
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

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

https://telegram.me/kayhan_news

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشــتی و 

تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی 

و فروش و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی 

و دندان پزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی. )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان 

شهید علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 

سهم 2000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 2/000/000 ریال 

توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136 

مــورخ 1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شــعبه شــهید 

هادی پور پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شــمس خو به شماره ملی 0076193152 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و 2- ملک فرهاد حضرت 

بــه شــماره ملی 2297437781 بــه ســمت مدیرعامل و 

عضــو هیئت مدیــره و 3- حســن قهــاری به شــماره ملی 

0439840562 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 

دارنــدگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای 

یکــی از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود و اوراق عــادی و اداری با امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشی سورشجانی به 

شماره ملی 1970252642 به عنوان بازرس اصلی و شهیاد 

علی اکبر ســلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا در تاریخ 1395/5/20 
به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

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 استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

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

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضــای کلیه قراردادهــا، اســناد و اوراق تجاری 
و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، بــرات و غیره و 
همچنین افتتاح حســاب های بانکی و پرداخت از 
حســاب های مذکور، بســتن 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 مدیرعامل با امضای دو عضو 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان 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

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

آگهی دعوت به مناقصه عمومی )دو مرحله ای( )نوبت دوم(
1- اداره کل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین درنظر دارد پروژه های با مشخصات به شــرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به 
پیمانکاران واجد شرایط و رتبه بندی شده که دارای گواهینامه تشخیص صالحیت معتبر و ظرفیت کاری آزاد می باشند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه 96/6/29 می باشد. محل دریافت اسناد مناقصه از دریافت تا تحویل از طریق درگاه مذکور انجام خواهد شد.

2- پروژه ذیل تأمین مالی آن از محل اسناد خزانه اسالمی می باشد.

مدت اجرا )ماه(تاریخ بازگشایی پاکاتمبلغ تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد)ریال(محل اجراموضوع مناقصهردیف

5 ماه5/370/497/608270/000/00096/7/17ارداقفاز 2 بخشداری ارداق1

4 ماه6/073/596/468310/000/00096/7/17ارداقفاز 2 مدرسه استثنایی ارداق2

4 ماه1/255/078/59365/000/00096/7/17آبیکفاز 2 کانون آبیک3

4 ماه2/872/065/329144/000/00096/7/17شالفاز 2 سالن ورزشی سمیه شال4

4 ماه3/056/853/541155/000/00096/7/17مینودر قزوینفاز 2 لینتوهای سالن چند منظوره مینودر5

10 ماه6/220/068/160311/000/00096/7/17شالتخریب و بازسازی مدرسه 6 کالسه طزرک شال6

3- نوع تضمین شــرکت در مناقصه می بایــد: الف: ضمانتنامــه بانکی ب: 
ضمانتنامه های صادر شــده از سوی مؤسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز الزم 
از طرف بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران هســتند ج: وجه نقد به شــماره حساب 

2173063304004 تمرکز وجوه سپرده بانک ملی
4- محل تسلیم تضمین شرکت در مناقصه: دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس قزوین 

5- تاریخ تسلیم تضمین شرکت در مناقصه: 96/7/16 ساعت 13

6- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1396/6/29 الی 1396/7/6 تا ساعت 14
7- تاریخ مهلت ارسال اسناد: از تاریخ 96/7/7 الی 1396/7/16 تا ساعت 14

8-بازگشایی پاکت های مناقصه: تاریخ 1396/7/17 ساعت 8 صبح
)اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 021-41934(

9- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

سال هفتادو ششم   شماره ۲۱۷۲۸   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه 30 شهریور ۱3۹۶  30 ذیحجه ۱43۸   ۲۱ سپتامبر ۲0۱۷
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خبر ويژه

سرکنگبین 
بارزانی!

احزاب 
اصالح طلب 

دچار
بحران هویت 
و استراتژی 

هستند

در هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل

روحانی: پیشرفت ایران
با از بین رفتن برجام متوقف نمی شود

* سوچی: شــاید با اقدامات ارتش علیه مسلمانان 

روهینگیا مخالف باشیم!

* تحریم اقتصادی کردســتان عراق در دستور کار 

اردوغان.

* کره شــمالی: حمله اتمی وحشتناک به آمریکا 

پاسخ ما به تهدیدات اتمی ترامپ خواهد بود.

* اسپانیا ساختمان های دولتی کاتالونیا را تسخیر و 

رهبران جدایی طلب را دستگیر کرد.    صفحه آخر

فراخوان دمشق به»کشورهای دوست«
برای بازسازی سوریه

این حسین)ع( کیست 
که عامل همه دیوانه اوست

مدیر مسئول کیهان در اجتماع مردم اراک :

برجام اگر برای آمریکا ایده آل نیست
چرا می خواهد آن را مادام العمر کند؟!
صفحه۳

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بازی مشترک اروپا و آمریکا
برای دائمی کردن برجام

ترامپ ایران را ناقض حقوق بشر خواند!

فهرست طوالنی نقض حقوق بشر در آمریکا

* ترامپ تاکنون از برجام با عنوان »احمقانه ترین توافق در تاریخ«، »بدترین 
توافق ممکن«، »مایه شرمســاری« و...نام برده اســت. اما نکته قابل توجه 
اینجاســت که وقتی وی و دیگر مقامات آمریکایی ســخن از تجدیدنظر در 

برجام می کنند، قرار نیست چارچوب کلی و نقشه اصلی آن را تغییر دهند!
* رکس تیلرســون وزیر خارجه آمریــکا در مصاحبه ای تهدید کرد چنانچه 
محدودیت های برجام -  موسوم به بند غروب آفتاب - دائمی نشود، واشنگتن 

نمی تواند به توافق هسته ای پایبند بماند!
* »ِری تکیه« تحلیلگر ارشــد شــورای روابط خارجی آمریکا- آذر 95- در 
مقاله ای در نشریه پلیتیکو: ترامپ می تواند بخش مشکل دار برجام یعنی »بند 
غروب آفتاب« را بهانه ای قرار دهد و ایران را مجددا به میز مذاکره بازگرداند.

* در طول مذاکرات هســته ای ایران و 1+5 که به برجام منتهی شد، فرانسه 
نقش پلیس بد را به عهده داشت و هر جا که توانست در مسیر منافع ایران 
ســنگ اندازی کرد. در حال حاضر، این کشــور نقش پلیس خوب را برعهده 

گرفته است و تاکید دارد که باید از برجام حمایت کرد.

صفحه آخر

 * »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه در ســخنرانی خود در مجمع عمومی ســازمان ملل: من امیدوارم که بتوانیم بر روی 
محدود کردن برنامه موشک های بالستیک ایران هم کار کنیم. ما باید بر روی راهکاری برای دوره پس از 2025 کار کنیم.

* تاکید مقامات آمریکایی درخصوص »بند غروب آفتاب« و تاکید فرانسه درخصوص »تصمیم گیری برای برجاِم پس از 2025« دو روی 
یک سکه است و هدف اصلی دائمی کردن توافق هسته ای و اضافه کردن توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران به مفاد برجام است.

* ژست دروغین مقامات آمریکایی در مخالفت با برجام در کنار تمدید تعلیق 120 روزه تحریم ها و باال نگاه داشتن 
ریســک سرمایه گذاری در ایران و هشدار درخصوص احتمال اعالم عدم پایبندی ایران به برجام با این هدف صورت 
گرفته است که دولت ایران را از واکنش جدی به نقض برجام منصرف کند.                                       صفحه۱۰

عکس العمل ما در برابر نقض برجام قاطع خواهد بود
* حجت االسالم روحانی : ادبیات جاهالنه، زشت، کینه توزانه و مشحون از اطالعات غلط و اتهامات بی پایه ای که از زبان رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران دیروز در این مجمع محترم شنیده شد، در شأن سازمان ملل نبود .

* نمی شــود مردم فلسطین توسط رژیمی شرور و نژادپرســت از کمترین حقوق انسانی محروم باشند و غاصبان این سرزمین در امنیت. نمی شود یمن، سوریه، عراق، بحرین، افغانستان و میانمار در فقر و جنگ زندگی کنند و عده ای گمان کنند که 
می توانند امنیت و رفاه و توسعه بلندمدت در کشورهای خود داشته  باشند.

* توان دفاعی جمهوری اسالمی ایران، از جمله توانمندی های موشکی، تنها جنبه دفاعی و بازدارندگی داشته و برای حفظ صلح و ثبات در منطقه و جلوگیری از ماجراجویی بی خردان هدف گذاری شده است.                                                       صفحه2

* راهبرد آمریکا، تشدید سخت گیری هاست 
نه لغو برجام

* تسهیالت اشتغالزا یا پول پاشی و 
افزایش معوقات بانکی؟!      صفحه2


