
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/4/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- آقای محمد حمید ســهرابی به شماره ملی 3732519953 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان سهرابی به شماره ملی 
4322282598 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم 
ســهرابی به شــماره ملی 2992197807 به ســمت عضو هیئت 

مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و 
ســایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر 

یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، تعیین 
دارندگان حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کیهان موتور آرین
سهامی خاص به شماره ثبت 442891

و شناسه ملی 10320897716

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

بارکد 5084150

م الف 111280
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/3/27 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیئت مدیره شــرکت از 5 نفر عضو تشــکیل می شود که توسط 
مجمع عمومی از بین صاحبان سهام برای مدت دو سال انتخاب 
می شــوند و انتخاب مجدد هر یک بالمانع است و کاًل و بعضاً در 
هر موقع از زمان با تصویب مجمع عمومی قابل عزل می باشند و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره، 
نقل و انتقال سهام، اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی 
نشده ســامانه 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 نوسازی و عمران اکباتان 
سهامی خاص به شماره ثبت 89422 

و شناسه ملی 10101337982

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

بارکد 4740032

م الف 111969

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/3/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

مهران سعادتمند به شماره ملی 3874425592 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل

رضا ســعادتمند به شــماره ملی 3873450127 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره

شــراره سعادتمند به شماره ملی 3873377152 به سمت عضو هیئت 
مدیره

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی با امضاء آقای مهران ســعادتمند منفرداً و با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین ســمت 
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 سازه ازما پیشرو
 سهامی خاص به شماره ثبت 140746 

و شناسه ملی 10101837775

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

بارکد 4789918

م الف 111968

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/3/20 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای علــی اکبر اصغری شــماره ملــی 209360477 : آقای 
بهمن ســیاح فر شــماره ملی 2200042833: - آقای علیرضا صفری شماره ملی 
2092039245: بســمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند.

آقــای مجید حیدری امیــر کالئی با کد ملی 2259719376: به ســمت بازرس 
اصلی و خانم فاطمه عابدی با کد ملی 2090236663: به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال انتخاب شدند. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، 
انتخاب 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 داریا صنعت پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 286628 و شناسه ملی 10103227302

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

بارکد 4883271

م الف 111960

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1394/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
آقای علی اکبر اصغری شــماره ملی 209360477  آقای بهمن ســیاح فر شــماره ملی 
2200042833 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره-  آقای علیرضا صفری شماره 
ملی 092039245 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار از قبیل: )چک و سفته و بروات و عقود قراردادهای اسالمی( با امضاء آقای علی اکبر 
اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره با آقای بهمن سیاح فر به سمت مدیر عامل همراه 
مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء یکی از دو نفر معتبر می باشد. 
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین سمت مدیران، تعیین 
وضعیت حق امضاء 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 داریا صنعت پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 286628 و شناسه ملی 10103227302

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

بارکد 4882791

م الف 111961 

بارکد 4655049

م الف 111964

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

1- موضوع شرکت: تجهیز و ساخت ابنیه واحدهای عمرانی ورزشی 
و خدماتی و اقامتی و هتل، طراحی و اجرا و نظارت فنی و ساخت 
ابنیه سبک و ســنگین شــهرک ها و ابنیه مجتمع های خدماتی، 
 اقامتی، صنعتی، کشــاورزی، ساختمانی، طراحی، محاسبه و اجرا، 
ساخت اماکن ورزشی مجتمع ها و سالن ها، خرید و فروش واردات 
و صادرات کلیه کاالهای بازرگانی برابر قوانین جاری کشــور، اخذ 
وام تســهیالت و ضمانت نامه بانکــی ارزی و ریالی از کلیه بانک ها 
و مؤسســات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارجی، 
اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شــعب در کلیه سطوح داخلی و 
بین المللی، برگزاری کلیه همایش ها و سمینارها مرتبط با موضوع، 
انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی 
و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
و داخلی، خارجی انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهای الزم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شــرکت: تهران - فلکه صادقیه- اشــرفی اصفهانی- 
35 متری طالقانی- کوچه هفتم- پالک 39- واحد 3 کد پســتی 

1469985971
شعبه شرکت: استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار امام رضا)ع( 
خیابــان امام رضــا 23 پ 759 هتل آپارتمان آذین کد پســتی 

9136636491
سرمایه شرکت: مبلغ 50/000/000 ریال منقسم به 1000 سهم 
500/000 ریالی که تعداد 1000 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام 
می باشــد که مبلغ 1/750/000/000 ریال توسط مؤسسین طی 

گواهی بانکی به شماره 6582/195 مورخ 94/4/23 نزد بانک ملت 
شــعبه سرو سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 

تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:

الهه مداح پور با کد ملی 3251265741 به ســمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره

جمشــید نجف آبادی با کد ملی 0051106620 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره

عباداله حقگو با کد ملی 0041726911 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک و ســفته و بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر 

است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی محمدی طامه به شماره ملی 
1239068328 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا ســرلک به 
شماره ملی 0532290984 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.
ثبــت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص خدمات رفاهی آذین تدبیر پاژ 
در تاریخ 1394/5/4 به شماره ثبت 476179 به شناسه ملی 14005108684 

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

م الف1985

نظر به اینکه پرونده خانم آرزو فیضی فرزند کیومرث به علت 
غیبت در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مورد بررسی 
قرار گرفت و منجر به صدور رأی شــده است و جهت ابالغ رأی 
نشانی از ایشــان در دسترس نمی باشــد لذا به نامبرده اطالع 
داده می شــود حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از انتشار آگهی 
به امور نیروی انســانی این دانشــگاه واقع در تهران- بزرگراه 
شهید چمران- اوین- جنب بیمارستان آیت اهلل طالقانی مراجعه 

نمایند.
بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت مقرر رأی صادره الزم االجرا 

خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آگهی ابالغ رأی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید.

* نوع سپرده شرکت در مناقصه: واریز به حساب سیبا 0105744804001 
بانک ملی شعبه طالقانی به نام شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و یا ارائه 

ضمانت نامه بانکی معتبر، چک تضمین شده بانکی
* محل دریافت اسناد: قزوین- چهارراه ولیعصر- ابتدای خیابان طالقانی- حوزه 
ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین طبقه دوم امور تدارکات و انبارها

* تاریخ دریافت اسناد: 94/6/31 لغایت 94/7/5
* تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 94/7/15

* تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 94/7/15
سپرده های  سپرده،  فاقد  مخدوش،  مشروط،  امضاء،  فاقد  پیشنهادهای  به   *

مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و پیشنهاداتی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

به نشانی  این شرکت  از طریق سایت  * ضمنا دسترسی خالصه اسناد 
ملی  سایت  توانیر،  اطالع رسانی  شبکه   www.qazvin-ed.co.ir

مناقصات امکان پذیر می باشد.
* هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

سپرده شرکت در مناقصهمبلغ برآورد مناقصهشرح مناقصهشماره مناقصه

واگذاری عملیات احداث شبکه امور برق محمدیه به صورت دستمزدی94/119
 به پیمانکار دارای رتبه نیرو از معاونت راهبردی ریاست جمهوری

5،000،000،000 ریال 
)پنج میلیارد ریال(

270،000،000 ریال 
)دویست و هفتاد میلیون ریال(

واگذاری امور نقلیه حوزه ستاد و امورهای اجرایی شرکت توزیع برق استان قزوین 94/120
به شرکت های حمل و نقل درون شهری دارای مجوز از سازمان تاکسیرانی

9،000،000،000 ریال 
)نه میلیارد ریال(

390،000،000 ریال
)سیصد و نود میلیون ریال(

94/121
خرید 50/000 متر کابل خودنگهدار 70+70+25+25*3
خرید 30/000 متر کابل خودنگهدار 50+50+25+25*3
خرید 15/000 متر کابل خودنگهدار 35+35+25+25*3

408،000،000 ریال-
)چهارصد و هشت میلیون ریال(

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
)سهامی خاص(

دفتر روابط عمومی شرکت  توزیع نیروی برق استان قزوین

)نوبت اول( حاج حبیب اهلل جاسبی 
پس از یــک دوره نقاهت دار فانی را وداع 
گفت و بــه ابدیت پیوســت. او از پیروان 
راســتین امام خمینــی)ره( و از جانبازان 
غیور 15 خرداد 42 بود که پس از سال ها 
مبارزه در رژیم طاغــوت و خدمت و ایثار 
در دوران انقالب و دفاع مقدس، با اعتقاد 
راســخ به امام خمینی)ره(، والیت فقیه و 
ارزش های اسالمی در حالیکه ذرات و آثار 
گلوله های قیام 15 خرداد 42 در پیکر او بود، روحش به لقاءاهلل پیوست. 

یادش گرامی و راهش پررهرو باد.
تشییع جنازه: روز دوشــنبه 94/6/30 ساعت8/30 صبح از منزل 
مرحوم واقع در دروازه شمیران خیابان فخرآباد )شهید ُمشکی( خیابان 

شهید کلهر، کوچه پارک، پالک1.
مجلس ترحیم: روز چهارشنبه 94/7/1 مسجد نور واقع در میدان 

فاطمی ساعت 16 تا 17/30 برگزار خواهد شد.
مجلس شب هفت: روز شنبه 94/7/4 مسجد نور واقع در میدان 

فاطمی ساعت 19 تا 20/30 برگزار خواهد شد.

ما ز باالییم و باال می رویم          ما ز دریاییم و دریا می رویم
انا هلل و انا الیه راجعون

جعفرقلی،  روستایی،  قاسمی،  جاسبی،  خانواده های 
جعفری، درودیان، نوری، ابراهیمی و سایر بستگان.
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صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

شهادت حرضت امام محمد باقر)ع( را

 تسلیت می گوییم

گزارش کیهان از سفر یک روزه آمانو به تهران

مطالبات پنجگانه کمیسیون برجام
از مدیرکل آژانس

صفحه2

*مرزهای خســروی و شــلمچه میزبــان زائران 

روزعرفه.

* واردات خودروهای لوکس 30 هزار فرصت شغلی 

را از بین برده است.

بــازی خطرنــاک دربــاره  پلیــس  * هشــدار 

»کلش آو کلنز« در فضای مجازی.

* عضو اتاق بازرگانی ایران: قانون سهامداری بانک ها 

به نفع خارجی ها است نه ایرانی ها.    صفحات4،11و9

آمار ازدواج در کشور 
مثبت شد

* قدس و کرانه باختری در تب و تاب انتفاضه 

سوم.

 * تهدید کاخ ســفید به قطــع حمایت ها از دولت 

نارنجی اوکراین همزمان با افزایش فقر در این کشور.

*  هالکت پسر ارشد حاکم امارات در حمالت 

موشکی انصاراهلل به مأرب.

* الیحه گارد ملی عراق به در بسته خورد.

صفحه آخر

عربستان رئیس شورای حقوق بشر
سازمان ملل شد!

گزارش کیهان از پشت پرده ترور دانشمندان عراقی

تکرار سناریوی دیروز عراق
خوابی که آمریکا برای فردای ایران دیده است

دیدار دو ساعت و نیمه رهبر انقالب با جانبازان قطع نخاعی و باالی 70 درصد * »یوکیو آمانو« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی در سفر یک روزه 
خود بــه تهران با رئیس جمهور و وزیر خارجه کشــورمان دیدار و 
در جلســه کمیسیون ویژه برجام شرکت کرد و با 5 مطالبه از سوی 

نمایندگان ملت مواجه شد.
* نمایندگان ملت از آمانو خواســتند ضمن برخورد غیرسیاسی و 
شفاف با موضوع فعالیت های هسته ای ایران، مسائل گذشته را حل 

و پرونده سیاسی علیه ایران بسته شود.
* حفظ دســتاوردها و اطالعات هســته ای ایران، کمک به توسعه 
فناوری های صنعتی و تحقیقاتی مورد نیاز و همکاری در راستای خلع 
سالح هسته ای جهانی از دیگر مطالبات کمیسیون ویژه از آمانو بود.
* روحانی: ما در اجرای برجام به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را 
اجرا می کنیم و امیدواریم شــما نیز منصفانه  بر اجرای توافق برجام 

نظارت داشته باشید.
* زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام: ملت ایران و نمایندگان آنان 
بر این باورند که آژانس بین المللــی به وظایف ذاتی خود تاکنون 

عمل نکرده است.
* ایران از حداقل خدمات آژانــس محروم بود، مصداق فاجعه آمیز 
این موضوع زمانی رخ داد که بیماران ایران نیاز به رادیو دارو داشتند.

* ظریــف: امیدواریــم روند همکاری هــای آتی ایــران و آژانس برخی 
گمانه زنی های منفی در افکار عمومی کشورمان نسبت به این نهاد تخصصی 
بین المللی و جایگاه حرفه ای آن را به طور کامل مرتفع سازد.        صفحه3

صفحه3

* احمد شــاکری نویســنده و منتقد ادبی: نفوذ فرهنگی که جلوه غالب آن نفوذ 
هنری اســت، همواره با یک نوع نفوذ علمی و پس زمینه نظری همراه بوده است. 
ادبیات و هنر انقالب اگر می خواهد با نفوذ فرهنگ و هنر غربی مقابله کند، راهش 
تنها تولید هنر دینی و انقالبی نیست، بلکه راه این است که هم هنر دینی و انقالبی 

تولید شود و هم نظریه دینی و انقالبی هنر تقویت شود.
* سیدمسعود شجاعی طباطبایی: در شرایطی که به برکت خون شهدا جایگاه ما 
در عرصه بین المللی قدرتمند است، غلبه این همه انفعال در برابر تهاجم فرهنگی 
دشمن بسیار عجیب است. این درحالی است که اگر اهالی و مسئولین فرهنگی ما 
متوجه عزت و جایگاه امروز ایران شــوند هیچ گاه در موضع کوچک قرار نخواهند 
گرفت و به وضعیت متناسب با شأن جمهوری اسالمی خواهند رسید.     صفحه3

احمد شاکری و شجاعی طباطبایی تبیین کردند

راه های مبارزه با نفوذ فرهنگی غرب

* ترور دانشمندان هسته ای عراق آن هم مدتی پس از بازرسی های ماموران 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از مراکز نظامی و غیرنظامی این کشور، امروز 

عراق را با یک چالش جدی مواجه کرده است.
* عوامل موســاد از ســال2003 تا 2007 براساس فهرســتی که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در اختیار آنها قرار داده بود، دستکم 350 دانشمند 

هسته ای عراق و بیش از 200 استاد دانشگاه این کشور را ترور کردند.

* دشمن قصد دارد با سوءاستفاده 
از منافــذ برجام  ســناریوی ترور 
دانشمندان هســته ای عراق را در 

ایران نیز تکرار کند.
* آژانــس در قتل دانشــمندان 
)شــهریاری،  مــا  هســته ای 
علی محمــدی، احمدی روشــن و 
رضایی نژاد( مستقیما نقش داشته 
است. بنابراین قاضی برجام مورد 

اعتماد نیست.
صفحه آخر

این جاده
 به ناکجا آباد

 می رود !
وقتی سخنگوی کارگزاران
جوگیر و غیرتی می شود


