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به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1394/7/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسسه حسابرســی و مشــاور مالی ژرف بین نیکوروش به 

شناسه ملی 10103509060 به عنوان بازرس اصلی و ایرج 

بختیاری زاده به کد ملــی 2991345314 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

هومن ایرانمنش به کد ملــی 2992694924 به نمایندگی 

شرکت ارفع سازان کرمان به شناسه ملی 10860231529 

به ســمت عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت 

مدیره تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، تغییر نماینده 

شخص حقوقی هیئت مدیره 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 عمران گستران آذین کویر 
سهامی خاص به شماره ثبت 469549 

و شناسه ملی 14004789900

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/3/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 

ســیدمحمد عدنانی نیا به شــماره ملی 0058177272 بســمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

سید طاها عدنانی نیا به شماره ملی 0014855283 بسمت رئیس 
هیئت مدیره

سید مهزیار عدنانی نیا به شماره ملی 0011882948 بسمت نائب 
رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و 
عقود اسالمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر 
شرکت و در نبود ایشــان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین 
دارندگان حق امضاء، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پاالیش سازان فاراب 
سهامی خاص به شماره ثبت 170658 

و شناسه ملی 10102131274

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

به استناد 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.

مهدی ایمان زاده فرد به شــماره ملی 0080491375 به 
ســمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی خلخالی به شماره 
ملی 0063388741 به ســمت بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
مســعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شماره 
ملی 0051260328 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و سعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت 

عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی 
و اداری بــا امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.
 بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیران، 
انتخــاب روزنامه کثیراالنتشــار، تعیین  انتخاب مدیران، 
وضعیت حق امضاء، انتخاب بازرس انتخاب شــده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس 

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 هیئت مدیره مورخ 1395/3/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای فریدون شهریور کد ملی 2390253393 به نمایندگی 
شرکت ایجاد محیط با کد ملی 2390253393 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جعفر سامنی کد ملی 
0069021368 به نمایندگی تولیدی خانه گســتر با کد 

ملی 0069021368 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای مســعود امیــری مهر کد ملــی 0035118628 به 
نمایندگی شــرکت نوســازی و عمران اکباتان با کد ملی 
0035118628 به ســمت رئیس هیئــت مدیره، انتخاب 

گردید.
کلیه قراردادها و اوراق و اســناد تعهــدآور از جمله چک، 
سفته، برات و همچنین افتتاح حسابهای بانکی و پرداخت 
از حســابهای مذکور و بســتن آنها و کلیه عملیات پولی، 
مالی و اعتباری شــرکت بــا توجه به مفاد اساســنامه با 
امضــای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر و 
در غیــاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر 
شرکت انجام خواهد شد. اوراق عادی و مراسالت با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
- اختیارات مدیرعامل طبق ماده 13 اساســنامه شــرکت 

می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر نماینده شخص حقوقی 
هیئت مدیــره، تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین دارندگان 
حق امضاء، تعیین ســمت مدیران 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 
ساخت آزما سهامی خاص
 به شماره ثبت 89424 

و شناسه ملی 10101338001

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

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد 
مناقصــه عمومی خرید، نصب و راه اندازی یک دســتگاه 
چیلــر جذبی تک اثر بخار 600 تن بــا برج خنک کننده 
900 تن به شماره )200951010000018( را از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت برگزار نماید. )کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس: 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در ســایت مذکور و دریافت گواهــی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.(
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 95/7/10 می باشد.

حداکثر مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
ساعت 16 روز شنبه تاریخ 95/7/17.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز شنبه تاریخ 95/8/1.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 95/8/2.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 

بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 
الــف: آدرس تهران - فــرودگاه مهرآباد - خ معراج - جنب 
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایی ایــران - اداره کل 

تدارکات- اداره قراردادها. تلفن 61022366
اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 

در سامانه: مرکز تماس 27313131 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی 
یک دستگاه چیلر جذبی تک اثر بخار 600 تن با برج خنک کننده 900 تن

م الف 1756

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد مصدراالمور به کد ملی 0380808218 به عنوان عضو 
موظف و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی عسکری 
لمجیــری به کد ملی 1287799768 به عنوان عضو غیر موظف 
هیئت مدیره و آقای بهرام زینل زاده به کد ملی 0452323053 
به عنوان نایب رئیــس هیئت مدیره و عضو موظف هیئت مدیره 

برای دو سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات 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  جهان کوثر
 سهامی خاص به شماره ثبت 63010

 و شناسه ملی 10101080084

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

موضوع مناقصه:
خرید و حمل مقــدار 15000 تن نمک ضد یخ آســیابی جهت 

مصارف جاده ای حوزه های استحفاظی مازندران
مدت اجرای کار: 3 ماه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 525/000/000 ریال پروانه 
معتبر بهره برداری از مراجع ذی صالح الزامی می باشد.

مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ انتشار روزنامه نوبت دوم 
به مدت 10 روز 

محل تسلیم پاســخ پیمانکاران: اداره کل راه و شهرسازی 
استان مازندران - دبیرخانه اداره 

تاریخ تحویل اســناد به دبیرخانه ایــن اداره کل حداکثر تا پایان 
وقت اداری مورخه 95/7/27 می باشد.

آدرس: ســاری خیابان جام جم - اداره پیمان و رســیدگی تلفن 
011-33320518

این آگهی همزمان در سایت iets.mporg.ir نیز درج گردیده است.

آگهی مناقصه

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
نوبت اول

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۴۴۹   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(یک شنبه ۴ مهر۱3۹5   ۲3 ذیحجه ۱۴3۷   ۲5 سپتامبر ۲0۱۶

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

* ما هر چه داریم از جبهه داریم، از روح این شــهدا داریم، از مردم داریم.
اگر من امروز در عرصه علمی به جایی رسیده ام و در سطح بین الملل مطرح 
هستم، به این دلیل است که قبال در جبهه حضور داشتم و آن روح جهادی 

به من کمک کرده که توانسته ام به اینجا برسم. 
* پس از شهادت محسن وزوایی من کنارش رسیدم و چفیه خودم را روی او 
انداختم. وزوایی کسی بود که تیر به گلویش خورده بود، اما یک تنه و همراه 
با تنها یک نفر نیرو، چند صد نفر عراقی را اسیر کرده بود!            صفحه8

آیت اهلل مکارم شیرازی:

آمادگی دفاعی ضرورت دینی 
و واجب عقلی است

صفحه2

گفت وگوی کیهان با پروفسور سیدموید علویان

آرپی جی زن عملیات بیت المقدس
 که برترین دانشمند ایران شد

صفحه6

ظریف هم به حرف منتقدان رسید

آمریکا برای عمل به تعهداتش
هیچ تالشی نکرده است

* قهرمــان وزنه بــرداری المپیــک ریو بــا حضور در 
اردوی جهادی روستای »گله جار« بخش درود فرامان 

کرمانشاه با مردم محروم این روستا دیدار کرد.
* رســتمی در اقدامی جهــادی خود نیــز وارد گود 

خدمت رسانی شده و به جهادگران کمک کرد.

* کیانوش رســتمی: حضور پیدا کــردن در اردوهای 
جهادی آرامش بخش است.

* برای خدمت رســانی همه جانبه به مستضعفین باید 
مســئولین کشور پا به پای بسیج سازندگی در این امر 
دخیل باشند.                                         صفحه۴

* دبیر اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
مواد معدنی: هنوز یک دالر هم سرمایه خارجی در 

معدن جذب نشده است.
* یک کارشناس بازار کار: نرخ بیکاری 2 برابر آمار 

اعالم شده دولت است.

* براساس آمار رسمی بانک مرکزی؛ گرانی، هدیه 
برجام به مردم است.

* عضو کمیســیون انــرژی: دانســتن ضررهای 
قراردادهای جدید نفتی حق مردم است.

صفحه۴

وزیر صنعت: صندوق توسعه ملی متعلق به ایران است
ولی به خارجی ها تسهیالت می دهد

* جروزالم پســت ســند روابط دیرینه اسرائیل و 
آل سعود را منتشر کرد.

* ایندیپندنت: اعالم برائت رهبران اهل ســنت از 
وهابیت تحقیر آل سعود بود.

* اعدام امامان جماعت اهل سنت موصل به دست 
جالدان داعش.

قاتــل  ملــل  ســازمان  یمــن:  انصــاراهلل   *
قوانیــن بین المللــی و شــریک جرم عربســتان

است.
* اوباما به خاطر بمباران ارتش سوریه از بشاراسد 

عذرخواهی کرد.
صفحه آخر

پیروزی بزرگ مقاومت در سوریه 
شمال حلب آزاد شد

حضور قهرمان وزنه برداری المپیک در اردوی جهادی

کیانوش رستمی: با افتخار می گویم 
یک بسیجی هستم

ماکت پدر شهیدش را که دید
به سوی او دوید، اما...

صفحه3

* ظریف در اندیشکده شــورای روابط خارجی آمریکا: ایران به 
تعهدات هســته ای خود پایبند بوده اما شاهد هیچ گونه تالش 

واقعی از سوی مقام های کاخ سفید در این رابطه نبوده ایم.
* در مورد آمریکا تقریبا از امضای پای اســناد این توافقنامه از 
ســوی رئیس جمهوری و وزیر امورخارجه این کشور فراتر نرفته 

است.
* آمریکا از طرفی با صدور بخشنامه هایی می گوید که هیچ منعی 
بــرای مبادالت تجاری با ایران وجود ندارد اما در انتهای آن یک 
اما اضافه می کند که تعداد موارد این »اما« ها چنان زیاد است که 
شرکت های آمریکایی را به وحشت می اندازد و مانع مشارکت آنها 

در این داد وستدها می شود.
* روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با انتشار گزارشی به سخنرانی 
رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته و از 

»نا امیدی« روحانی از برجام سخن به میان آورده است.
* واشــنگتن پست: مقداری از تغییر لحن روحانی را می توان به 
علت انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ایران و دغدغه او برای 

انتخاب مجدد دانست.
* معاون اجرایی رئیس جمهور: هرچند بدعهدی های کشورهای 
سلطه طلب، روند توافق برجام را با محدودیت هایی مواجه کرده 

اما این بدعهدی ها از ارزش توافق به عمل آمده کم نمی کند! 
صفحه2

رمز انتقال
 از قدرت منطقه ای
 به قدرت بین المللی

عایدی »تقریبا هیچ« سفر نیویورک
به روایت نشریات حامی دولت


