
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح ذیل جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. - موضوع موسســه:  انجام امور مشــاوره حقوقی و وکالت 
توســط وکالی دارای پروانــه وکالت معتبر. )در صورت ضــرورت قانونی انجام 
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم( - مدت موسســه: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود - مرکز اصلی موسســه: تهران، خیابــان ولی عصر)عج(، پل امیربهادر، 
خیابان بشــیری، کوچه وزیری، پالک 13 کد پستی 1194644311 - سرمایه 
موسســه: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. آقای سیدســعید طالبیان، دارای 
850/000 ریال ســهم الشرکه. آقای محمدرضا رســولی، دارای 50/000 ریال 
سهم الشرکه. آقای سیدامیر حامد طالبیان، دارای 50/000 ریال سهم الشرکه. 
آقای ســیدعلیرضا طالبیان، دارای 50/000 ریال سهم الشرکه. - اولین مدیران 
موسسه: 1- سیدسعید طالبیان به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به 
شماره ملی 0943193941 - محمدرضا رسولی به سمت عضو هیئت مدیره به 
شماره ملی 0080323863 به مدت دو سال تعیین گردیدند. - دارندگان حق 
امضا: همچنین کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی، با امضای مدیرعامل و همراه با مهر موسســه معتبر 
می باشــد. - اختیــارات نماینده قانونی: طبق اساســنامه )ثبت موضوع فعالیت 

مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(.

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی
 بین المللی سادات دادرس در تاریخ 1395/8/8

 به شماره ثبت 40028 به شناسه ملی 14006281044

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

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 

- موضوع شــرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع داروهــا و فرآورده ها و مکمل های دارویی و 
شیرخشــک و مکمل های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران و لوازم و ابزار مصرفی 
پزشــکی و فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی و ملزومات دارویی مجاز و لوازم و تجهیزات 
پزشــکی و صادرات و واردات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مزایده و 
مناقصه و سرمایه گذاری بنا به موضوع فعالیت شرکت و هرگونه اقدامی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم در مســیر فعالیتهای فوق باشد. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( 
- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

- مرکز اصلی شــرکت: تهران، خیابان کریمخان زند، روبروی ایرانشــهر شمالی، پالک 99 
کد پستی 1585686341 

- ســرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 2000 سهم 10000 ریالی که تعداد 
2000 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 399 مورخ 95/6/9 نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان زند دایره 

صندوق پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.  
- اولین مدیران شــرکت: آقای دارا روحانی به شــماره ملی 0451420349 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی 0937471879 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی 0069257809 بسمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
9- حق امضاء اسناد و مکاتبات عادی شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا وکالی محضری و با مهر شرکت می باشد.

- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
- بازرس اصلی و علی البدل: لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 به عنوان 
بازرس اصلی. هاجر کیانی ابربکوه به شماره ملی 0010015515به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص بخارا داروطب 
در تاریخ 1395/6/17 به شماه ثبت 498014 

به شناسه ملی 14006156910

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 می گردد. موضوع شــرکت: ابنیه فنی اعم از طرح، محاســبه، اجرا و نظارت 
کلیه عملیات عمرانی، ســازه های بتنی، فوالدی، چوبی، پل سازی )بتنی، فوالدی 
و ســنگی( ســدهای خاکی و بتنی، ســازه های آبی و بندر، تونل، ساختمان های 
صنعتی و کارخانجات و مســکونی و نصب انواع ســازه های پیش ساخته و پانل و 
محوطه ســازی و شهرک سازی و غیره و ضمنا کارهای عمومی راه سازی، راه آهن و 
فرودگاه و طرح های زمین شناســی و معدن و نقشه برداری و نقشه کشی و کارهای 
رشــته تاسیسات اعم از مکانیکی و برقی تاسیسات شــهری و بین شهری شامل 
طرح های آبرســانی، انتقــال فاضالب، احداث تصفیه خانه و احداث پســت برق و 
نیروگاه و کارهای گازرســانی و کارهای مشترک با موارد فوق و صادرات و واردات 
کلیه مصالح ســاختمانی و موارد مشــترک آن )در صورت ضــرورت قانونی انجام 
موضوعــات فعالیت پــس از اخذ مجوزهای الزم( مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی شــرکت: تهران خیابان اشرفی اصفهانی خیابان پیامبر 
شرقی خیابان شهاب ساختمان ملیکا طبقه سوم واحد 28 پالک پانزده کد پستی 
1471785544 ســرمایه شرکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 
100/000 ریالی که تعداد  100ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 
3/500/000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 1053/95/197 
مورخ 95/6/15 نزد بانک ســرمایه شعبه جنت آباد شمالی پرداخت گردیده است 
و الباقی ســرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: حسین 
کلیبر عتیق شــماره ملی  1583061381 به ســمت رئیس هیئت مدیره- اکبر 
پیری شــماره ملی 1530324130 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- ســحر 
صالح نیا شــماره ملی 4609935767 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور و اوراق عادی و اداری شــرکت به امضای سحر صالح نیا مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و 
علی البدل: - مجید رضایی به شماره ملی 1582133573 به عنوان بازرس اصلی و 
اکبر مهدوی به شماره ملی 0069003726 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شد. »ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله  اخذ و صدور پروانه نمی باشد«.

تاسیس شرکت سهامی خاص آژند مهر سودا در تاریخ 1395/7/7 
به شماره ثبت 499087 به شناسه ملی 14006204395 

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 مراسالت 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 استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- اســمعیل خدادی به کد ملی 2092758640 به سمت معاون 
مالی شرکت انتخاب گردید.

- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از جمله، چک، ســفته، 
بــرات و قراردادها با دو امضای متفــق مدیرعامل ناصر یزدآبادی 
ورنوسفادرانی و معاون مالی شرکت اسمعیل خدادی همراه بامهر 
شــرکت معتبر اســت و در غیاب معاون مالی بــا امضای یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین 
وضعیت 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 گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 83950 

و شناسه ملی 10101285457

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

م الف۲۵۱

شهرستان شرح خودروردیف
مورد استفاده

تعداد مورد 
نیاز/ دستگاه

مبلغ ضمانت نامه 
بانکی معتبر ریال

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

جلسه بازگشایی 
توضیحاتپاکت الف، ب و ج
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9144/600/000اسدآبادسواری پژو و وانت پیکان و نیسان2
7145/600/000رزنسواری پژو و وانت نیسان3
8188/000/000کبودرآهنگسواری پژو و وانت  نیسان و وانت مزدا دوکابین4
7145/600/000تویسرکانسواری پژو و وانت نیسان5
11209/800/000نهاوندسواری پژو- وانت نیسان و پیکان و مینی بوس6
14227/300/000مالیرسواری سمند وانت نیسان و مینی بوس7
9177/000/000بهارپژو سواری وانت نیسان و پیکان و پراید8
13206/100/000امور دوپژو سواری+ پراید- مزدا دوکابین- سمند و وانت نیسان و پیکان9
13218/000/000امور یکسمند- وانت نیسان و پیکان- مزدا دوکابین10
465/000/000فامنیننیسان- پراید- پیکان وانت و مزدا11
99750/000/000جمع کل ضمانت نامه برای کل استان همدان12

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد  99 دستگاه انواع خودرو با راننده مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به خدمت 
بگیرد. لذا از کلیه پیمانکاران دارای مجوز از مراجع ذیصالح و واجد شــرایط بر اســاس اســناد و شــرایط مناقصه دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز با واریز مبلغ 
50000 ریال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات مهدیه بنام شرکت توزیع برق استان همدان بابت خرید اسناد مناقصه اقدام و جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 

سایتهای ذیل مراجعه نمایند و پیشنهاد مالی خود را به آدرس همدان خیابان مهدیه دبیرخانه شرکت توزیع تحویل نمایند.

به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان واصل شود 
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شــد. به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر، ضمانت نامه مخدوش، 
کمتر از مبلغ مقرر، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. اسناد در سایت های 
ذیل قابل دســترس می باشد. جهت کسب اطالعات بیشــتر با تلفن 081-38274632 تماس 

حاصل فرمایید. 
 http://www.edch.ir                         سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
http://tender.tavanir.org.ir                                سایت معامالت شرکت توانیر
http://iets.mporg.ir                               سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

نوبت دومشرکت توزیع نیروی برق استان همدان آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/04 جناب آقای حمیدرضا علم الهدی
ارتحال والده بزرگوارتان را به جنابعالی و ســایر بازماندگان محترم از 
طرف خود و سایر همکاران تسلیت می گویم و برای آن مرحومه رحمت 

و غفران واسعه الهی از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
محمدی گلپایگانی

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱606   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 4 اردیبهشت ۱396  ۲6 رجب ۱43۸   ۲4 آوریل ۲0۱۷

با نگاه بومی و مدیریت انقالبی

سپاه در تولید بنزین
ایران را خودکفا کرد

واردات بنزین در دولت یازدهم 6 برابر شده بود

سالروز مبعث خاتم االنبیاء حرضت محمد مصطفی)ص(مبارک باد

* 2 میلیون زائر دلســوخته با حضور در کاظمین 

شهادت امام موسی کاظم)ع( را گرامی داشتند.

* وحشــت ســران اروپــا از ترامپیــزه شــدن 

فرانسه.

* هیچ کــس اجــازه ورود بــه محــل آزمایــش

مادر بمب ها را ندارد!

* دبیرکل ســازمان ملل سالروز استقالل سوریه را 

به بشار اسد تبریک گفت.                 صفحه آخر

سازمان ملل مجددا هشدار داد  

سایه مرگ بر سر 17 میلیون یمنی
به دلیل گرسنگی ناشی از محاصره و جنگ

* براســاس آمارهای بانک مرکــزی هزینه های جاری 
دولــت روحانی که به نوعی ریخــت و پاش های دولت 

محسوب می شود، حدود 73درصد رشد کرده است.
* رئیــس کمیســیون رقابت اتــاق ایــران: دولتی ها

 به رقابتی شدن کسب و کار لطمه زدند.

* سپرده گذاران کاسپین در نامه به کمیسیون امنیت ملی؛
مشــکالت کاســپین محصول ســوءتدبیر بانک مرکزی

 است.
* کارخانه نئوپان خلخال هم در آســتانه تعطیلی قرار
گرفت.                                                    صفحه۴

بانک مرکزی:  

هزینه های دولت یازدهم
73 درصد رشد کرده است

* با نگاه بومی و مدیریت انقالبی قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( ســپاه پاســداران، بزرگ ترین پروژه 
پاالیشگاهی جهان به لحاظ وسعت آماده افتتاح است.

* با افتتاح این پاالیشــگاه که طی هفته جاری در بندرعباس رقم خواهد خورد کشــور به خودکفایی بنزین 
می رسد.

* نگاه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( به توان درون زای کشور در این پروژه باعث شد تا میانگین سهم نیروهای 
داخلی در ۳ حوزه مهندسی، تأمین کاال و اجرا در پروژه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 80 درصد باشد.

* اگر تولید بنزین کشور را حدود 60 میلیون لیتر در نظر بگیریم، این پاالیشگاه با تولید ۳6 میلیون لیتر بنزین 
معادل 60 درصد بنزین تولیدی کل پاالیشگاه های کشور تولید بنزین خواهد داشت.

* این پاالیشگاه ایران را از واردکننده بنزین به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان بنزین تبدیل خواهد کرد.
* پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس با ظرفیت پاالیش ۳60 هزار بشکه میعانات در روز در قالب ۳ فاز ۱۲0 هزار 
بشــکه ای با هدف تولید بنزین، گازوئیل، گاز مایع و سوخت جت در ۲۵ کیلومتری بندرعباس به مساحت 700 

هکتار احداث شده است.

* براســاس آمارهای رسمی واردات بنزین از سال 9۱ تا 9۵ )تقریباً در دولت روحانی(، 6 برابر شده و از روزانه 
۲میلیون لیتر به ۱۲ میلیون لیتر در روز  افزایش پیدا کرده است.

* در شــرایط اوج کار تا ۱7 هزار نفر به طور مستقیم در ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس مشغول فعالیت 
بوده اند.

* یکی از بهانه های واردکنندگان بنزین در دولــت یازدهم، آلودگی بنزین تولید داخل بود که با تولید بنزین 
باکیفیت در ستاره خلیج فارس، این بهانه از دالالن بنزین گرفته  شد!                                                       صفحه۴

* به درخواســت 4 نفر از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد، عصر دیروز 
جلســه فوق العاده هیئت امنای دانشگاه آزاد تشــکیل شد و میرزاده از 

ریاست دانشگاه برکنار گردید.
* بنا به تصمیم هیئت امنای دانشــگاه آزاد علی محمد نوریان به عنوان 

سرپرست موقت دانشگاه آزاد منصوب شد.
* الزم به یادآوری است، حمید میرزاده پس از عزل فرهاد دانشجو در 27 

شهریور سال 92 سرپرستی این دانشگاه را برعهده گرفت.
* نوریــان از امــروز با حضور در این دانشــگاه کار خود را رســماً آغاز

 می کند.

با رای هیئت امنا

میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد اسالمی 
برکنار شد

در جلسه غیرعلنی مجلس

وزیر کار: مشکل اشتغال طبیعی است
توقع بیکارها باال رفته است!

صفحه۱0

يادداشت میهمان

صفحه۲

خبر ويژه

باید ها و نباید های
رئیس جمهور آینده

وعده های اقتصادی 
و  رئیسی

۲ رقیب جدی 
روحانی

 در انتخابات
* روز گذشته کیهان در گزارشی به برخی مسائل این دانشگاه اشاره کرده و از احتمال تغییرات مدیریتی در آن 
خبر داده بود.                                                                                                           صفحه۳

* شــهرداری را شــما مجبــور بــه 
تراکم فروشی کردید آقای روحانی!

صفحه۲


