
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1394/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای جهانشــاه ناظمیــان به کدملــی 0039582434 به 
ســمت رئیس هیئت مدیــره و خانم نینــا ناظمیان به کد 
ملی 0070760561 بســمت نایب رئیــس هیئت مدیره و 
خانــم پریناز پناهی به کد ملی 0039166368 به ســمت 
عضو هیئــت مدیره و خانــم ورونیکا داودی بــه کد ملی 
1815328576 خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران 
به ســمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل چک، ســفته، برات و 
عقود اسالمی و اوراق عادی کال با امضاء رئیس هیئت مدیره 
به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا با دو امضا نینا ناظمیان 
و پریناز پناهی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. آقای 
داریوش صابری کلجاهی به کد ملی 0055650449 بسمت 
بازرس اصلی و آقای بهروز افرهی به کد ملی 0039008551 
بسمت بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یکسال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، تعیین 
وضعیت حق امضاء، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره 
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 تهران ماگان 
سهامی خاص به شماره ثبت 167657 

و شناسه ملی 10102101836

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/04/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای عبدالحســین بیدآبادی ش ملی 0043821121 به ســمت 
رئیــس هیئت مدیره و احمد بیدآبادی ش ملی 0041638158به 
ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحسین ذوالفقاری 
طهرانی ش ملــی 0043216031 به ســمت نایب رئیس هیئت 

مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
- امضای کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات 
و قراردادها با امضای دو نفر از ســه نفر آقایان اعضاء هیئت مدیره 

همــراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت غیرتعهدآور با 
امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین وضعیت 
حــق امضاء، تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب و تعیین ســمت 
هیئت مدیره انتخاب شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر صبا سهامی خاص
 به شماره ثبت 217842 و شناسه ملی 10102591792

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

 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/10/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

شــرکت گــروه عمران و مســکن ســازه پایدار قــرن با شناســه ملی 
10101285457 بــا نمایندگــی رحیــم شــاکی باهــر با کــد ملی 

1380777021 به سمت رئیس هیئت مدیره.
شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو با شناسه ملی 10101357432 
با نمایندگی مهرداد صمیمی با کد ملی 0063135213 به ســمت نائب 
رئیس هیئت مدیره شــرکت انبوه ســازان سبزاندیشــان با شناسه ملی 
10102770018 بــا نمایندگی رحیم فائزی با کد ملی 2909617300 

به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات 
و قراردادها و عقود اســالمی با امضای ثابــت مدیرعامل به اتفاق یکی از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر اســت و سایر نامه های 

اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین وضعیت 
حق امضاء، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار امور زیربنائی
 و بهره برداری باغ آسمان سهامی خاص به شماره ثبت 

391762 و شناسه ملی 10320423388

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

بارکد 6825259

م الف 134986

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شــرکت گروه عمران و مسکن ســازه پایدار قرن با شناسه ملی 
10101285457 و شــرکت مهندســی عمران و تولیدی نیرو با 
شناسه ملی 10101357432 و شرکت انبوه سازان سبز اندیشان 
با شناســه ملی 10102770018 به سمت اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب و تعیین 
ســمت هیئت مدیره انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار امور زیربنائی 
و بهره برداری باغ آسمان سهامی خاص به شماره 
ثبت 391762 و شناسه ملی 10320423388

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

بارکد6824988

م الف 134987

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1394/4/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

- آقــای محمدحســین ذوالقــدر زاده جهرمــی بــه کدملــی 
2470607558 و آقای ابوالقاســم احمــدی تهرانی به کد ملی 

0040879283 برای مدت دو سال انتخاب شدند.
- آقای مرتضی ترکمندی به شــماره ملــی 3780965984 به 
ســمت بازرس اصلی و خانم روشــنک قهرمانی به شــماره ملی 
0054657921 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.
- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.
- ترازنامه وحســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال 1393 

مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار، انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آنکراژ 
سهامی خاص به شماره ثبت 16697 

و شناسه ملی 317 10861991

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

بارکد 6886921

م الف 134990

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/4/2 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 

1- محمدحســین ذوالقدر زاده جهرمی به کد ملی 2470607558 به 
سمت رئیس هیئت مدیره

2- آقای ابوالقاسم احمدی تهرانی به کد ملی 0040879283 به سمت 
نایب رئیس و مدیرعامل

- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین و تفویض اختیارات نماینده قانونی، 
تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آنکراژ
 سهامی خاص به شماره ثبت 16697 

و شناسه ملی 10861991317

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

بارکد 6887292

م الف 134989

  

در خصــوص آگهی ارزیابی کیفی و مناقصات عمومی شــماره 
66- 94 و 67-94 مربوط به شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان درج شده در روزنامه های مورخه 94/8/11 و 94/8/13 
همشــهری زنجان و همچنین روزنامه های مورخه 94/8/11 و 
94/8/13 کیهــان، مهلت تحویل پاکات و تاریخ بازگشــایی به 

ترتیب 94/08/30 و 94/09/3 اصالح می گردد.

اصالحیه آگهی مناقصات  عمومی
 شماره 66-94 و 94-67 

شرکت آب و فاضالب استان زنجان
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب
استان زنجان

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/6/1 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: 

- آقــای محمد امید به شــماره ملــی 5299811314 بــه نمایندگی 

از نهــاد مجتمــع اقتصادی کمیته امــداد امام خمینی به شناســه ملی 

14003163370 به سمت رئیس هیئت مدیره

- آقای حسین سلیمی به شــماره ملی 1239817681 به نمایندگی از 

شــرکت عمران گستر بصیر تهران به شناســه ملی 14004476790 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره

- آقای سیدمهدی حسینی ســمنانی به شماره ملی 1285844866 به 

نمایندگی از شرکت تجارتی ایران برزگر به شناسه ملی 10980126036 

به سمت عضو هیئت مدیره

- آقای حســن غیوری زاده به شــماره ملی 4323280688 به ســمت 

مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( برای بقیه مدت تصدی هیئت 

مدیره انتخاب شدند.

-  کلیــه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت به امضاء مشــترک 

مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یک تن از اعضای هیئت مدیره همراه 

با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل 

یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

- کلیه اختیارات هیئت مدیره به شــرح مندرج در بندهای )د-ی-ل-م-

س-ع-ف(  ذیل ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، تعیین 

وضعیــت حق امضاء، تعیین دارندگان حق امضاء تعیین ســمت مدیران 

انتخاب شده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد سهامی خاص
 به شماره ثبت 476710 و شناسه ملی 14005128683

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

بارکد 6905567

م الف 134988

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۲0۲   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( یک شنبه ۱۷ آبان ۱394   ۲5 محرم ۱43۷   ۸ نوامبر ۲0۱5

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

سالروز شهادت امام عارفان حرضت علی بن الحسین)ع( را 

تسلیت می گوییم
کیهان بررسی می کند

پروژه نفوذ در مدیریت سایبری
رد پای سرشاخه

* عبدالملک الحوثی رهبر انصاراهلل یمن: آل سعود 

مسلمان نیست، متحد اسرائیل و نوکر آمریکاست.

* گزارش خواندنی واشــنگتن تایمــز از موقعیت 

بی نظیر ایران در منطقه.

* زنگ خطــر در پنتاگــون؛ افزایش بی ســابقه 

نارضایتی در میان نظامیان آمریکا.

* اسنودن فاش کرد؛ 90 درصد قربانیان پهپادهای 

آمریکایی مردم عادی هستند.            صفحه آخر

شبکه خبری الرساله

تک تیراندازان فلسطینی
۲ نظامی صهیونیست را به هالکت رساندند

صفحه2

* با آغاز موج سرما مصرف گاز از 160 میلیون متر 

مکعب به 320 میلیون مترمکعب رسید.

* رئیــس اتحادیه اغذیه فروشــان: هیچ نیازی به 

ورود فست فود بیگانگان نداریم.

* رئیس مرکز تجارت جهانی ایران: بسته های دولت 

همان برنامه تعدیل اقتصادی دهه هفتاد است.

* بانک ها: هیچ درخواســتی را برای پرداخت وام 

کاال نمی پذیریم.                                   صفحه4

شرکت ملی گاز ایران:

الگوی سرمای امسال متفاوت 
و غیر قابل پیش بینی است

* شــهید حمید تقوی چه از زمانی که یک پاسدار جزء بود و چه از زمانی 
که به درجات باالی ســپاه رســید فرقی نکرد. چه در ظاهر و چه در باطن. 
یعنی آن زمان که با ایشان ازدواج کردم و زندگی مان را شروع کردیم تمام 
خرده ریزهای زندگیشان نصف وانت بود، االن هم تمام زندگی شان را بعد از 

این همه سال در یک وانت بریزی همان نصف وانت است، نه بیشتر.
* حاج حمید کارهایی را در زمان حیاتش انجام می داد که از هیچ کس سراغ 
ندارم. به عنوان نمونه همین مداومت حاج حمید بر روزه. حاج حمید از سال 
1362 یعنی زمان شهادت پدرشان تا سال 1393، یعنی 31 سال تمام هر 
روز روزه بود. البته غیر از روزهای حرام.                                   صفحه 8

هشدار شیعیان عربستان به آل سعود؛ روحانیت مجاهد خط قرمز ماست
صفحه آخر

گفت وگو با همسر و دختر شهید حمید تقوی فر )مدافع حرم(

مردی که با آرزوی شهادت 
زندگی می کرد

* ذکا، مدیر منطقه ای »آژانس توسعه فراملی آمریکا« در حوزه غرب 
آســیا و شمال آفریقا است. همکاری وی با وزارت خارجه آمریکا از 

ابتدای سال 2005 به صورت رسمی آغاز شد.
* شــاه مهره آمریکایی دستگیر شــده پس از موفقیت در ایجاد 
تغییرات سیاســی- اجتماعی در لبنان، ساختارسازی در ایران را با 

نفوذ در وزارت ارتباطات آغاز کرد.
* در سند آژانس توسعه آمریکا دقیقا از عبارت »سازمان نفوذ« در توصیف 

پروژه ذکا استفاده شده و بر تمرکز بر »جنسیت« تاکید شده است.  
* حامیان طرح »کارآفرینی اقتصادی مبتنی بر اینترنت« با هدف ایجاد 
تغییرات سیاسی در خاورمیانه دولت های آمریکا، هلند و کانادا هستند.
* هدف از در دســت گرفتن چرخه اشــتغال در خاورمیانه توسط 
آمریکا، گروگان گیری معیشت ملت ها و وارد آوردن شوک اقتصادی 

در مواقع ضروری با هدف تغییر سیاسی از درون است.
* گروه »اصل 19« با همکاری مدیران وزارت خارجه آمریکا از جمله آلن ایر 

مدیریت تثبیت حاکمیت سایبری آمریکا در ایران را برعهده دارند.
* اصل 19 به ترویج طرح استعمار سایبری ایران می پردازد و تالش 
برای ایجاد امنیت در برابر نفوذ اطالعاتی آمریکا را مخالف شــعار 

آمریکایی »آزادی اینترنت«، ارزیابی می کند. 
* اســکات کارپنتر، رویا ســلیمانیان و اریک اشــمیت از گوگل، 
احمد شهید و برخی مدیران اندیشکده های ضد امنیتی آمریکایی 
»گفتگوهای ســایبری ایران« را با محوریت نقش »استارتاپ ها« در 
ایجاد تغییرات سیاسی ماندگار در ایران، برگزار می کنند.         صفحه10

* بی بی سی با انتشار گزارشی مخدوش سعی کرد خط روشن حضرت امام 
خمینی)ره( در مقابله با آمریکا را تحریف کند.

* امام)ره( در ســال 57 در پیامی انقالبی به کاخ ســفید هشدار داده بود بهتر 
است ایران را به حال خود واگذارند در غیر این صورت اعالن جهاد خواهند کرد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تحریف خط امام)ره(
دیکته بی بی سی به زنجیره ای ها

* دیکتــه بی بی ســی در تحریف 
از  راحل،  امام  خط ضداستکباری 
سوی برخی رسانه های زنجیره ای 
داخلی عینا رونویســی و منتشر 

شده است.
* ســکوت موسسه تنظیم و نشر 
آثار امام)ره( در قبال این تحریف 
آشکار و رونویســی زنجیره ای از 
سرمشــق بی بی ســی، قابل تامل 
است.                           صفحه3

جلوگیری 
از این شعار
جرم است

تغییر تاکتیک از »نه غزه نه لبنان«
! به »مقاومت بدون بشار اسد«


