتشــر شــد و در ادامه به صف نمازگزاران هیئتی 

با نام آل طه سنگ پرتاب کردند.

 * بــا وجود همه شــواهد از قبیل فیلــم و عکس و اظهارات مردمی، یکی از ســران فتنــه از تعبیر مضحک 
»مردمان خداجو« برای حرمت شکنان استفاده کرد که نشانگر عزم جدی برای واژگون سازی حقایق بود.

* استفاده از تعبیر »مردمان خداجو« به اندازه ای غیرمنتظره و تعجب برانگیز بود که حتی باعث شد نویسندگان 
»ضد انقالب« نسبت به او معترض شوند که چرا »آنها را مردمان خداجو« نامیده است!                  صفحه۱۰

* نامــه 2 ســناتور بــه ترامپ؛ 
تحریم هــای ضدایرانــی جدید را 

زودتر اجرایی کنید.
* حمایت موذیانه آل سعود از طرح 
تجزیه شمال عراق.         صفحه2


