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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: فعالیت در امور تولید، بسته بندی و صادرات 
و صنایع تبدیلی مواد غذایی و کشــاورزی از جمله میوه های 
خشک، سبزیجات خشک، انواع خشــکبار، خرما، زعفران و 
گیاهــان داروئی با اخذ موافقت اصولــی- صادرات و واردات 
کاالهای مجاز بازرگانی- جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی 
به جهت سرمایه گذاری در مورد موضوعات و فعالیت شرکت 
و اســتفاده از وام و تســهیالت بانکی پس از کسب مجوز از 
مراجع ذیصــالح )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

پس از اخذ مجوزهای الزم(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:
تهــران باالتر از جهان کودک برج امیر پرویز طبقه 14 واحد 

143 کد پستی 1969955111
ســرمایه شــرکت: مبلغ 1/000/000/000 ریال منقســم به 
1000 ســهم 1000/000 ریالی که تعداد 1000 ســهم با نام 
و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000/000 ریال 
توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 94/188429 مورخ 
94/10/1 نزد بانک شهر شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:
1. مهرداد اکبریان به شــماره ملی 1379063973 به سمت 

نایــب رئیس هیئت مدیــره 2. زهرا قبادی به شــماره ملی 
3257505000 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 3. 
فاطمه دانشور به شماره ملی 0059016868 به سمت رئیس 

هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:

کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و بانکی از قبیل چک ســفته 
بروات قراردادها و عقود اســالمی و همچنین نامه های اداری 
و مکاتبــات عادی با امضای خانم ها فاطمه دانشــور )رئیس 
هیئت مدیره( و زهرا قبادی )مدیر عامل و عضو اصلی هیئت 

مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:
- علی حسین زاده دمریق به شماره ملی 5198128333 به 

عنوان بازرس اصلی.
- محمدباقر نیک سرشت به شماره ملی 2063350973 به 

عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار شرکت: کیهان

)ثبــت موضوع فعالیــت مذکور بمنزله اخــذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص ثمین سیب پارسیان در تاریخ 1394/10/9 
به شماره ثبت 484884 به شناسه ملی 14005503782 

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

بارکد 1233116

م الف 185070

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/08/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 

منتهی به سال 1393 به تصویب رسید.
موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت تدبیر تراز نگاربه شماره ثبت 
28605 و شناســه ملی 10320719958 بــا نمایندگی آقای مهربان 
ریحانی به شماره ملی 5519909105 را به عنوان بازرس اصلی و آقای 
رحیم اصغری با کد ملــی 4390579861 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، انتخــاب 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 بازرسی فنی و مهندسی 
نوآوران کیفیت پارس سهامی خاص به شماره ثبت 

254538 و شناسه ملی 10861831746

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

بارکد 1348556

م الف 185068

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/8/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقــای کاوه حاتمی به شــماره ملی 0047808802 به ســمت رئیس 
هیئت مدیــره و مدیرعامل، آقــای جعفر بقایی وجی به شــماره ملی 
0046764755 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک عیسوند 
به شــماره ملی 0056536240 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند.
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، 
تعیین وضعیت حق امضاء 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 تیواسیستم
 سهامی خاص به شماره ثبت 210097

 و شناسه ملی 10102515878

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

بارکد 1247237

م الف 185075

ثبت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

1- موضوع شــرکت: طراحی و توســعه و پیاده ســازی و 

تجاری سازی ســرویس های ارزش افزوده و نوآورانه جدید 

و همچنیــن ایفای نقش تجمیع کننــده غیرانحصاری در 

زنجیره ارزش افزوده داخلی و تسهیل در ارتباط شرکتهای 

کوچک، توســعه دهنده یــا کارفرمایان، ارائــه دهنده راه 

کارهای جامع در خصوص بستر شبکه های بسیار اطالعاتی 

و مخابراتی )جی ســه و جی دو- جی اس ام- جی پی آر 

اس- پی 2 پی- وایفــای - وایمکس- ام ام اس- اس ام اس( 

مبتنی بر ارزش افــزوده، ارائه دهنده راهکارهای جامع در 

خصوص امنیت و حفاظت از شبکه اطالعاتی، جلوگیری از 

طریق بسترهای مخابراتی و ارتباطی، اس ام اس- ام ام اس- 

جی پــی آر اس- برودکســتینگ- بومی ســازی نمونه های 

موفق تجــاری بین المللی برای بازارهــای ایران همچنین 

شــبکه توزیع خدمات و محصــوالت مخابراتی و فن آوری 

اطالعات، انجــام امور تحقیقات و مشــاوره در زمینه های 

فنی، مهندســی، نرم افزار و ســخت افزار، شبکه مخابراتی، 

کنترل و امنیت شبکه در داخل و خارج از کشور، برگزاری 

ســمینارها، دوره کارگاههای آموزشی، شرکت و برگزاری 

نمایشــگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیالت از 

بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری، شرکت در مزایدات و 

مناقصات داخلی و خارجی، ایجاد نمایندگی و شــعب در 

داخل و خارج از کشــور در صورت ضــرورت قانونی انجام 

موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شــرکت: تهران خیابان آزادی بعد از دانشگاه 

صنعتی شــریف بلوار اکبــری- خیابان قاســمی خیابان 

صادقــی کوچه اشــتری- پالک 9 طبقه دوم کد پســتی 

1458833514

سرمایه شــرکت: مبلغ 30/000/000/000 ریال منقسم 

به 100/000 ســهم 300/000 ریالی که تعداد 100/000 

ســهم با نــام و 0 ســهم آن بی نام می باشــد کــه مبلغ 

10/500/000/000 ریال توســط مؤسســین طی گواهی 

بانکی شماره 431 مورخ 1394/10/6 نزد بانک ملت شعبه 

دانشــگاه صنعتی شــریف پرداخت گردیده است و الباقی 

سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

اولین مدیران شرکت:

کیانــوش قدیمی کد ملی 3873399180 به نمایندگی از 

پیام افزار پیک آسا شناسه ملی 10102874265 بسمت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

رســول جلیلی کد ملــی 2538950090 به نمایندگی از 

شرکت امن افزار گستر شریف شناسه ملی 10102335004 

بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره

 رضا خلج کد ملی 0065054652 به ســمت عضو و نایب 

رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارنــدگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و 

تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، عقد قرارداد 

و عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:

علی کاظمی به شــماره ملــی 0072962895 به عنوان 

بازرس اصلی.

حامد صابر به شماره ملی 2539870996 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب 

شد.

ثبت موضــوع فعالیت مذکور بمنزله اخــذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص زیست بوم مجازی درسا در تاریخ 1394/10/14 
به شماره ثبت 485091 به شناسه ملی 14005512957

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

بارکد1379677

م الف 185065

موضوع: اداره کل دادگســتری اســتان کرمانشــاه در نظر 
دارد از طریق فراخوان عمومی نســبت به شناسایی پیمانکار 
دارای صالحیت و دارای تجربیات مفید مرتبط جهت پروژه 
ساختمان دادگســتری کل استان کرمانشــاه واقع در شهر 

کرمانشاه با شرایط ذیل اقدام نماید.
مشخصات فنی: بنای 4 طبقه به همراه یک طبقه زیرزمین، 
به مساحت تقریبی 10000 متر مربع بر مبنای برآورد 300 
میلیارد ریال بر اســاس فهرست بهای سال 94 و مدت اجرا 

24 بیست و چهار ماه.
شرکت کنندگان باید صالحیت اخذ شده از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور که دارای اعتبار زمانی حداقل سه سال 
و رتبه یک در رشــته ابنیه و حداقل سه در رشته تاسیسات 

را داشته باشند.
شرکت کنندگان می توانند با ارائه:

1- سوابق و رزومه کاری
2- گزارش توان مالی جهت اجرای پروژه و داشتن ظرفیت کاری

3- لیست و اطالعات پروژه های در دست اقدام

تــا تاریــخ 1394/12/26 آمادگی خود را برای شــرکت در 
مناقصه به صورت مکتوب همراه با مستندات فوق االشاره به 

نشانی ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.
قابل ذکر اســت پس از بررســی به شرکتهایی که صالحیت 

فنی ایشان تایید گردد اسناد مناقصه تحویل خواهد شد.
تذکر 1- ارسال مدارک هیچ حقی را برای شرکت کنندگان 
ایجاد نمی نماید و کارفرما در رد یا قبول صالحیت پیمانکاران 

مختار است.
نشانی محل تحویل اوراق شرکت در فراخوان:

کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - چهار راه بسیج- دادگستری 
کل استان کرمانشاه - طبقه همکف - دفتر فنی و مهندسی 

- تلفن 083-38220866
یا

تهــران - خیابــان شــریعتی - خیابان وحید دســتجردی 
)خیابــان ظفر( - نرســیده به خیابان نفــت - پالک 176 
- واحد2 - شــرکت مهندســین مشــاور پوینــده نقش -

 تلفن 021-22279911

دادگستری کل استان کرمانشاه
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

)مرحله اول(

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۲9۸   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(یک شنبه ۱۶ اسفند ۱394   ۲۶ جمادی االول ۱43۷   ۶ مارس ۲0۱۶

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

نظریه پرداز مشهور آمریکایی در گفت وگو با کیهان:

 آمریکا یک گوانتاناموی بزرگ است

صفحه2

پیکر پاک خادم آستان رضوی)ع( در جوار موالیش آرام گرفت

وداع پرشکوه
با یار وفادار امام و رهبر

* دکتر »هنری جیروکس« نظریه پرداز برجسته آمریکایی و 
نویسنده 50 جلد کتاب و 300 مقاله علمی در حوزه مطالعات 
فرهنگی و... : نخبگان سیاســی و اقتصادی آمریکا جامعه ای 
را ساخته اند که خودخواهی، نزاع اجتماعی، خصوصی سازی، 
کاالیی شدن و طمع برای منفعت بیشتر در آن موج می زند.

* پلیس آمریکا با مــردم خود طوری برخورد می کند 
که گویا مردم، دشــمن کشورند. در یک جمله، آمریکا 

کشوری شکست خورده است.

* آمریکا بیش از آن که از کسری بودجه اقتصادی رنج 
ببرد از کسری دموکراسی و اصول اخالقی رنج می برد.

* تنها فقط نامی از دموکراسی در جامعه آمریکا باقی 
مانده است، این کشور جامعه ای عمیقاً استبدادی است.

* خشــونت جزو دی .ان.ای مردم آمریکا شــده، این 
مسئله خود را در حوزه های مختلف، از تیراندازی های 
گســترده تا خشــونت های دولتی مهندسی شده در 
جامعه نشان می دهد.                          صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بانک های خارجی احتیاط می کنند
یا ما بی احتیاطی کرده ایم؟!

* پادشاه بحرین: اسرائیل، هم توان دفاع از خود را 
دارد هم دفاع از کشورهای عربی را !

* فارین پالیسی: جنگ  بعدی حزب اهلل با اسرائیل 
در سرزمین های اشغالی خواهد بود.

* هالکت 70 مزدور سعودی طی عملیات انقالبیون 
یمن در استان مأرب.

* نماز وحدت شــیعه و سنی در سامرا به شکرانه 
پیروزی بر داعش.                             صفحه آخر

مرکز تحقیقات دانشگاه تل آویو:

کشورهای عربی از جمله عربستان
سال هاست با اسرائیل رابطه تجاری و نظامی دارند

* بانک هــای اروپایی از ترس اینکه کاخ ســفید آنها را 
جریمه کند با بانک های مــا همکاری نمی کنند و فعاًل 

احتیاط را در دستور کار خود قرار داده اند.
* طی 300 روز نخست سال جاری ارزش مبادالت تجاری 

ایران با دیگر کشورها 17 درصد کاهش یافته است.

* رئیس ســازمان حمایــت: درج قیمت مصرف  کننده 
روی کاال اجباری است.

* دبیر ســتاد برگــزاری هفته منابع طبیعی: ســاالنه 
35میلیون اصله نهال در ایران کشت می شود.

صفحه4

عسگراوالدی:

مشکالت تجار ایرانی در پسابرجام
همچنان ادامه دارد

به مناسبت سی و دومین سالگرد شهید ناصر حاج حسین کلهر

نگذارید اسلحه شهدا بر زمین بیفتد

* با حضور پرشکوه اقشــار مختلف مردم و مسئولین بلندپایه 
کشوری و لشکری پیکر آیت اهلل واعظ طبسی در مشهد مقدس 

تشییع و نماز آن مرحوم به امامت رهبر معظم انقالب اقامه شد.
* بعد از اقامه نماز توسط رهبر معظم انقالب، مردم ضمن تجدید 
بیعت با معظم له، شعار »ای رهبر آزاده آماده ایم آماده«، »حسین 
حسین شعار ماست، شــهادت افتخار ماست« و »ما اهل کوفه 

نیستیم علی تنها بماند«، سر دادند.
* پیکر مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استان های 
خراســان و تولیت آســتان قدس رضوی پس از تشییع در رواق 
توحیدخانه و در جوار ضریح مطهر امام رضا)ع( به خاک سپرده شد.
* عصر دیروز مراسم ترحیم و بزرگداشت این یار دیرین حضرت 
امام)ره( و رهبر انقالب با حضور حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

در حرم مطهر رضوی)ع( برگزار شد.
* رئیس قــوه قضائیه: آیت اهلل واعظ طبســی در زمان تولیت 
آســتان قدس، فعالیت فرهنگی و علمی خوبی داشت که نمونه 

آن دانشگاه علوم اسالمی رضوی و تحصیل طالب در آن است.
* علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی: آیت اهلل واعظ 
طبسی یکی از اســتوانه های انقالب بود و وی از ابتدای پیروزی 
انقالب اســالمی نقش به سزایی در پیش برد اهداف و ساماندهی 
وضعیت کشور داشت.                                                          صفحه3

* مجید تخــت روانچی: احتیاط 
بیــش از حد بانک هــای اروپایی 
بی پایه است و محافظه کاری بیش 
از حد سبب می شود در بهره گیری 

عقب بمانند.

* نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران: حجم مبادالت بانک های 
اروپایی با آمریکا ارقام ســنگینی اســت و با توجه به جرائمی کــه در دوران تحریم، 
بانک های اروپایی در ارتباط با ایران داشته اند اکنون با احتیاط بیشتری عمل می کنند.

* علت تاخیر در آغاز همکاری های مالی بانک های اروپایی با بانک های ایران را باید 
در باقی ماندن بسیاری از تحریم های ایاالت متحده آمریکا دانست که به موجب آن 

نقل و انتقاالت مالی بانک های ایران همچنان دارای محدودیت  می باشد.
* بر اساس قانون NDAA دسترســی به دالرهای نفتی برای ایران ممکن نیست و 
بانک مرکزی ایران نمی تواند از حساب های دالری خود بهره ببرد.              صفحه2

صفحه8

شرق : فعالیت های تربیتی مصباح یزدی
کار را برای اصالح طلبان دشوار می کند

چک های 
وعده دار!


