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به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

مهــدی ایمــان زاده فرد بــه شــماره ملــی 0080491375 به 

ســمت بازرس اصلی و سیاوش قاســمی خلخالی به شماره ملی 

0063388741 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.

مســعود خدیوزاد به شــماره ملــی 1708876790 به ســمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره ملی 

0051260328 به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیره و ســعید 

خدیوزاد به شــماره ملی 0011008504 به ســمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها و عقود اســامی و اوراق عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تعیین وضعیت حق امضاء، 

انتخاب بازرس 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 ایران آذر آلومینیوم سهامی خاص به شماره ثبت 102490 
و شناسه ملی 10101464348

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حســین رهاب به شــماره ملــی 0938446932 به عنوان 

بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502 

بــه عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. ســید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی 

2753410542 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ســید 

سعید وفائی به شــماره ملی 0450170586 به سمت مدیر 

عامل انتخــاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 

با امضــای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر اســت روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران، انتخاب 

بــازرس، تصویــب ترازنامــه و صورت های مالــی، انتخاب 

روزنامــه کثیراالنتشــار 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 ار اس اکسپرس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 26997 و شناسه ملی 10100724645

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/5/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

بــه موضوع شــرکت عبــارات »ایجــاد و تأســیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائی و داروئــی و واردات و 

صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی بهداشتی و غذائی 

و داروئی و واردات و صــادرات مواد اولیه یا محصول نهائی دارو، 

واکسن، مواد بیولوژیک و مکمل های دامپزشکی، افزودنی، سموم 

و مواد ضدعفونی کننده و نیز ماشین آالت صنعتی و کلیه کاالهای 

مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجی 

و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص 

حقیقی و حقوقی در سراســر ایران و انجام کلیه معاماتی که به 

طور مستقیم یا غیرمستقیم باموضوع شرکت ارتباط داشته باشد 

)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای 

الزم(  الحاق گردید و ماده مربوطه در اساســنامه شــرکت اصاح 

گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات اصاح ماده اساســنامه )الحاق 

به موضوع فعالیت( انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 

الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک
 سهامی خاص به شماره ثبت 88464

 و شناسه ملی 10101328708

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید:
آقــای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی به ســمت رئیس 

هیئت مدیره کد ملی 0043216031
آقای محمد بیدآبادی به ســمت عضو هیئت مدیره کد ملی 

0032280661
آقای احمد بیدآبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کد 

ملی 0041638158
آقای عبدالحســین بیدآبادی عضو هیئــت مدیره کد ملی 

0043821121
آقــای میثــم بیدآبــادی به ســمت مدیرعامــل کد ملی 

0075350671
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و 
بــرات و غیره به امضاء 2 نفــر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره 
بهمراه مهر شرکت و اوراق عادی مراسات و مکاتبات اداری 
به امضــاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، 
تعیین دارندگان حق امضاء تعیین سمت مدیران، انتخاب و 
تعیین سمت 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 مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1395/4/5 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت بازرس 

اصلــی و آقای پرویــز رضائی کدملی 0073302902 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 

اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 

انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شده توسط 

متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می  باشد.

آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن مشبک فر فیلم سهامی خاص 
به شماره ثبت 237132  و شناسه ملی 10102780240

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

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1395/4/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایان عبدالحســین بیدآبادی ک.م 0043821121 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و احمــد بیدآبادی ک.م 0041638158 
به ســمت عضو هیئت مدیــره و مدیرعامل و محمدحســین 
ذوالفقاری طهرانی ک.م 0043216031 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و 
قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر آقایان اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراسات غیرتعهدآور با 

امضای مدیرعامل و یا هر یــک از اعضای هیئت مدیره معتبر 
است.

 بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعییــن وضعیت حق امضاء، 
انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیــره، تعیین دارندگان حق 
امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

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

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضــای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 ســال 
انتخاب شدند:

یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 
میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به ســمت بازرســین: علیرضا بروجردیان به 
شــماره ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی و 
ساناز محرمی به شماره ملی 0450486125 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی سال 

1394/10/30 به تصویب رسید.
 بــا ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و 
صورت هــای مالــی، انتخاب مدیــران، انتخاب بازرس  
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه
 و تجهیز مدارس استان قزوین

اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

محل موضوع مناقصه
اجراء

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال(

1
سلف سرویس 

و خوابگاه 
شبانه روزی آوج

10/195/879/272510/000/000آوج

ف
ردی

)نوبت اول(

* موضوع مناقصه: به شرح جدول ذیل
* دستگاه مناقصه گذار: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

* مهلت فروش اسناد: از 95/12/26 لغایت 96/1/16
* محل ارائه اسناد: اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین 

* آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/1/26
* محل ارسال پیشنهاد قیمت: دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان 

قزوین )انتهای بلوار مدرس- کوچه گلشاهی- جنب زمین ورزشی شقایق(
* تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 8 صبح یکشنبه مورخ 96/1/27
شرکت کنندگان در مناقصه ذیل باید رتبه بندی و صاحیت سازمان برنامه و بودجه را دارا باشند.

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱5۸۷   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه ۲۶ اسفند ۱395  ۱۷ جمادی الثانی ۱43۸   ۱۶ مارس ۲0۱۷

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

وعدهبازیودستاوردسازی
تاکتیکانتخاباتیجریاناعتدال-اصالحات

* فتح اهلل گولن طی نامه ای به »مســعود بارزانی« رئیس 
منطقه خودمختار کردستان عراق، او را از دوستی و اعتماد 

به رئیس جمهور ترکیه به شدت برحذر داشته است.
* در این نامه آمده: می دانم که بدون اطاع بغداد، از اردوغان 

خواسته ای ارتش ترکیه را در اطراف موصل مستقر کند.

* اگــر نفت کرکوک و موصل را هم به اردوغان بدهی، 
از خیانت او در امان نخواهی بود.

* آیــا عاقبت وفــاداری عبــداهلل گل و داود اوغلو به 
رئیس جمهور ترکیه را فراموش کرده ای؟

* تو برای اردوغان، شکار خیلی آسانی خواهی بود.   صفحه آخر

نامه گولن به بارزانی:

به اردوغان اعتماد نکن
به نزدیک ترین دوستانش هم خیانت می کند

* آمارها نشانگر موفقیت دولت در مبارزه با آسیب های اجتماعی است 
که البته راه طوالنی در این زمینه در پیش است.

* باید کینه ها کنار گذاشته شود و به جای تفرقه، انشقاق و حرکت های 
جناحی، همگان بــه دنبال، اتحاد و حفظ  امنیت، منافع و مصالح ملی 

باشیم.

* عضو کمیته 3 نفره بررسی مدرک تحصیلی حسین فریدون دستیار 
ویژه و برادر حســن روحانی رئیس جمهور: روال جذب حسین فریدون، 
طبیعی و قانونی نبوده اســت، کمیســیون آموزش در این باره تصمیم 
خواهد گرفت و سپس موضوع به مجلس ارجاع خواهد شد.       صفحه۳

* ورود کاروان کمک های بشردوســتانه به شهرک های 
شیعه نشین کفریا و فوعه.

 * ســمفونی دیوانگان علیه ایران؛ ترامپ و بن ســلمان 
برای کشورمان رجز خواندند!

* پاکستان مشارکت ارتش خود را در جنگ یمن تکذیب کرد.

 * به رغم نزدیکی شــیوخ عرب بــه تل آویو 90 درصد 
مردم جهان عرب، اســرائیل را تهدیــدی برای منطقه 

می دانند.
* 35 کشــته و 80 زخمی حاصل حملــه انتحاری به 
وزارت دادگستری سوریه در دمشق.           صفحه آخر

پروفسور الرنس داویدسون در گفت وگو با کیهان:

ایران در صف اول میدان مبارزه
 با تروریسم ایستاده است

* رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو: دولت در 

ماه های اخیر به واردکننده خودرو تبدیل شده است.

* حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده 930 هزار تومان 

اعام شد.

* گمرک بی اعتنا به برخی فشــارها اعام کرد؛ شــرکت 

متخلف کره ای باید جریمه 3 هزار میلیارد تومانی را بپردازد.

* بیمــه مرکزی: حق بیمه شــخص ثالــث 10 درصد 

افزایش یافت.                                          صفحه۴

یک فعال صنعت نفت:

از هزار تفاهم نامه با خارجی ها در پسابرجام
فقط یکی اجرایی شده است!

ابطحی عضو کمیسیون بررسی:

تخلف در پرونده تحصیلی 
حسین فریدون محرز است

روحانی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

سال۹۵
سالبسیاریازگشایشهابود!

* خــدا را شــکر می کنیم که 
پایانی ســال 95  در روزهــای 
بــه خاطــر الطــاف بی کرانش 
ایران  مردم  می توانیم درخدمت 
باشیم. امسال ســال بسیاری از 
گشــایش ها بود کــه امیدواریم 
بتوانیم در سال آینده این راه را 
ادامه دهیم.                   صفحه۳

با وجود کاهش ۴0 درصدی مصدومان

چهارشنبه سوری امسال 2 کشته و 2۳00 مجروح بر جای گذاشت
صفحه11

پشت 
به واقعیت!

مردم با پوست و گوشت خود
تلخی رشد اقتصادی را حس می کنند

* علی رغم گذشت ۴ سال از عمر دولت و حجم وسیع وعده های 
بر زمین مانده، دولتمردان می کوشــند با دادن وعده های تازه

 وارد گود انتخابات شوند.
* وزیر ارشاد: آقای روحانی در ۴ سال اول دولت خود آواربرداری 

کرده و حاال باید برای ساختن آماده شود!
* یک رســانه غربی: پس از یک سال )از اجرای برجام( روحانی 
همچنان در حال تالش بــرای قبوالندن توافق هســته ای به 
ایرانی هاست و مقامات دولت برای بیان مزایای اقتصادی توافق 

در موقعیت نامناسبی هستند.
* دولت با ارائه آمارهای جــذاب اقتصادی درصدد جلب توجه 
مردم است حال آنکه مردم نتیجه این آمارها را در زندگی خود 

مشاهده نمی کنند.
* ادعای »دور کردن سایه جنگ« از دیگر دستاویزهایی است که 
دولت می کوشد با توسل به آن، ناکارآمدی خود و سرخوردگی از 

برجام را توجیه کند.
* در چنین شــرایطی اتحاد نیروهــای انقالبی به عنوان رقیب 
انتخاباتی دولت به کابوسی برای آنان مبدل شده و می کوشند با 
عملیات روانی این اتحاد را ناممکن جلوه دهند.              صفحه10

* آقای ظریف! در دام نتانیاهو نیافتید او تاریخ را وارونه روایت می کند
* ارگان کارگزاران: کدام رشد؟ بورس از رکود حکایت می کند


