
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1394/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محســن ســروش با کد ملی 0569770424 به نمایندگی 
شــرکت ایجاد محیط با شناســه ملــی 10101318872 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد عباســی با کد ملی 
3199881051 به نمایندگی شــرکت تولیدی خانه گستر 
با شناســه ملــی 10100591316 عضو هیئــت مدیره و 
مدیرعامل و روزبه ولی پور کلتی با کد ملی 1376600978 
به نمایندگی شــرکت نوســازی و عمران اکباتان با شناسه 
ملی 10101337982 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 

تعیین گردیدند.
امضای کلیه قراردادها، اســناد و اوراق تجاری و تعهدآور از 
قبیل چک، سفته، برات و غیره و همچنین افتتاح حساب های 
بانکی و پرداخت از حســاب های مذکور، بستن آنها و کلیه 
عملیات پولی، مالی و اعتباری شــرکت با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت خواهد 
بود و در غیاب مدیرعامــل با امضای دو عضو هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عــادی و مکاتبات با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات 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 تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1395/3/23 و مجوز شماره 11/13585 مورخه 95/4/21 سازمان 

حمل و نقل پایانه های کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورت ســود و زیان شــرکت برای سال مالی منتهی به 

1394/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

- موسسه حسابرســی تالش ارقام شناسه ملی 10100560383 

به ســمت بازرس اصلی و آقای امیرهوشــنگ خلیلی اقدم به کد 

ملی 0067036848 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال 

انتخاب شده است.

- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت آگهی های 

شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار  انتخاب شده توسط متقاضی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی آریا 
ترابر راد سهامی خاص به شماره ثبت 55760 

و شناسه ملی 10101008714

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

مهدی ایمان زاده فرد به شــماره ملــی 0080491375 به 

سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی خلخالی به شماره ملی 

0063388741 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

مســعود خدیوزاد به شــماره ملی 1708876790 به سمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره 

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 اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، تعیین وضعیت حق 

امضــاء، انتخاب بازرس 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 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

سه
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه  ملی

10100643383 به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی 

علمداری به شــماره ملی5059610322 را به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار،تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی 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 ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی10101236094

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: خدمات بهداشــتی در قالب آزمایشگاه تشخیص پزشکی و 
بقیه طبق ماده 3 اساسنامه. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- 
شهر تهران- بلورسازی- خیابان شهیدان حسنی- بن بست حاجی محمدی)ش بهرام 
ناصری(- پالک8- طبقه همکف- کد پســتی 1359813166 ســرمایه شــرکت: 
140/000/000ریــال می باشــد. اولین مدیران: آقای سیداســمعیل موســوی پور 
به شــماره ملی 4910370366 به ســمت رئیس هیئت مدیره خانم سیده نیلوفر 
موســوی پور به شــماره ملی 0067838251 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
ســیده ندا موســوی پور با کد ملی 0083790950 به ســمت منشی هیئت مدیره 
آقای احسان شریعت بهادری به شــماره ملی 0071771735 به سمت مدیرعامل 
خانم بهاره عباسپور به شماره ملی 0080962319 به سمت عضو علی البدل هیئت 
مدیره خانم ســیمین دخت سحابی به شــماره ملی 0041295005 به سمت عضو 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه 
قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار 
با امضای )رئیس هیئت مدیره( به اتفاق )مدیرعامل( و مهر شرکت دارای اعتبار است 
و اوراق عــادی و نامه ها با امضای )مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره( و مهر شــرکت 
معتبر خواهد بود. بازرســان: سیده سمیه موسوی پور با کد ملی 0076795578 )به 
عنوان  بازرس اصلی( و ســیده ســمیرا موســوی پور با کد ملی 0076858863)به 
عنوان بازرس علی البدل( برای مدت یک ســال تعیین شدند. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساســنامه بموجب مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران 

بشماره 952/15/380774 مورخ 1395/12/10 تاسیس گردید. 

تاسیس شرکت تعاونی همیاران اکرم آزما در تاریخ 1396/1/23 
به شماره ثبت 508309 به شناسه ملی 14006702970

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)37609(

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 دانشگاه صنعتی سهند

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 پیمانکاران
دانشگاه صنعتی سهند )نوبت اول(

شرح در صفحه5وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مورد مشروحه 
ذیل را بر اســاس قیمت مقطوع به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت 

شده واگذار نماید.
لــذا متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اســناد مناقصه با 
در دســت داشــتن معرفی نامه از تاریخ 96/2/9 لغایت 96/2/12 به نشــانی 
قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پشــت صدا و سیما- اداره کل راه شهرسازی 
اســتان قزویــن اداره پیمان و رســیدگی مراجعه و برای کســب اطالعات 
بیشــتر با شــماره تلفــن 33659474-028 تمــاس گرفته و یا به ســایت

http://qmrud.ir یاhttp://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
* مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 تاریخ 96/2/23 به آدرس فوق می باشد.

* تضمین شــرکت در مناقصه می بایســت به صورت اوراق مشارکت بی نام، 
ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه به حســاب 2176323304004 بانک ملی 

مرکزی شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
* هزینــه اســناد مناقصه 200000 ریال فیش واریزی به حســاب شــماره 

2176323306000 بانک ملی به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
* بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 96/2/23 راس ساعت 15 در اداره 

کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.
1- خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی حوزه استحفاظی با مبلغ برآورد 
3/898/560/000 ریال و مبلغ تضمین یکصد و نود و پنج میلیون ریال.

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آگهی مناقصه 96/1 یک مرحله ای
)نوبت اول( مجلــه هفتگــی کیهــان 

مطالب  حــاوی  ورزشــی 
خواندنی، مصاحبه، گزارش 
و آخرین اخبــار از ورزش 
ایران و جهان امروز )شنبه- 
9 اردیبهشــت 1396( در 
سراســر کشور منتشر شد. 
می خوانیم:  شماره  این  در 
* اخــالق بال پیشــرفت 
ورزش )چشم انداز(، سقوط 

در دره ناآگاهــی، وداع غریبانه از نوع »هادی عقیلی«، مادریدی ها 
یک طرف، موناکو و یووه در طرف دیگر )پیش بازی لیگ قهرمانان(، 
خارجی ها ژول ریمه را دزدیدند ما حلبی را؟ )شهر فرنگ(، به بهانه 
خداحافظــی آرش برهانی- تنها و با قلبی آبی، گزارش مســابقات 
لیگ های برتر، دسته اول، دوم و فوتبال اروپا پوستر: لئونل مسی، 

تیم فوتبال پارس جنوبی جم، ترشتگن )دروازه بان بارسلونا( و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به نام عشق به نام مدافعان حرم * مهمان نوازان * اسب تروا از نوع انگلیسی* 
داماد، جان جانان! * زلف و قیچی * و...

سال هفتادو پنجم   شماره ۲1609   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه9 اردیبهشت 1396  ۲ شعبان 143۸   ۲9 آوریل ۲01۷

صندوق بین المللی پول:

دولت یازدهم در رشد واردات رکورد زد!
رتبه چهارم در بین 175 کشور جهان

* صندوق بین المللی پول با اشاره 
به رشــد 22 درصدی واردات ایران 
در ســال 95 اعالم کرد ایران رتبه 
چهارم جهان را در بین 175 کشور 

از این نظر کسب کرده است.
* گینه اســتوایی با رشــد 38/6 
درصد، بورکینافاسو با 25/3 درصد 
و گرجستان با رشد 22/6 درصدی 
واردات در سال 2016 در رتبه های 

اول تا سوم قرار دارند.

رهبر انقالب: وضع امروز دولت ها و کشورهای اسالمی در مقابل آمریکا و صهیونیسم
ناشی از دوری از قرآن است

خطیب جمعه تهران:

رئیس جمهوری می خواهیم که قانون مدار باشد
نه خویش و قوم مدار

* پیکر سربازان وظیفه حجت کاظمی، صادق خدادادی، 
امیرمحمد مکاری، مهدی امینی، حســین طاهریان و 

معین بیانی صبح دیروز در مشهد تشییع شد.
* پیکر شهید ستوان سوم حمیدرضا جهان تیغ نیز 
همزمان با شهید پودینه پس از اقامه نماز جمعه در 

زابل تشییع و خاکسپاری شد.

* پیکر پاک یک شهید دیگر نیز به زادگاهش کرمان 
منتقل شد.

* رئیس جمهور در پیامی به نخســت وزیر پاکستان 
خواســتار دستگیری مسببان این حادثه تروریستی 

و محاکمه آنان شد.
صفحه۱۱

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

مردم از یک سوراخ
دوبار گزیده نمی شوند

انبوه وعده های 
پوپولیستی

که ظرف
 4 سال
 به مردم
 داده شد

* بررســی ها نشــان داد: بهره باالی بانکــی در دولت 

یازدهم، اقتصاد کشور را تضعیف کرده است.

* یک مدیر شرکت نفتی: آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان 

1500 روز است از مسئولیت شانه خالی می کنند.

* سود خودروسازان فرانسوی از بازار ایران افزایش یافت.

* دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: دولت 

آینده باید با فساد اداری و رانت خواری برخورد کند.

صفحه4

اطالعات منتشره در سازمان بورس نشان داد  

کاهش 11 هزار میلیارد تومانی سود 
شرکت های بورسی در دولت یازدهم

تشییع پیکر مطهر مرزبانان شهید بر دوش مردم قدرشناس مشهد

* میزان رشــد واردات ایران در 4 ســاله دولت یازدهم به ترتیب منفی 7/2 درصد، 14/4 درصد، منفی 8/3 درصد و 
22 درصد بوده است.

* این ارقام برای 4 ساله دولت دهم به ترتیب 4/8 درصد، منفی 0/7 درصد، منفی 8/7 درصد و منفی 13/5 درصد 
بوده است.

* دولت طی چند ماه اخیر مداوماً بر 
مثبت شدن تراز تجاری کشور تاکید 
کرده و آن را دستاورد کم نظیر خود 
اعالم کرده بود که افزایش رشد 22 
درصدی واردات تهدید مهمی برای 

منفی شدن تراز تجاری می باشد.
* میانگین ســاالنه رشد واردات در 
دولت قبل منفــی 4/5 درصد بوده 
که در این دولت نزدیک به 5 درصد 
رشد کرده است.                 صفحه4 صفحه۳

* افســر سابق سیا: حمله شــیمیایی خان شیخون کار 

مشترک آمریکا، اسرائیل و عربستان بود.

* آمریکا با مشــاهده مقاومت سرسختانه کره شمالی از 

گزینه نظامی عقب نشینی کرد.

* در اعتــراض به وضعیت بد معیشــتی، جوانان بیکار در 

سراسر عربستان از فردا علیه آل سعود به خیابان ها می ریزند.

* ابراز پشیمانی بلژیک از رای مثبت به ریاست آل سعود 

در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل.      صفحه آخر

با هدف جلوگیری از شکست تکفیری ها صورت گرفت  

تجاوز همزمان ترکیه و اسرائیل به سوریه
اردوغان از شمال، نتانیاهو از غرب!

صفحه۳

گزارش کیهان از متن و حاشیه مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

اولین زنگ حساب
دست های خالی کار دست دولت داد 

* دولت که در 4 ســال گذشته یکه تاز میدان ســخنرانی، گزارش و آماردهی بوده است، دیروز برای نخستین بار در برابر 
منتقدانی جدی قرار گرفت تا ساعاتی سخت و طاقت فرسا برای نامزدهایش رقم بخورد.

* پس از 4 سال انشاءخوانی های یکطرفه، همین چند ساعت کوتاه کافی بود تا مشخص شود دست دولت در زنگ حساب 
چقدر خالی است.

* آقای روحانی که چندی پیش وعده ۱00 روزه سال 92 را انکار کرده بود، دیروز هم وعده ایجاد 4 میلیون شغل را انکار و 
آن را منتسب به یک سایت گمنام کرد که البته قالیباف با دادن برگه سایت خود ایشان به وی، وعده 4 سال پیش را به او 

یادآور شد.
* رئیسی: این اقدام که گفته شد مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد چند برابر شده کار بسیار خوبی بود اما ای کاش 

این کار به جای چند ماه آخر دولت از اول دولت انجام می شد نه 4 ماه آخر!

* جهانگیری: اینکه فردی موفق می شود بیش از ۳/8 میلیارد دالر از اموال ملت ایران را به جیب بزند، هر کس این خبر را 
می شنود متوجه می شود که جامعه به سمت بی عدالتی رفته است.

* روحانی: صادرکننده ها جلســه ای گذاشته بودند و از بنده هم دعوت کرده بودند. در آنجا عده ای که صادرکنندگان برتر 
بودند یک سری جوایز آوردند و گفتند شما به اینها بدهید و اصاًل نمی شناختیم چه کسانی بودند!

* قالیباف : در سال 95 بیش از 5۳0 هزار میلیارد تومان وام دادیم؛ بپرسیم این وام ها را به چه کسانی دادیم، چند هزار نفر 
این وام ها را گرفتند و چند ده میلیون نفر مثل همین وام ازدواج که گفتند چند سال است در نوبت هستند؟

* آقای روحانی در حالی گفت که ایجاد 4 میلیون شــغل را منوط به ورود ۱0 میلیون گردشگر کرده است که رحمانی موحد معاون 
گردشــگری سازمان میراث فرهنگی هفته پیش گفته است که بیش از ۱9 میلیون و 900 هزار گردشگر در دولت یازدهم وارد کشور 
شده و ۳9 میلیارد دالر درآمد داشته ایم. که بر این اساس دولت به جای 4 میلیون باید 8 میلیون شغل ایجاد می کرد!        صفحه۱0

* می شــود 5 میلیون شــغل 
ایجاد کرد اما دولت نخواست یا 
نتوانست                  صفحه2


