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ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

1- موضوع شرکت : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت 
ســاختمانها و ابنیه اعــم از چوبی، آجری، ســنگی، بتنی، فلزی، 
دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، ســدها و ســاختمان 
نیروگاه آبی، ســازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و 
شبکه های توزیع آب. جمع آوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال 
آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، ســازه های دریایی و ساحلی، 
احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 
ساختمانی )سیویل(  تصفیه خانه های آب و فاضالب، امور پیمانکاری 
مربوط به ســاخت راهها نظیر راههای اصلــی و فرعی بزرگراهها، 
آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیســتمهای انتقال هوایی 
پایــه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیســتم های حمل 
و نقل )تهیــه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیــزات( و راهداری و 
عملیات آســفالتی. در برگیرنده امــور پیمانکاری مربوط به تولید، 
توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها. شــبکه های برق و تاسیسات 
برقی. پســتهای توزیــع و الکترونیک عام و خاص. سیســتم های 
کنتــرل برق و ابزار دقیق، دربرگیرنده امــور پیمانکاری مربوط به 
خطوط انتقال )آب، نفت، گاز( شبکه گازرسانی تاسیسات مکانیکی 
و هیدرومکانیکی، سیستمهای ســرد کننده ساختمان، تاسیسات 
و تجهیــزات ســاختمان )آب، گاز، برق و فاضــالب( انتقال زباله، 
تاسیســات و تجهیــزات تصفیه خانه های آب و فاضالب. وســایل 
انتقال )آسانســور و پله برقی( سیســتمهای خبر و هشداردهنده. 
تجهیزات آشــپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستمهای 
ارتباطی، شــبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، سندبالست، 
حفاظت کاتدی، پوشــش )الینینگ(. امــور پیمانکاری مربوط به 
مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ســاخت ایســتگاه های اصلی 
و انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شــبکه های پستی، شبکه های 
انتقال سیمی، بی ســیم، رادیو، تلویزیون و شبکه های ماهواره ای. 
فعالیت های تجــاری، بازرگانی داخلی و خارجــی و تجارت کلیه 
کاالهای مجاز فعالیت در زمینه تجــارت زمینی، هوایی، دریایی، 
خریــد و فروش و توزیع و پخش و حق العملکاری کاالها، واردات و 
صادرات و نگهداری کاال و مشاوره و انجام کلیه امور و مراحل مربوط 
به ثبت ســفارش و ترخیص کاال. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد 

شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و استفاده از 
تســهیالت بانک ها و موسسات مالی به صورت ارزی و ریالی جهت 
شرکت. انجام ســایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت 

در چارچوب قانون پس از اخذ مجوزهای الزم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: 
تهــران - خیابان فردوس غــرب - خیابان بهــار جنوبی - کوچه 
وحیــد غربی - پــالک 12 - طبقه پنجم - واحد 26 کدپســتی 

1484645661
ســرمایه شــرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 
10/000 ریالی با نام که مبلغ 350/000 ریال توســط موسسین 
طی گواهی بانکی شــماره 67561/218 مورخ 94/5/19 نزد بانک 
ملت شــعبه میدان توحید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 

در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:

آقــای علی رضا تقوی اردکان کد ملی 3621357191 به ســمت 
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیره، خانــم شــهرزاد کوپائی کد 
ملی0062992481 به ســمت رئیس هیئــت مدیره، خانم مولود 
کلبعلــی مقدم کد ملــی 1757279024 به ســمت نایب رئیس 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت 
به امضای مدیرعامــل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یکــی از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید.

بازرس اصلی و علی البدل:
آقای عباس بابا مرادی به شــماره ملی 5899291729 به عنوان 

بازرس اصلی.
آقای میثم بابا مرادی به شــماره ملــی 0081029680 به عنوان 

بازرس علی البدل.
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

تاسیس شرکت سهامی خاص کینو پارس سامان گستر در تاریخ 1394/6/18 
به شماره ثبت 478714 به شناسه ملی 14005212392

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1394/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آمارگــران پاســارگاد بــه شناســه ملی 
10104003550 به ســمت بازرس اصلی و فرهاد ذکائی به کد 
ملی 3961694605 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسید.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن نطنز 
سهامی خاص به شماره ثبت 427352 

و شناسه ملی 10260054765

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورتحساب عملکرد و سود و زیان مالی 1393 تصویب شد.

آقای علیمراد تقی پور ببرگانی با شــماره ملی 1971897450 به سمت 

بازرس اصلی و ابراهیم کریمی با شماره ملی 0032264062 به سمت 

بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب 

بــازرس، تصویــب ترازنامه و صورت  های مالی 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 آالرمکو
 سهامی خاص به شماره ثبت 83368

و شناسه ملی 10101279796 

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/5/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان و سال مالی 1393 به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدبیر محاســب آریا شناسه ملی 10103875490 
به عنوان بــازرس اصلی و آقای نصرت اله صادقیــان نائینی به کد ملی 
1249395712 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب 

گردیدند.
- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی، 
انتخاب روزنامه کثیر االنتشــار، انتخاب بازرس 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 جویاب نو 
سهامی خاص به شماره ثبت 43974 

و شناسه ملی 10100893281

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/1 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید.

مؤسسه حسابرسی آزمون ســامانه با شناسه ملی 10100452010 به 

عنوان بازرس اصلی 

مؤسسه حسابرسی امین حسابرس افق با شناسه ملی 10100608360 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای غالمرضا زارع به شماره ملی 2432365585

آقای علیرضا زارع به شماره ملی 2430046598

خانم سیمین استوار به شماره ملی 2511750031 

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب مدیران،  انتخاب 

روزنامه کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 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 سارازر
 سهامی خاص به شماره ثبت 79184 

و شناسه ملی 10101240017

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

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

م الف 3079

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 94 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 دی ماه سال جاری می باشد.
مرکز پاسخگویی فنی: 182235087 مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور  روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

انا هلل و انا الیه راجعون
روح مطهر انســان آزاده فاضل فرزانه اســوه صبر و مقاومت، مجاهد 

خستگی ناپذیر راه امام و انقالب حاج آقا عبداهلل مهدیان 
در لحظات نورانی و روحبخش ســحر از قفــس تنگ دنیای فانی رها 
و به ســوی ملکــوت اعلی پرواز کرد و به مــوالی محبوب و باوفایش 
ســرور آزادگان امام حسین)ع( پیوســت او عمر پر خیر و برکت خود 
را صرف تولید و اشــتغال که از اعظم عبادات و نوآوری و صرفه جوئی 
در مصرف انرژی از ابتکارات و افتخاراتش بود، با نشــان لیاقت در امر 
کار آفرینی بعنوان مدیر نمونه شناخته شد تبلیغ و ترویج شرع مطهر 
اسالم و کمک به مســتمندان، کارنامه زیبای زندگیش را درخشان تر 
کرد، توسعه و تاسیس صندوقهای قرض الحسنه به ویژه اولین صندوق 
ذخیره جاوید بــه زعامت و امامت فقیه عالیقــدر آیت اهلل حاج میرزا 
علی آقا فلسفی در مسجد لرزاده منشاء برکات و تاسیس سایر صندوقها 
در سراســر ایران شــد. مجلس تذکر و ترحیــم آن مرحوم عصر روز 
پنجشــنبه 94/10/3 از ســاعت 2 الی 4 بعدازظهر در مسجدحضرت 
علی ابن موســی الرضا)ع( معبد و عبادتگاهش واقع در میدان شــهدا 
خیابان قادری )ســقا باشی( برگزار می شود. شــرکت عموم مومنین 
خصوصا علمای اعالم موجب شــادی روح آن شادروان و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد شد.
خاندان مهدیان و خانواده های وابسته

درخواست متواضعانه از برادران ایمانی
نظر به آلودگی هوا و هشــدارهای مسئولین و تعدیل در امر ترافیک و 
رعایت حال ســالمندان معزز و محترم که به توصیه پزشکان نباید از 
منزل خارج شــوند. با تالوت یک جــزء قرآن مجید ثوابش را به ارواح 
مطهر اولیاء صلحا، انبیاء، شــهدا، صدیقین، امام راحل، شهدای هفتم 
تیر که از دوستان و بستگانمان بوده اند و شیعیان مظلوم نیجریه، یمن 
مقاوم و قهرمان، لبنان شــجاع حزب اهلل و ســوریه و عراق و سایر بالد 

اسالمی که تحت سلطه اجانب هستند نثار نمایید.

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۲۳۷   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه ۲ دی ۱۳94   ۱۱ ربیع االول ۱4۳۷   ۲۳ دسامبر ۲0۱5

يادداشت میهمان

انتشار وصیت نامه سید االسرای لبنان

سمیر قنطار: خداوند به مقاومت رهبرانی چون 
خمینی، خامنه ای و نصراهلل داده است

* اطمینان دارم که راه جهاد و مقاومت هرگز متوقف یا به عقب برنخواهد گشت و از جهت اصلی خود یعنی فلسطین 
منحرف نخواهد شد زیرا خداوند به این مقاومت رهبرانی داده که از دیر باز به ما اعتماد و ایمان به پیروزی را یاد دادند.
* جهاد و جانفشانی از طریق باالترین اشکال آن که همان مبارزه مسلحانه است، تنها راه رفع ظلم از فلسطین و لبنان است.
* سید حسن نصراهلل: ترور سمیر قنطار را در هر مکان و هر زمانی تالفی می کنیم.                       صفحه آخر

صفحه2

* بیژن زنگنه: براساس طرحی که وزارت نفت در دست بررسی 

دارد جایگاه های عرضه بنزین به 3 کالس تقسیم می شود.

* در صــورت تصویب طرح فوق فقــط جایگاه های کالس 3 

بنزین را به نرخ دولتی می فروشند و بقیه جایگاه  ها بنزین را در 

یک بازار رقابتی عرضه می کنند.

* توقیف خودرو حامل 30 میلیارد ریال اســکناس قاچاق در 

مرز مهران.

* عضو اتاق بازرگانی تهران: برخالف نامه »جان کری« مصوبه 

آمریکا قطعا بر تجارت خارجی ایران تاثیر می گذارد.

صفحات4و9

طرح ویژه دولت
برای آزادسازی قیمت بنزین

* وعده انقالبیون تحقق یافت؛ آغاز حمالت موشکی 

انصاراهلل به مراکز حساس و حیاتی عربستان.

* حزب حاکم ترکیه: دولت و مردم اسرائیل دوست 

ما هستند!

* روزنامــه گاردین: مخالفان میانه رو در ســوریه 

تفاوتی با داعش ندارند.

* خبرگزاری رویترز: پلیس آمریکا در سال جاری 

میالدی 1152 نفر را کشته است.         صفحه آخر

آغاز عملیات سرنوشت ساز
 برای آزادسازی رمادی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آدرس غلط بود
نگاه به دست آمریکا جواب نداد

اهداف و پیامدهای 
ائتالف سعودی ها

مدیر مسئول کیهان در دانشگاه تهران:

اگر فتنه۸۸ به نتیجه می رسید
آمریکا نیازی به داعش نداشت

خبر ويژه

رئیس قوه قضائیه:

عالمه تراشی برای ورود به خبرگان 
خندیدن به شعور مردم است

آرزوی انتخاباتی 
روزنامه 

صهیونیستی
برای 

تجدیدنظرطلبان

صفحه2

* در حالی که آمریکا از هیچ تالشــی برای ضربه زدن به ایران دریغ نمی کند و از نقض برجام نیز ابایی ندارد، 
دولتمردان همچنان برای حل مشکالت کشور، چشم به دستان غرب دارند.

*  دولت از ابتدا عمل به تمام وعده های اقتصادی خود را به مذاکرات هسته ای پیوند زد، عماًل سیاست توافق به 
هرقیمتی را درپیش گرفت و تمام تخم مرغ های تدبیر خود را در سبد امید به برجام چید.

* با گذشت دو و نیم سال از عمر دولت یازدهم، وعده ها محقق نشدند و دولتمردان به جای تغییر در سیاست های 
خود به فرافکنی، حاشیه سازی و مقصر جلوه دادن دیگران و اهانت به منتقدان روی آوردند.

* رهبر معظم انقالب در نامه تایید مشروط برجام تاکید فرموده بودند اعمال هرگونه تحریم جدید به هر بهانه 
نقض برجام محسوب شده و دولت موظف است فعالیت های برجام را متوقف کند.

* آمریکا با مصوبه ضدایرانی اخیر خود عماًل برجام را نقض کرد و دولتمردان به جای پاسخ مناسب به این اقدام 
به نامه جان کری که هیچ ضمانتی ایجاد نمی کند، دل خوش کرده اند.

* بی بی سی: قانون جدید آمریکا نشان می دهد ایران بدون پرداخت هزینه سیاسی )رابطه با آمریکا و تن دادن 
به زیاده خواهی های آن( نمی تواند امتیاز اقتصادی از ِقبل برجام دریافت کند.

* 100 نفر از نمایندگان در تذکری به رئیس جمهور: رکود عمیق و بی ســابقه حاکم بر اقتصاد کشــور منجر به 
تعطیلی اکثر بخش های اقتصادی شــده و تنها راه حل آن اقدام عملی دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد 

مقاومتی است.
صفحه2

اده
خ ز

شی
ی 

 عل
مد

مح
س: 

عک

* نگرانی گسترده افراطیون از 
* حســین شریعتمداری: اســنادی که ارائه می کنم در طراحی فتنه از سوی مثلث آمریکا و اسرائیل و ائتالف فراگیر اصولگرایان

انگلیس کمترین تردیدی باقی نمی گذارد و خودتان می توانید درباره آن قضاوت کنید.
* از چند سال قبل از فتنه 88، ده ها تن از کارشناسان برجسته سرویس های اطالعاتی آمریکا و انگلیس 
تحــت عنوان های آکادمیک به ایران ســفر کرده و با افرادی که بعدهــا در فتنه 88 به صحنه آمدند، 

نشست های پی در پی آموزشی داشته اند.
* نیروهای وفادار به انقالب انبوهی متراکم و چند ده میلیونی هســتند و نباید به جریانات آلوده اجازه 

فضاسازی بدهند.
* فریب فضاسازی های کاذب را نخورید، مدعیان اصالحات ژنرال های بی سرباز هستند، سر و صدا دارند 
ولی نفراتشان اندک و کم شمار است.                                                                                              صفحه3

* برخی عده ای را که با خود همفکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک 
می کنند البته اشکالی ندارد آزادی است ولی در حوزه های علمیه عالمه تراشی هم 
می کنند، آیا واقعا شما تشخیص دهنده عالمه هستید؟                    صفحه10


