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

موضوع شــرکت: واردات و صــادرات و تولید انواع تجهیزات 
الکتریکی و الکترونیکی و ابزار دقیق و سیســتم های کنترل 
و تله متری و تجهیزات انتقال اطالعات و انواع نمایشگرهای 
آنالــوگ و دیجیتال و سنســورهای الکترونیکــی، مجاز به 
تاسیس شــعب و نمایندگی و اخذ نمایندگی از شرکت های 
معتبر داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبار اسنادی از بانک ها 
و موسسات دولتی و خصوصی، مجاز به شرکت در مناقصات 
جهــت تولید و واردات و فروش تجهیزات و قطعات مرتبط با 
زمینه فعالیت )در صورت ضــرورت قانونی انجام موضوعات 

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

مرکز اصلی شرکت:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر- خیابان 
عربعلی، خیابان نســترن شرقی، پالک 16، واحد 2 کدپستی 

1533993913
ســرمایه شــرکت: مبلغ 500/000/000 ریال منقســم به 
100 ســهم 5/000/000 ریالی که تعداد 100 ســهم با نام 
و0 سهم آن بی نام میباشــد که مبلغ 175/000/000 ریال 
توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 2109 مورخ 
1393/12/17 نزد بانک ملی شــعبه پارک قیطریه پرداخت 
گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

اولین مدیران شرکت:

ســعید راد گوهر به شــماره ملی 0052154114 به سمت 
مدیرعامل )خارج از اعضا(- ســمیه ابراهیمی به شماره ملی 
0069680299 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- حجت 
غالمــی فجی به شــماره ملــی 0068737998 به ســمت 
رئیس هیئت مدیــره- اعظم حیدرپور قدم به شــماره ملی 
0067952755 به ســمت عضو هیئت مدیــره به مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
دارنــدگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد رســمی و بهادار 
و بانکی و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، ســفته، بروات و 
قرارداد هــا به امضاء مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شــرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:

اعظم احمدی به شمار ملی 0795292295 به عنوان بازرس 
اصلــی و مریم مختارزاده به شــماره ملــی 0058168060 
به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب 

گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
ثبت موضــوع فعالیت  مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص ابزار دقیق پارسیان کاال در تاریخ 1394/02/01
 به شماره ثبت 471285 به شناسه ملی 14004862685 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/2/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

زهــرا رضائی به شــماره ملی 0010209263 به عنــوان بازرس اصلی 
و آقای رضا ظفری به شــماره ملــی 0063710668 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات 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 کیمیا غرب آبیدر سهامی خاص
 به شماره ثبت 232920 و شناسه ملی 10610068488

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

موضوع شــرکت: احداث انواع مزارع و اســتخر های تکثیر و 
پرورش انواع ماهی پرورشــی و دریایی تولید تخم چشم زده 
بچــه ماهی انواع ماهیان و آبزیــان و نصب و تجهیزات انواع 
شناورهای صید و صیادی ارائه کلیه فعالیت های شیالتی اعم 
از تولید تهیه و توزیع انواع آبزیان نوین شیالتی فیش برگر برگر 
میگو ماریناد کوفته ماهی استیک واردات صادرات محصوالت 
شــیالتی توزیع خاویار اعم از تاس ماهی و آزاد ماهیان تهیه 
و تولیــد انواع نهادهای آبزیان خدمات مشــاوره ای علمی در 
زمینــه کلیه علوم شــیالتی و صیادی طبخ انــواع آبزیان و 
غذاهــای دریایی راه اندازی خطوط تولیــد فرآوری آبزیان و 
محصــوالت جانبی برگزاری تورهــای آبزی پروری در داخل 
و خارج کشــور تولید ماهیان ســردآبی و گرم آبی مشاوره و 
خدمات فنی و کارشناسی انواع آبزیان اجرای طرح های آبزی 
پروری تامین نهاد های مورد پرورش دهندگان از قبیل غذای 
ماهی و بچه  ماهــی و غیره بازرگانی کلیه محصوالت مرتبط 
به موضوع شرکت و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد 
با اشــخاص حقیقی و حقوقی دولتــی و خصوصی اخذ وام و 
تســهیالت از بانک ها و موسســات اعتباری شرکت در انواع 
مناقصه و مزاید  ه های دولتــی و خصوصی و تعاونی برگزاری 
دوره های آموزشــی برای پرورش دهندگان ماهی و صیادان 
با هماهنگی شــیالت »در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ 

مجوزهای الزم«
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر جنب پمپ بنزین ساعی 
برج سرو ساعی ط 18 واحد 1805 کدپستی 1433893837

سرمایه شــرکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به 100 
ســهم 100/000 ریالــی که تعداد 100 ســهم بــا نام و 0 
سهم آن بی نام میباشــد که مبلغ 3/500/000 ریال توسط 
موسســین طی گواهی بانکی شماره 315 مورخ 93/10/28 

نزد بانک ملی شــعبه دانشگاه آزاد اسالمی پرداخت گردیده 
است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

اولین مدیران شرکت:
محمــود ابراهیمی به ســمت عضو هیئت مدیــره به ش- م 
4889734181 علــی اصغر لک آزاد به ســمت مدیرعامل 
)خارج از اعضا( به ش- م 2030355364 سلطانعلی ابراهیمی 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش- م 5319564201 
احمــد ابراهیمی به ســمت رئیس هیئت مدیــره به ش- م 

2030967734 به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهد آور 
شــرکت به امضای احمد ابراهیمی به ســمت رئیس هیئت 
مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت و یا امضای مشــترک 
محمود ابراهیمی به ســمت عضــو هیئت مدیره- عضو اصلی 
سلطانعلی ابراهیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای احمد ابراهیمی 
به سمت رئیس هیئت مدیره محمود ابراهیمی به سمت عضو 
هیئت مدیره- عضو اصلی سلطانعلی ابراهیمی به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره علی اصغر لک آزاد به ســمت مدیر عامل 

هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:
غالمعلی اسماعیلی به شماره ملی 4879779970 به عنوان 

بازرس اصلی.
محمود بارانی به شماره ملی 6249680403 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب 

شد.
»ثبــت فعالیت مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد«

تاسیس شرکت سهامی خاص آبزی پروران فجر خزر در تاریخ 1394/02/02  
به شماره ثبت 471362 به شناسه ملی 14004865099

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

اصالحیه

شرکت مخابرات استان قزوین
)سهامی خاص(

شرکتمخابراتاستانقزوین)سهامیخاص(

پیرو آگهی مناقصه 94/13/ق )چاپ نوبت اول( شرکت 
مخابرات اســتان قزوین کــه در روزنامه کیهان مورخه 
94/5/26 چاپ شــده مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
5303660400 ریال چاپ شده که مبلغ 53/366/400 

ریال صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.

سیدمحمد میرمعینی
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

م الف 1624

آگهیابالغرأی
سرکار خانم بهناز نوروزیان فرزند محمدصادق به 
شماره شناســنامه 91 صادره از تهران ابواب جمعی 
آموزش و پرورش منطقه 6 تهران، بدینوسیله از شما 
دعوت می شــود ظرف مدت 30 روز پس از انتشــار 
این آگهی جهت دریافت رأی قابل پژوهش به شماره 
9894-94/2/1 بــه امور اداری اداره مربوطه مراجعه 

نمائید.
در غیر اینصورت رأی صادره قطعی تلقی شده و حق 

هیچ اعتراضی ندارید.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان گیالن )سهامی خاص(

نوبت اول

فراخوانآگهیمناقصهعمومییکمرحلهایشماره مجوز: 1394/2715
شرکتگازاستانگیالن-شماره47/م94

روابطعمومیشرکتگازاستانگیالن

شرکت گاز استان گیالن1- دستگاه مناقصه گزار:

رشت- پارک شهر، خیابان ملت، خیابان شهید سیادتی، شرکت گاز استان گیالن2- نشانی دستگاه مناقصه گزار:

احداث ساختمانی ایستگاه CGS تازه آباد جانکاه به ظرفیت 120000مترمکعب بر ساعت از توابع سیاهکل3- موضوع مناقصه: 

7/551/423/404 ریال به مدت 210 روز4- مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان:

ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به مبلغ 29/155/000 ریال5- نوع و مبلغ تضمین:

- یک برگ گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته ساختمان متناسب با مبلغ پروژه6- مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه:
- متقاضیان می بایست سابقه اجرای حداقل یک پیمان اجرایی را در پنج سال گذشته داشته باشند. )قراردادهای دست دوم 

مورد قبول نمی باشد(. ارائه تصاویر قرارداد و تایید حسن اجرای کار از کارفرمای مربوطه در پاکت »ب« ضروری می باشد.
794/6/4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه:

8- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت 
توسط مناقصه گران:

تا آخر وقت اداری روز 2شنبه مورخ 94/6/16

ساعت 14 عصر روز سه شنبه مورخ 994/6/17- زمان بازگشایی پاکات مناقصه:

رشت- پارک شهر، خیابان ملت، خیابان شهید سیادتی، ساختمان مدیریت شرکت گاز استان گیالن، طبقه سوم، امور قراردادها10- مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران:

11- شماره )تلفکس( تماس: 013-33369086 
دفتر امور قراردادها

واریز هزینه اسناد به شماره حساب 2174634408005 نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت کد 3701 به نام شرکت گاز 
استان گیالن

http://www.nigc.gl.ir این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن
و همچنین پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات )معاونت راهبردی ریاست جمهوری( http://iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.

با عنایت به ماده 22 ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی 
و طرز بکار بســتن عالئم آنها مورخ 1375/7/4، بدینوسیله به اطالع 
می رساند: استاندارد ملی ایران به شماره 2735 تحت عنوان »شربت 
پرتقــال- ویژگی ها و روش هــای آزمون« در یکهــزار و چهارصد و 
چهلمین اجالس کمیته ملی خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 
1394/4/6 مورد اصالحیه شــماره یک قرار گرفته که مراتب جهت 

اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:

تولیدکننــدگان و واردکنندگان این فــرآورده از تاریخ 1394/6/15 
می بایست نســبت به رعایت موارد اصالح شده استاندارد فوق اقدام 
الزم بعمل آورند. کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران 

و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.
دفترروابطعمومیوارتباطاتبینالملل

1654-م الف

اطالعیه
سازمانملیاستانداردایران
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صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

حمله وحشیانه 14 افسر پلیس آمریکا
به یک معلول سیاه پوست

* 14 پلیس سفیدپوســت در سانفرانسیســکو، یک 
سیاه پوســت معلول کارتن خواب را بــه اتهام همراه 

داشتن »عصا« شدیداً مورد ضرب و جرح قرار دادند!
* این سیاه پوست که یک پای مصنوعی داشت، توسط 

پلیس به زمین پرت و دستبند زده شد.

* تبعیص نژادی و حمالت بی دلیل پلیس علیه سیاه پوستان، 
اعتراضات خیابانی زیادی را در آمریکا موجب شده است.

* براســاس آخرین بررســی های انجام شده، پلیس 
آمریکا 400 بار بیشــتر از پلیس چین، شــهروندان را 
هدف تیراندازی قرار می دهد.                 صفحه آخر

وقتی روزنامه دولت
سیاست های نتانیاهو را ماله کشی می کند!

* ارائه خدمات پزشــکی بــه مددجویان رایگان 

می شود.

* وزیر نیرو: مشــکل آب اســتان های شمالی تا 

15سال دیگر حل می شود.

* خبرگزاری ایســنا: دولت تصمیمات اشــتباه 

اقتصادی خود را اصالح کند.

* آغاز مرحله جدید اجرای طرح امنیت و آرامش 

در پایتخت.                                      صفحات9،4و11

فعالیت بیش از 120 پزشک جهادی
در مناطق محروم کشور

* احمداالسیر مشارکت برخی مقامات داخلی لبنان 

در حمالت تروریستی این کشور را فاش کرد.

* خبرهای ضد و نقیض از توافق حماس و اســرائیل 

برای رفع محاصره غزه.

* انصاراهلل سفارت امارات را تسخیر و کارکنان آن را 

اخراج کرد.

*  درگیری های مرزی بین افغانســتان و پاکســتان

شدت گرفت.                                       صفحه آخر

نوری مالکی: طرح سقوط موصل
در ترکیه ریخته شد

صفحه2

رمز گشایی معاون رئیس جمهور از اهداف حزبی توافق هسته ای

فرمول بردـبرد
این بود ؟!

گزارش روز کیهان

دام های نامحسوس در فضای مجازی

* روزنامــه رســمی دولــت بــا 
ماله کشی سیاست های نتانیاهو در 
موضوع هسته ای و مخالفت شدید 
و ظاهری وی با توافق وین، مدعی 
شد کیهان گزارشی خالف واقع در 

این باره منتشر کرده است.

* کیهان روز یکشــنبه در گزارشــی به نقل از دیوید میلر کارشناس ارشد 
اندیشکده وودرو ویلســون، مخالفت نتانیاهو با توافق هسته ای را ترفندی 

برای تشویق ایران به پذیرش آن توصیف کرده بود.
* دیوید میلر در فارین پالیسی: انتقاد شدید نتانیاهو بدون تردید باعث شد 
مذاکره کنندگان هسته ای ایران با این استدالل که » اگر اسرائیل تا این حد 
با این توافق مخالف اســت، حتماً این توافق خوبی است«، راحت تر بتوانند 

تندروهای ایرانی را متقاعد به حمایت از این توافقنامه کنند.
* به خوبی می توان تصور کرد اگر اسرائیل روند مذاکرات هسته ای را تایید یا 
از هر گونه توافقنامه به دست آمده استقبال می کرد، واکنش سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی تندروها در مجلس شورای اسالمی چه بود.             صفحه2

انفجارهای تروریستی پی در پی پایتخت تایلند را لرزاند

صفحه5

صفحه آخر

* معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در مصاحبه با بی بی ســی: 
توافق اتمی، »اهرمــی« در اختیار اصالح طلبان در ایران در مقابل 

سایر گروه های سیاسی کشور قرار می دهد.
* براساس فرمول ادعایی برد-برد، آمریکا منافع ملی را خواهد برد 

و اصالح طلبان با اهرم توافق هسته ای، انتخابات آتی را !
* چند هفته پیش جان کری هشــدار داده بود اگر برجام رد شود، 
آنهایــی که برای مذاکرات خطر کردند در انتخابات آتی ایران به 

دردسر جدی می افتند.
* اندیشــکده »مرکز امنیت آمریکای جدید«: با سرمایه گذاری 
روی توافق هسته ای باید به دنبال ایجاد اصالحات سیاسی و تداوم 

حمایت آمریکا از فعاالن حامی ایجاد اصالحات در ایران بود.
* آمریکا به این موضوع که قبل از انقضای توافق هســته ای، شاهد 

اصالحات سیاسی در ایران باشد عالقه زیادی دارد.
* اصالح طلبــان پیش از این عنوان کرده بودند توافق هســته ای 

نقشه راه سیاسی آنهاست و باید میوه آن را در انتخابات چید!
* یکی از اعضای دولت ســال گذشته در شــورای روابط خارجی 
آمریــکا ابراز نگرانــی کرده بود اگر مذاکرات شکســت بخورد، 
تندروها روی کار می  آیند!                                             صفحه2

اول حقوقدان ها 
بخوانند !

اصالح طلبان انتقاد کیهان
به هاشمی را تائید کردند

* موضع آیت اهلل خامنه ای علیه آمریکا مانند موضع آیت اهلل خمینی است
* روزنامه های زنجیره ای و مصیبت وارده!


