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آگهی تغییرات شرکت عمران 
و مسکن سازه پایدار یاس هنگام 

سهامی خاص به شماره ثبت 391517 
و شناسه ملی 10320409823

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1393/3/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی منتهی به 
92/12/29 به تصویب رسید.

مؤسس��ه حسابرس��ی و بهبود سیس��تمهای مدیریت 
حسابرس��ین به شناس��ه مل��ی 10100316991 به 
س��مت ب��ازرس اصلی و مؤسس��ه حسابرس��ی هدف 
همکاران به شناس��ه ملی 10320537520 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جه��ت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت  شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران
م الف 86468

در تاری��خ 1393/6/1 به ش��ماره ثبت 459080 به شناس��ه ملی 
14004333165 ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاتر تکمی��ل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
 موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

الف( رش��ته ساختمان شامل س��اخت و س��از ابنیه اعم از چوبی، 
س��نگی، آجری، بتنی، فلزی، سازه های صنعتی، سازه های فضایی، 

انجام کلیه امور نقشه برداری و نظایر آن.
ب( رش��ته آب شامل ساخت و ساز سیس��تم های تصفیه خانه های 
آب، فاضالب، سدها، بندها، تونل ها، انحراف آب، مخازن آب، شبکه 
آب، فاضالب و آب رسانی و کانال های انتقال آب، سازه های دریایی 

و ساحلی و نظایر آن
پ( رشته های حمل و نقل دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط 
به س��اخت  راه های فرعی و اصلی، بزرگراه ه��ا، راه های ریلی مانند 

فرودگاه ها، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی، عملیات آسفالتی
ج( رش��ته تأسیس��ات دربرگیرن��ده کلیه امور پیمان��کاری مربوط 
ب��ه خط��وط انتق��ال )آب، گاز و نف��ت( تأسیس��ات مکانیک��ی و 

هیدرومکانیکی ساختمانها
ح( رش��ته خدمات��ی مربوط به ام��ور پیمانکاری، نظافت ش��هری 
س��اختمان ها، باغبانی و انبارداری، خدمات رس��انی و پشتیبانی به 

سایر ادارات
د( خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز )داخلی و خارجی( و صادرات 

و واردات کلیه کاالهای مجاز 
و( ش��رکت در مناقصات و مزایده ها و نمایش��گاه ها و سمینارهای 

داخلی و خارجی
ه( عملی��ات طراحی در کلی��ه زمینه های ابنیه، تأسیس��ات برقی، 

تأسیسات مکانیکی، و نظایر آن
ی( تعمیرات و نگهداری تجهیزات و لوازم در کلیه زمینه های ابنیه، 

تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، و نظایر آن

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:

ته��ران نازی آباد خیابان دولت آبادی کوچه اصغرزاده پالک 78 کد 
پ 1819753491

س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به 100 سهم 
10000 ریال��ی ک��ه تعداد 100 س��هم ب��ا نام می باش��د که مبلغ 
350/000 ری��ال توس��ط مؤسس��ین ط��ی گواهی بانکی ش��ماره 
93/180/130 م��ورخ 93/4/17 ن��زد بان��ک اقتصاد نوین ش��عبه 
نازی آباد پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 

سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:

عل��ی اکب��ر ابراهیم��ی ورکیان��ی ب��ه ش م 4579871405 ب��ه 
س��مت رئیس هیئت مدیره، رش��ید دلیری ش��کالگورابی به ش م 
0080436315 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و الیاس عبادی 
به ش م 1652079221 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 

به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت 
با امض��ای مدیر عامل به اتفاق رئیس هیئ��ت مدیره همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا نایب رئیس 
هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 

است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:
آقای رس��ول غفاری تیر آبادی به ش��ماره ملی 0065228626 به 

عنوان بازرس اصلی
آقای احمد اقبالی زارچ به ش��ماره ملی 0060817021 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کیهان جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.

تأسیس شرکت سهامی خاص آرمه دال صنعت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پاریزان صنعت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20501

 و شناسه ملی 10100660487
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
س��الیانه مورخ 1393/3/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 
1392 به تصویب رس��ید. آقای��ان علیرضا برادران 
به شماره ملی 1062582810، حسن برادران به 
شماره ملی0052929973 و خانم ساناز برادران 
به شماره ملی0061858781  بسمت اعضا هیئت 
مدی��ره ب��رای مدت دو س��ال انتخ��اب گردیدند. 
مؤسس��ه حسابرسی و خدمات آروین پیام شناسه 
ملی 10100524809 به س��مت بازرس اصلی و 
آقای محمد عابدین��ی 0938670670 به عنوان 
ب��ازرس علی البدل ب��رای مدت یکس��ال انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1393/4/23 و 

مجوز شماره 932/126/7103 مورخ 1393/5/21 اداره کل 

میراث فرهنگی، صنایع دس��تی وگردش��گری استان تهران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محس��ن غفاری��ان ک. م 0932707981 به س��مت رئیس 

هیئ��ت مدی��ره ، فرم��ان غفاری��ان ک. م 0451645383 

به س��مت نای��ب رئیس هیئت مدیره ، طن��از غفاریان ک.م 

0453339794 به سمت مدیرعامل ومنصوره کاشی طرقی 

ک. م 0932785077 به س��مت عضو هیئت مدیره انتخاب 

گردیدن��د. کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت با 

امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت هتل بزرگ تهران
 سهامی خاص به شماره ثبت 26985 

و شناسه ملی 10100724529 

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1393/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و صورت 

س��ود و زیان سال مالی منتهی به س��ال 1392 به تصویب 

رس��ید. اعضا هیئت مدیره بمدت دو س��ال بقرار ذیل: آقای 

ولی مش��ک علیزاده 1729617311 به عن��وان مدیرعامل 

و عض��و هیئت مدیره، خانم معصوم��ه رجب زاده نوجه دهی 

0046602968 ب��ه عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای نوید 

مش��ک علیزاده 0068495811 به عنوان نائب رئیس هیئت 

مدیره انتخاب گردیدند. آقای مهدی زهرایی 0052656020 

بعنوان بازرس اصل��ی و آقای ابوالفضل رجب زاده نوجه دهی 

0052838498 بعنوان ب��ازرس علی البدل برای مدت یک 

س��ال مالی انتخاب ش��دند. روزنامه کیه��ان بعنوان روزنامه 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 88464 

و شناسه ملی 10101328708

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

* ش�رح مناقصه: اجرای طرح ش��بکه کابل مس��ی و فیبر 
نوری فاز غربی شهرک کاسپین با حدود 6500 متر حفاری 
و کابلکشی خاکی و 6500 متر فیبر نوری هم مسیر با تهیه 
کلیه مصالح مربوطه )به جزء کابل مس��ی( و براساس شرایط 

سایر اسناد مناقصه و طرح قرارداد ارائه شده
* م�دارک الزم برای دریافت اس�ناد: ارائه آدرس دقیق 
مکاتباتی با ذکر کدپستی و شماره تلفن تماس به همراه ارائه 
نسخه صاحب حس��اب فیش بانکی واریزی مبلغ 108000 
ریال به حس��اب جاری 0105988843006 نزد بانک ملی 

مرکزی قزوین
* مهلت دریافت اس�ناد مناقص�ه: از تاریخ 1393/6/27 

لغایت 1393/7/7
* مهل�ت ارائه پاکتهای مناقصه: لغایت پایان وقت اداری 

مورخ 1393/7/22
* میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 59/487/200 
ریال بص��ورت ضمانت نامه بانکی یا فی��ش نقدی واریزی به 
حس��اب جاری 0105988843006 نزد بانک ملی ش��عبه 

مرکزی قزوین
* ب��ه پیش��نهادهای فاقد س��پرده، س��پرده های مخدوش، 

س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک ش��خصی و نظایر آن 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقصه و تحوی�ل پاکتهای 
پیشنهادی: قزوین انتهای بلوار امام خمینی)نوروزیان( شرق 
صدا و س��یمای قزوین، ساختمان س��تادی شرکت مخابرات 

استان قزوین- طبقه همکف- واحد قراردادها
* تاری�خ بازگش�ائی: پاکتهای ال��ف و ب مناقصه گران در 
س��اعت 14 مورخ 1393/7/23 بازگش��ائی میگ��ردد ضمنا 
حضور نمایندگان رس��می ش��رکتهای مناقصه گر با داشتن 
معرفی نامه کتبی و کارت ملی در کمیسیون مناقصه بالمانع 

است.
* ب��ه پیش��نهادهای فاق��د امضاء، مش��روط، مخ��دوش و 
پیش��نهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این فراخوان 

واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج 

شده است.

شرکت مخابرات استان قزوین
 )سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 93/24/ق دو مرحله ای

شرکت مخابرات استان قزوین )سهامی خاص(
WWW.TC-QAZVIN.ir سایت اینترنتی

اقدام اداره تدارکات و خدمات- واحد قراردادها 02833662711 و 02833668882 و فاکس 02833671796
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يادداشت روز

خبر ويژه

* وزیر نیرو: تعرفه های جدید آب برای مش��ترکان 
پرمصرف هفته آینده اعالم می شود.

* دول��ت 100 میلیارد توم��ان اعتبار برای تکمیل 
س��امانه س��د ماملو در تهران تصویب کرد که 30 

میلیارد تومان آن واریز شد.

* دبیر اتحادیه بارفروش��ان: قیمت میوه در س��طح 
شهر 2 تا 3 برابر فاکتور است.

* رئی��س س��ازمان غ��ذا و دارو: هزین��ه داروهای 
شیمی درمانی نصف می شود.

                                 صفحات 4 و11

افزایشپلکانیآببها
برایمشترکانپرمصرفتهرانی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

انقالبیون یمن
پاکسازی تکفیری ها را آغاز کردند

از رژی��م  * درخواس��ت س��ران مرتج��ع ع��رب 

صهیونیستی برای حمله به حزب اهلل لبنان.

* صهیونیس��ت ها در کران��ه باخت��ری ب��ه مقبره 

حضرت یوسف)ع( یورش بردند.

* ایرفرانس در 4 روز اعتصاب خلبانان 104 میلیون 

دالر خسارت دید.

* 8 غیرنظامی در حمله جنگنده های ناتو به شمال 

افغانستان کشته شدند.                     صفحه آخر

اشپیگل:تجزیهاسکاتلند
مقدمهفروپاشیاتحادیهاروپاست

عالمه عسکری
پاسدار 

حریم والیت 
منادی وحدت

بلوف آمریکا با مصرف داخلی
علیه داعش به خاورمیانه لشکرکشی می کنیم!

سخنگوی دولت:

سفرروحانیبهنیویورکقطعیشد
* نوبخت: تاکن��ون برنامه ای از 
سوی رئیس جمهور برای مالقات 
با اوباما درنظر گرفته نشده است.
* نیازی نیس��ت ک��ه در زمینه 
داعش رابطه هماهنگی با آمریکا 

داشته باشیم.

* صدا و سیما در برخی برنامه های خود به جای اطالع رسانی به نوعی 
شبهه افکنی می کند!

* برای پدیده بدحجابی که یک مشکل فرهنگی است باید از سازوکار 
فرهنگی استفاده شود.                                                 صفحه 2

صفحه 6

* ش��ماری از روستاهای استان ش��مالی جوف از لوث وجود تکفیری ها 
پاک شد.

* جنبش انصاراهلل: ب��ا اقتدار موفق به بیرون راندن تکفیری ها از الجوف 
شدیم.

* تکفیری ها به جای پاسخ به دعوت الحوثی ها برای آشتی، به پیروی از 
نیروهای اطالعاتی کشورهای غربی می پردازند.

* در جری��ان درگیری های انقالبی��ون با تکفیری ها 40 نفر از تکفیری ها 
کشته شدند.

* رهبر القاعده اخیرا به الحوثی های یمن اعالن جنگ داده بود.
* عناص��ر تکفیری از اواخر ماه مبارک رمضان حمله به مناطق ش��مالی 

یمن را تشدید کرده بودند.
* برپایی اردوگاه های نظامی انقالبیون در اطراف صنعا باعث هراس دولت 

یمن شد.
* نظامیان ارتش یمن به خیمه های معترضان در صنعا حمله کردند.

* مقابله انقالبیون با تعرض نظامیان یمنی نیز 10 کشته برجای گذاشت.
* مقاومت و اصرار الحوثی ها بر مطالبات مردمی این گروه را در بین مردم 
یمن بسیار محبوب کرده است.                                          صفحه آخر

* ارشدترین مقامات نظامی آمریکا ادعا کردند که یکبار دیگر به خاورمیانه لشکرکشی می کنند.
* این ادعا در حالی صورت می گیرد که واشنگتن در حال حاضر توان لشکرکشی را ندارد.

* کاخ س��فید در حالی ادعای مضحک لشکرکش��ی را مطرح می کند که خود از جانب مردم آمریکا به خاطر 
حمایت از داعش متهم است.

* یک هیئت آمریکایی مخفیانه با افسران سابق بعثی عراق در استان االنبار دیدار و با آنها درباره تشکیل گارد 
ملی گفت و گو کرد.                                                                                            صفحه آخر

صفحه2 صفحه2

جدائیاسکاتلند
ازانگلیس

امروزیافردا؟
* سنای فرانسه: ما بزرگترین بازنده تحریم ها هستیم

* فراموشی عمدی، عواقب تلخ طرح گفت وگوی تمدن ها
* چرا دستیابی به توافق هسته ای در نیویورک محتمل نیست؟

* اعتراض یک اقتصاددان به آمارسازی در دولت

اگر نمی ترسید
چرا می لرزید؟!


