
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شرکت: واردات و صادرات و تولید انواع تجهیزات الکتریکی 

و الکترونیکــی و ابزار دقیق و سیســتم های کنترل و تله متری و 

تجهیزات انتقال اطالعات و انواع نمایشــگرهای آنالوگ و دیجیتال 

و سنســورهای الکترونیکی، مجاز به تاسیس شعب و نمایندگی و 

اخذ نمایندگی از شــرکت های معتبر داخلی و خارجی و اخذ وام 

و اعتبار اســنادی از بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی، مجاز 

به شرکت در مناقصات جهت تولید و واردات و فروش تجهیزات و 

قطعات مرتبط بــا زمینه فعالیت )در صورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات پس از اخذ مجوز های الزم(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:

تهران، خیابان ســهروردی شــمالی، خیابان خرمشــهر- خیابان 

عربعلی، خیابان نســترن شــرقی، پالک 16، واحد 2 کدپســتی 

1533993913

ســرمایه شرکت: مبلغ 500/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 

5/000/000 ریالی که تعداد 100 ســهم با نام و0 سهم آن بی نام 

میباشــد که مبلغ 175/000/000 ریال توســط موسســین طی 

گواهی بانکی شــماره 2109 مورخ 1393/12/17 نزد بانک ملی 

شــعبه پارک قیطریه پرداخت گردیده اســت و الباقی سرمایه در 

تعهد صاحبان سهام میباشد.

اولین مدیران شرکت:

سعید راد گوهر به شماره ملی 0052154114 به سمت مدیرعامل 

)خارج از اعضا(- ســمیه ابراهیمی به شماره ملی 0069680299 

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- حجت غالمی فجی به شماره 

ملی 0068737998 به سمت رئیس هیئت مدیره- اعظم حیدرپور 

قدم به شماره ملی 0067952755 به سمت عضو هیئت مدیره به 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد رسمی و بهادار و بانکی و 

تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قرارداد ها به امضاء 

مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و نامه های 

عادی و اداری به امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و یا رئیس 

هیئت مدیره معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:

اعظم احمدی به شــمار ملی 0795292295 بــه عنوان بازرس 

اصلی و مریم مختارزاده به شــماره ملی 0058168060 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ثبت موضوع فعالیت  مذکــور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص ابزار دقیق پارسیان کاال در تاریخ 1394/02/01
 به شماره ثبت 471285 به شناسه ملی 14004862685 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1394/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای فرهنگ نوید ک.م 1551701359 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و آقای بهروز نجفی شیخانی ک.م 2720656682 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرشاد یزدان پناه ک.م 1551303051 

به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اســناد تعهد آور از جمله چک و ســفته و برات با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، 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 آرین صنعت
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49242 

و شناسه ملی 10100944214

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/1/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای سیدمهدی مبلغ به شماره ملی 1287642063 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای جواد ربانی به شــماره ملی 3871019623 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید کلینی به شماره ملی 
0046622950 به سمت مدیرعامل و آقای غالمرضا پاکدامن به شماره 
ملی 1729369881 به سمت اعضاء و آقای امیر طوری به شماره ملی 
0036177466 به ســمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حــق امضاء انتخاب و 
تعیین ســمت هیئت مدیره 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 بزرگ سیمرغ 
سهامی خاص به شماره ثبت 108272 

و شناسه ملی 10101521299

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.

1- موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: 
عمران ابنیه راه و آب و تاسیسات و برق- تهیه، تولید، پخش، 
خرید و فروش، صــادرات و واردات قطعات و ماشــین آالت 
ســاختمانی- شــرکت در مناقصــات و مزایــدات دولتی و 
خصوصی- اخذ وام و تســهیالت از بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری در صــورت لزوم انجام فعالیت های فوق پس از اخذ 

مجوزهای قانونی الزم.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3- مرکز اصلی شرکت:
تهران- خیابان دماوند- ایستگاه داریوش- پالک 84 کد پستی 

 1745683835
4- سرمایه شــرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 100 
سهم 10000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال 
توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 44/347 مورخ 
94/3/4 نــزد بانک قوامین شــعبه میدان رســالت پرداخت 
گردیده اســت و الباقی ســرمایه در تعهد صاحبان ســهام 

می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

آقایان: نورمند رضائی ک.م 4969144583 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره، محمدرضا شاه علی ک.م 0492168857 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، ســعید رضائی چرخلو ک.م 
0076366938 به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.
6- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و 
اوراق عادی و  اداری شرکت با امضای هر یک از اعضا هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل:
آقای سیدهادی شعیبی کلور به شماره ملی 0073338168 
بــه عنوان بازرس اصلی و آقای حمید صالح به شــماره ملی 
4199770496 بــه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.
9- روزنامــه کیهان جهت نشــر آگهی های شــرکت تعیین 

گردید.
ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص پاریز بنای پرلیت در تاریخ 1394/3/23 
به شماره ثبت 473811 به شناسه ملی 14005004840 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/2/27 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

آقای احمد حیدری به شماره ملی 3800863431 به نمایندگی 

سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی 14000180969 به سمت 

رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالحســین شاه حسین نجف آبادی به 

شماره ملی 2002439389 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 

صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی 10101012504 

بسمت نایب رئیس هیئت مدیره- سید مصطفی میرنقی به شماره 

ملی 0060499532 از شــرکت ســرمایه گذاری توسعه صنایع و 

معادن کوثر به شناسه ملی 10101108480 به سمت مدیرعامل 

و عضــو هیئــت مدیره- آقــای محمود دربندی به شــماره ملی 

0035147474 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی 

کوثر به شناسه ملی 10100931903 بسمت عضو هیئت مدیره- 

آقای محمدحســن مختاری به شــماره ملی 4322702090 به 

نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر )سهامی 

عام( به شناســه ملی 10100932693 بسمت عضو هیئت مدیره 

برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. اوراق و اسناد تعهدآور 

از قبیل چک و ســفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 

و مکاتبات اداری عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 

مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء 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 تولیدی هادی برق سهامی خاص
به شماره ثبت 48272 و شناسه ملی 10100934701

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

بــا عنایت به اینکه این اداره کل در نظر دارد به اســتناد ماده 
7 آئین نامه خرید خدمات مشاوره خدمات مربوط به مطالعه و 
نظارت در پروژه های راه سازی، ابنیه فنی و ژئوتکنیک در گروه ها 
و رشــته های تخصصی طبق جدول زیر جهت تهیه فهرســت 
لیســت بلند از مشاوران اقدام نماید. لذا از کلیه مشاوران واجد 
http:// شــرایط دعوت می شود با مراجعه به سایت اینترنتی
iets.mporg.ir اسناد ارزیابی را دریافت و حداکثر تا ساعت 
13 روز یکشــنبه مورخ 1394/6/15 نســبت به تحویل آن به 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان یزد )ساختمان شماره 1(، 

اداره فنی و امور مهندسان مشاور اقدام نمایند.

تخصصگروه
راه سازیراه و ترابری

ژئوتکنیکتخصص های مشترک

آگهی فراخوان عمومی 
دعوت به ارزیابی کیفی مهندسان مشاور

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

نوبت اول

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

نوبت اول مناقصه عمومی 
)دو مرحله ای(

خرید 174 دستگاه ترانسفورماتور
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

رجوع به صفحه5
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صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

صفحه2

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران و کارگزاران حج تاکید کردند

ملت ایران همیشه آمریکا و اسرائیل را 
دشمن واقعی می داند

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: در 36 ســال اخیر، استکبار گاه 
دشمنی با ایران را از زبان و رفتار کشورهای دیگر پیگیری کرده است 
اما ملت ایران همیشه متوجه بود که این کشورها فریب خورده و آلت 

دستند و دشمن واقعی، همان آمریکا و اسرائیل است.
* مردم ما با درکی ســتایش برانگیز، دریافته اند که اســتکبار جهانی 
و صهیونیزم، دشــمن حقیقی و لجوج ملت ایران و امت اســالمی اند و 
به همین دلیل در همه اجتماعات عظیم ملی و اســالمی، علیه آمریکا و 

صهیونیزم شعار داده اند.
* مردم ایران با وجود همه اختالف های »عقیدتی، فکری و  سیاسی« و تفاوت های 
قومیتی، وحدت ملی را حفظ کرده اند و قدر این نعمت الهی را به خوبی می دانند 

که  این تجربه گرانقدر باید به دیگر ملت های مسلمان منتقل شود.
* حج، نمونه ای معنادار از تشکیل امت اسالمی و فرصت بسیار بزرگ 

برای همزبانی، همدلی و ابراز همدردی مسلمانان جهان است.
* ظالمان جهانی در واقع نه بر ضد شیعه یا ایران، بلکه بر ضد قرآن توطئه 
می کنند چرا که می دانند قرآن و اسالم، کانون بیداری بخش ملت هاست.
* انتقال تجربیات مفید ملت ها به یکدیگر در موســم حج، مخالفانی 

دارد اما به هر حال باید راه آن را پیدا کرد.
* مبادا حجاج محترم فرصت بی نظیر تنفس در شــهر معّطر پیامبر و 
حضور عبادی و شــوق آور در مکه معّظمه و خانه خدا را با کار بسیار 
غلط گشت و گذار در بازار و خرید کاال از دست بدهند.        صفحه3

در روز صنعت دفاعی انجام شد

رونمایی از موشک نقطه زن فاتح با حضور رئیس جمهور

* با رونمایی از موشک نقطه زن فاتح 313 جمهوری 
اسالمی ایران در جمع انگشت شمار کشورهای صاحب 
موشک های سوخت جامد مرکب نقطه زن با برد 500 

کیلومتر قرار گرفت.
* بــا توجه به آزمایش موفق فاتــح 313، تولید انبوه 
این محصول در دســتور کار وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح قرار گرفته است.

* روحانی: ما از هر کجا و هر زمان که الزم بدانیم، بدون هیچ 
مالحظه ای سالح خواهیم خرید و سالح خواهیم فروخت و 

منتظر تأیید هیچ کس و هیچ قطعنامه ای نخواهیم بود.
* وزیر دفاع: امروز تهدیدات شــبکه ای با مشــارکت 
قدرت های بزرگ و منطقه ای توسط  آمریکا، جنگ های 
نیابتی را در مقابل ما شکل داده تا میزان نفوذ جمهوری 
اسالمی را محدود کنند.                              صفحه1۰

گزارش خبری

سازمان ملل هشدار داد
هولوکاست واقعی در یمن

* حکم 19 رهبر برجسته اخوان المسلمین مصر از اعدام 

به حبس ابد کاهش یافت.

* اســتقرار گسترده تانک ها و ادوات جنگی اسرائیل در 

مناطق مرزی سوریه با هدف روحیه بخشی به تکفیری ها.

* معاون رئیس جمهور افغانســتان از حمله تروریستی 

جان سالم به در برد.

* توافق 2 کره برای آغاز گفت وگو »در سطح باال«.

صفحه آخر

در همایش گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

مصباحی مقدم: مسئوالن از تولیدات باکیفیت داخلی 
حمایت نمی کنند

* در پی جنگ نفتی آمریکا و عربستان علیه ایران، نفت 

به کانال 30 دالری سقوط کرد.

* وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی: 200 مرکز 

جامع خدمات بیماران سرطانی در کشور راه اندازی می شود.

* رئیس پلیس نظارت بر اماکــن عمومی ناجا : با تولید و 

عرضه کنندگان مانتوهای شیشه ای برخورد می شود.

* بحران اقتصادی ترکیه با سقوط ارزش لیر و کاهش شدید 

سرمایه گذاری خارجی شدت گرفت.         صفحات۹،4،۳و11

برخی گروه های اسالمی جای دوست و دشمن را اشتباه گرفتند و ضربه اش را خوردند

* خانمی که گریه می کرد گفت: فرزند مریضی دارم که از ناحیه دو پا فلج 
بود. دوا و درمان های ما نتیجه نداد و از سالمتی اش ناامید شدیم اما پسرم 
یک شــب در خواب دید که جوانی به سراغش آمده است و به او می گوید 
من شهید بالویی از مازندران هستم، از جایت بلند شو...              صفحه۸

ماجرای خواندنی
از کرامت یک غواص شهید

نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:

بازگشایی سفارت انگلیس
هموار کردن راه نفوذ دشمن است

* اسماعیل کوثری نماینده تهران: با وجود نگرانی های موجود در باره تالش های دشمن برای نفوذ در ایران بعد از 
توافق وین کار شایسته ای نبود که سفارت لندن در تهران بازگشایی شود .

* نهادهای اطالعاتی و امنیتی کشــور باید اقدامات سفارتخانه انگلیس را به دقت زیر نظر بگیرند و از توطئه های 
لندن در کشورمان قبل از وقوع جلوگیری کنند .

* حمید رسایی نماینده تهران : طبق مصوبه مجلس فعالیت دیپلماتیک انگلیس در ایران منوط به مصوبه مجلس 
می باشــد که نمایندگان تاکنون چنین مصوبه ای نداشته اند و در نتیجه بازگشایی سفارت و نیز بهبود روابط میان 

2کشور در شرایط کنونی غیرقانونی است . 
* روزنامه  انگلیســی گاردین: ایرانی ها به آسانی تاریخ را دور نمی اندازند ، هاموند باید به رویدادهایی مانند کودتای 
مورد حمایت انگلیس در سال 1953 اعتراف کند.                                                                   صفحه1۰

پیچیده سازی برجام
برای طفره از بررسی مجلس!

نیازکاذب
روزنه نفوذ!


