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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1394/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خانم دینا توکلــی کدملی 0440657350، خانم ســمانه فتحی آقابابا 
کدملی 0077524578 و آقای سیدرامین زرگرکدملی 0068519850 

به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد شناسه ملی 10104003550 به 
سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم دستالف شماره ملی 2720679003، 
به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از چهارراه نیایش، خیابان شهید 
عاطفی غربی پالک 112 کدپستی 1967933574 تلفن 22017716 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب مدیران 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 بازرگانی توسعه راهبردی آریا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 359103 

و شناسه ملی 10260079997

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/6/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای جعفر اسحقی به کد ملی 1376877600 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، آقای حســن مؤمنی رودبارکی به کد ملی 2592383662 
نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( استان گیالن به شناسه ملی 
14003127610 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز قوانلو 
به کد ملــی 0050847521 به عنوان عضو هیئــت مدیره و مدیرعامل 
شرکت انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، چک ها و اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری و داخلی شرکت 
با امضای مدیرعامل، با مهر شــرکت معتبر اســت. با ثبت این مســتند 
تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین سمت مدیران 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 دهکده توریستی ویال 
سهامی خاص به شماره ثبت 24251

 و شناسه ملی 10720017810

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/05/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: عیسی باســتانی به کد ملی 0386173788 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و شــهرزاد هرمز به کد ملــی 0452888247 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا حاجی بابائی به کد ملی 
0385971176 به ســمت عضو هیئت مدیره و زهرا گرامی به کد ملی 

0370029143 به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات 
قراردادها و عقود اســالمی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشــد. با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران، 
تعیین دارندگان حق امضاء 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 آسان الکترونیک غدیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 329982 

و شناسه ملی 10103695555

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/05/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ایمان علی محمدابراهیم به شــماره 
ملی 0010798544 به ســمت بــازرس اصلی و عصمت رجبی 
به شــماره ملی 0036148954 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود 
و زیان شرکت منتهی به 1393/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 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 تولیدی و صنعتی کاال برق ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 46599 

و شناسه ملی 10100918229

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

»فروشفوقالعاده«

دفتر فروش امالک منطقه جنوب درنظر دارد تعدادی از امالک مســکونی، 
تجــاری، اداری و اراضی متعلق به خود را از طریــق برگزاری مزایده کتبی با 

شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به فروش رساند.
لذا متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از امالک موردنظر و کسب اطالعات 
بیشــتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شــرایط از تاریخ 94/12/9 لغایت 
94/12/19 همه روزه از ســاعت 8 الی 15 به دفتر فروش امالک مراجعه و یا 

مدارک و فرم های مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند.
آدرس دفتر فروش امالک امداد منطقه جنوب: شیراز- خیابان کریم خان زند- 
جنب بانک ملی شــعبه کوثر کوچه 34 تلفن 32352357 و 32308152 

www.emdadimam.ir :آدرس اینترنتی
زمان برگزاری جلسه و بازگشائی پاکات 94/12/20 ساعت 10 صبح

محل برگزاری جلسه مزایده: دفتر فروش امالک امداد.

امالک و مستغالت
اداره کل امور مالیاتی استان قزوین درنظر دارد انجام امور خدمات نقلیه )مزایده شماره27 امداد(

خود را در ســال 1395 برابر ضوابط قانونی به شرکت های دارای مجوز رسمی و گواهی 
صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی به شرح ذیل واگذار نماید:

1- موضوع مناقصه: خدمات نقلیه به منظور انجام مأموریت های درون شهری و برون شهری
2- زمــان و مهلت دریافت اســناد مناقصــه: از اول وقت اداری روز دوشــنبه 
1394/12/10 لغایــت پایــان وقت اداری روز پنجشــنبه 1394/12/13 جهت دریافت 

اسناد، ارائه معرفی نامه مهر و امضاء شده از سوی شرکت الزامی است.
3- آدرس مناقصه گزار و محل تحویل اســناد مناقصه: خیابان طالقانی- خیابان 
دارایــی- اداره کل امور مالیاتی اســتان قزوین- اداره منابع انســانی و رفاه )طبقه اول 

اتاق32( تلفن: 028-33248243
4- آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1394/12/26

5- زمان بازگشایی پاکت ها: روز پنجشنبه 1394/12/27 ساعت 10 صبح
6- مســتندات مناقصه در پایگاه اطالع رســانی این اداره کل به نشــانی:

www.intamedia.ir.Qazvin قابل دسترسی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشورآگهی مناقصه
اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/04/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی 10100538203 
به ســمت بــازرس اصلــی و غالمعلی موحــدی اصل به شــماره ملی 
5099533035 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حســاب سود و زیان  ســال مالی منتهی به سال 1393 مورد 

تصویب قرار گرفت.
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت نشــر آگهی های 

شرکت تعیین گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی، 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، 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 صنایع هواپیمایی ایران
 سهامی خاص به شماره ثبت 11202 

و شناسه ملی 10100444892

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

بارکد 0609128

م الف 179263

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1394/6/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- یحیی رمضانی به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

2141661341 و روح الــه رمضانــی به ســمت نائب رئیس 

هیئت مدیــره 2143160720 و حمیــرا حیدری به عنوان 

عضو هیئت مدیره 21421506743 انتخاب گردیدند.

- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء دو نفر از سه 

اعضــاء هیئت مدیره و اوراق عــادی و اداری با امضاء رئیس 

هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعییــن وضعیت حق امضاء، 

تعیین  ســمت مدیران 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 تولیدی سیم و کابل سمنان 
سهامی خاص به شماره ثبت 55841 

و شناسه ملی 10101009510

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

آگهی مناقصه مرحله دوم
شهرداری بروجن باستناد بند 1 یکصد و پنجاه و یکمین صورتجلسه شورای اسالمی 
شــهر بروجن در نظر دارد امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای ســبز شهر بروجن 
را به مدت یک ســال شمســی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید لذا متقاضیان 
می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر و دریافت فرم شــرایط و فرم شــرکت در 
مناقصه تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 1394/12/20 به آدرس الکترونیکی
  WWW.SHBORUJEN.IR یا به واحد امور مالی شهرداری بروجن مراجعه نمایند.

علیرضا صادقی - شهردار بروجن

آگهی مناقصه مرحله دوم
شهرداری بروجن باستناد بند 2 یکصد و پنجاه و سومین صورتجلسه شورای اسالمی 
شهر بروجن مورخه 94/11/27 در نظر دارد  عملیات اجرای ممیزی امالک و مستغالت 
شــهری شهر بروجن را از طریق مناقصه عمومی به  پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اســناد و شرایط شرکت در مناقصه 
تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 1394/12/20 به واحد امور مالی شهرداری یا به 

آدرس الکترونیکی   WWW.SHBORUJEN.IR مراجعه نمایند.
علیرضا صادقی - شهردار بروجن

آگهی مناقصه عمومی
 2 مرحله ای

* مناقصه گزار: کمیته ملی المپیک
*  موضوع مناقصه و شرح مختصر کار:

انجام امور راهبری عمومــی و  تخصصی آکادمی ملی المپیک از 
طریق شــرکت پیمانکار واجد صالحیت و دارای سوابق انجام کار 

مشابه و از طریق مناقصه عمومی
* محل، مهلت و نحوه دریافت و تحویل اسناد:

از روز سه شــنبه 94/12/11 تــا پایــان وقت اداری روز شــنبه 
94/12/15 بــا مراجعه به دبیرخانه کمیته ملی المپیک به آدرس 
بزرگراه نیایش، خیابان ســئول شــمالی جهــت دریافت دفترچه 
مناقصه و آخرین فرصت تحویل پاکات ساعت 15/30 روز دوشنبه 

94/12/17 می باشد.
* محل و زمان بازگشایی پیشنهادها:

پاکات پیشنهادی مناقصه  گران راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
94/12/19 در محل کمیته ملی المپیک بازگشایی خواهد شد.

* سپرده شرکت در مناقصه

مناقصه گران می بایســت چک رمزدار و یا ضمانتنامه بانکی بدون 
قید و شــرط و قابل تمدید به دفعات را به مبلغ 100/000/000 
ریال و بنام کمیته ملی المپیک تهیه و در پاکت الف به دســتگاه 

مناقصه گزار تحویل نمایند.
مدت اعتبار پیشنهادها:

* مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید 90 روز باشد
* احتمال تغییر تاریخ ارسال پیشنهاد و تاریخ بازگشایی 

پاکات وجود دارد
*  آدرس دستگاه مناقصه گزار:

تهران- بزرگراه نیایش، خیابان سئول شمالی، کمیته ملی المپیک، 
تلفن 26203385،  فاکس 26203374 

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
* کمیته ملی المپیک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار می باشد.
نوبت اول آگهی 94/12/10    نوبت دوم آگهی 94/12/11

م الف 3854روابط عمومی کمیته ملی المپیک

سال هفتادو چهارم   شماره 2۱29۳   تکشماره 5000 ریال ۱2صفحه ) به اضافه۱۶صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران( د وشنبه ۱0 اسفند ۱۳94   20 جمادی االول ۱4۳7   29 فوریه 20۱۶

صفحه2

خبر ویژه

تشییع باشکوه هنرمندی که به سینمای ایران آبرو بخشید

اخالق انتخاباتی در آمریکا

روبیو: رقیب من دلقک است
ترامپ: رقیب من توله سگ است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دروغ بزرگ!
۱۱۱ بیشتر از ۱۵۳

نایب رئیس مجلس:

هزینه جاری دولت
بیش از 7 برابر شده است

* تحریم روسیه نتیجه عکس داد؛ ساالنه 600 کشاورز 

فرانسوی به دلیل بحران معیشتی خودکشی می کنند.

* عربستان و 3 کشور دیگر عربی با تشکیل کمیته ای مشترک 

عادی سازی روابط با اسرائیل را کلید زدند.

* حکومت نظامی در دیاربکر ترکیه 3 ماه تمدید شد.

* مردم در تظاهرات بزرگ ضد دولتی در لندن: به جای 

بمب اتم، شغل ایجاد کنید.

صفحه آخر

انتشار جزئیات توطئه کثیف سیا

مذاکرهکنندهآمریکایی
مأمورترورکاستروبود!

* مــن از این رنج می بــرم که وقتی 
با خارجی ها جلســه می گــذارم آنها 
فقط به دنبال این هستند که چگونه 

محصوالتشان را به ما بفروشند.
* امســال 2/5 میلیون تن بیش از 
نیاز کشــور گندم وارد شده است 
قطعاً بدنه دولت در واردات بیش از 

حد گندم بی تاثیر نیست.

وزیر جهاد کشاورزی:

خارجی ها در مذاکره  با ایران
فقط به دنبال فروش محصوالتشان هستند

* یــک عده ای نانشــان در واردات اســت و اگر هم تعرفه بگذاریم ســر و 
صدایشان باال می رود.

* من نمی خواهم مســائل پس از تولیــد را باز کنم ولی ببینید در موضوع 
تولید روغن با ما چه کردند.

* ظاهراً اشاره حجتی به دستور معاون اول رئیس جمهور به سازمان توسعه 
تجارت است که خواستار حذف مجوز وزارت جهاد برای واردات روغن شده 
بود.                                                                               صفحه4

صفحه2

صفحه3
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* اخالق در آمریکا، مدعی همیشگی دموکراسی، شاید 
بزرگترین گم شده مردم باشد؛ جایی که سیاستمداران 

یکدیگر را سگ و دلقک می خوانند.
* 2 نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا یعنی 
دونالد ترامــپ و مارکو روبیو که هــر 2 از یک حزب  
هســتند! در توصیف یکدیگر و برای کسب آراء بیشتر 

زشت ترین الفاظ و اهانت ها را به کار می برند.

* ترامپ، روبیو را »جوانکی نادان« و »توله ســگ« خواند که در 
هیبت یک رئیس جمهور نیست؛ روبیو هم ترامپ را یک »دلقک« 

خواند و گفت  او را فردی عصبی  و نگران می داند.
* ایــن موضع گیری هــا کار را به جایی رســانده که 
نیویورک تایمز نوشــت، برخی اعضای برجسته حزب  
جمهوری خــواه، افــرادی مثل ترامــپ را برای حزب  
خطرناک می دانند.                               صفحه آخر

* با گذشت 2 روز از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
و پنجمیــن دوره مجلس خبرگان رهبری دیــروز آخرین نتایج به 

دست آمده از صندوق های رای منتشر شد . 
* در حالی که روزنامه های زنجیــره ای و مدعیان اصالحات تالش 
دارند با تکیه بر نتایج تهران از پیروزی قاطع خود در سراسر کشور 
خبر دهند ،آمار سراسری نشان از پیروزی اصولگرایان در انتخابات 

مجلس دهم دارد .
* تبلیغات وسیع نشریات و رســانه های زنجیره ای با تکیه بر آمار 
تهران نشــان از آن دارد که آنــان 111 را بزرگتر از 153 می دانند و 

ریاضیات جدیدی را مبنای محاسبات خود قرار داده اند!
* به رغم تبلیغات ســنگین و مســموم هفته های اخیر و در آستانه 
انتخابات مجلس خبرگان آیات آملی الریجانی و سید احمد خاتمی از 
سوی مردم مازندران و کرمان با رای باال به مجلس خبرگان راه یافتند.
* حجت االســالم نصراهلل پژمان فر نماینده مردم مشهد : مردم در 
انتخابــات به افرادی رأی دادند که اکثریت آنها در واقع همســو با 

دولت نبودند.
*  پرویز سروری عضو شــورای مرکزی رهپویان انقالب : این اولین 
دولت در جمهوری اســالمی است که نمی تواند در دوره اول 4 ساله 

خود مجلسی همسو با خود داشته باشد.
* علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران : مــا رأی مردم را به خوب و بد 
تقسیم نمی کنیم و قانون را نیز به نفع خود تفسیر نمی کنیم.     صفحه2

آگراندیسمان نتایج تهران
برای کتمان شکست سراسری 

اصالح طلبان

تشکر
رهبرانقالب
ازحضور

پرشکوهمردم
درانتخابات
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یادداشت روز

هیبت اهلل!


