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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1394/06/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره به 

مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید حسن حسینی به شماره ملی 4591053751

آقای علیرضا هوشیار آق قلعه به شماره ملی 0048894338
آقای محمود ابراهیمی میال جردی به شماره ملی 0034781935

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1393/12/29 
به تصویب رسید.

آقای احمد قدس دارای کد ملی 0043695361 به سمت بازرس 

اصلی و آقای علیرضا عسگری ابیانه دارای کد ملی 1239072562 
به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و 
صورت های مالی، انتخاب مدیران 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 واژه پرداز اندیشه سهامی خاص
به شماره ثبت 311101 و شناسه ملی 10103504806

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

بارکد 9670274

م الف 168566

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1393/3/25 و مجــوز شــماره45016/1/315/558 مورخه 
1394/7/7 اداره امور اقتصادی ســتاد کل نیروهای مســلح 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کفش نوید بهمن به شناسه ملی 10102247860 به 

نمایندگی آقای مسعود اورعی با شماره ملی0049780131
شرکت ساتر سبز به شناسه ملی10102262391 به نمایندگی 

آقای بهمن خوش مهری آزاد با شماره ملی1551912937
شناســه ملی  بــه  بهینه ســاز  آمــاد  مهندســی  شــرکت 
10102251738 به نمایندگی آقای عباس فارســیجانی با 

شماره ملی 1827983116
شرکت ناصرین وحید به شناســه ملی 10102255011 به 
نمایندگی آقای حسن کاشفی با شماره ملی 0053209176

شرکت حمل و نقل آزادگان به شناسه ملی 10101259330 
به نمایندگی آقای مجید نورعلی با شماره ملی 0055183999
شــرکت گــروه طلیعــه ســبز جهــان بــه شناســه ملی 
10102853650 بــه نمایندگی آقای محســن رحمانی با 

شناسه ملی6209879586
بنیاد تعاون به شناســه ملی 14003691943 به نمایندگی 
آقــای نصراهلل شادی نســب با شــماره ملی 4569828310 
به عنوان اعضــاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 

گردیدند.
سهراب تقی پور آهنگر به شــماره ملی2060701163 به عنوان 
بــازرس اصلی و رضا درویش به شــماره ملی 0053341376 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب و 
تعیین ســمت هیئت مدیره، تصویــب ترازنامه و صورت های 
مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 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 بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا سهامی خاص
 به شماره ثبت 196566 و شناسه ملی10102384287

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

بارکد 9740682

م الف168555

شرکت مخابرات استان فارس درنظر دارد نسبت به اجرای 
عملیات توســعه موضعی شیراز براساس مشخصات فنی موجود 
در اسناد و دســتورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در 

مناقصه دعوت بعمل می آید.
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر به پرتال این شرکت به 

آدرس WWW.SHIRAZTEL.CO.IR مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه
شرکت مخابرات استان فارس شماره94/58

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

تاریخ و محل دریافت، تکمیل و عودت اســناد مناقصه: پیمانکاران حمل واجد شــرایط می توانند جهت 
دریافت، تکمیل و عودت اسناد مناقصه به نشانی: بجنورد- خیابان دانشگاه- جنب بیمارستان امام علی- ساختمان 
شماره یک اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی- دبیرخانه و یا به سایتhttp://iets.mporg.ir مراجعه 

نمایند.
* آخرین مهلت تسلیم اسناد تکمیلی: پایان وقت اداری مورخ 94/12/8

* تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 12 مورخ 94/12/9
* مدت اعتبار پیشنهادها: 90 روز

* هزینه چاپ آگهی کلیه نوبت ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی

شماره 
برآورد اولیه عنوان پروژهمناقصه

)میلیون ریال(
محل اجرا 
)شهرستان(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه)ریال(

حمل 6000 تن قیر از پاالیشگاه های کشور 94/45
حوزه استحفاظی 6300به استان خراسان شمالی

315/000/000استان

 نوبت اول 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی

شرکت توســعه منابع انرژی توان درنظر دارد 3/3 تن روغن متال 
استار مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
و از شرکت های واجد شــرایط خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت 
به عمل می آید جهت تهیه اسناد و تحویل پاکت های مربوط به مناقصه 

برابر روش ذیل اقدام نمایند.
* ارائه ســپرده شــرکت در مناقصه معادل 50/000/000 ریال *ارائه 
ســابقه فعالیت، اساسنامه، روزنامه رســمی و مشخصات کامل اعضای 
هیئت مدیــره * تاریخ دریافت اســناد مناقصه: 5 روز از انتشــار آگهی 
*آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 15 روز سی ام از انتشار آگهی 
* بهــای اوراق مناقصه: مبلغ 200/000 ریال واریز به حســاب جاری 
265/47 بانک ســپه شــعبه شــهید چمران کد 1177، به نام شرکت 
توســعه منابع انرژی توان * محل تهیه اســناد و تحویل پیشنهادات: 
خیابان پاســداران، نرســیده به میدان نوبنیاد، ابتدای بزرگراه شــهید 
بابایی، شرکت توسعه منابع انرژی توان، معاونت بازرگانی، شماره تماس: 
22540523 * به پیشــنهادهایی که فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر، 
چک شــخصی و پیشنهادهایی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی 
واصل شــود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. *شرکت توسعه منابع 
انرژی در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار است. * قیمت های 
ارائه شــده فقط به صورت تحویــل در مقصد )CPT( یا )CFR( و به 
صورت ارزی مورد قبول خواهد بود. * سایر اطالعات و جزئیات مربوط 

م الف3640به این مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توسعه منابع 
انرژی توان

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه شماره94048
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آماده باش ارتش عراق برای آزادی موصل

با ارسال نامه ای صورت گرفت

توضیح تهیه کننده سریال شهرزاد
درباره استفاده سهوی از عکس شریعتمداری

يادداشت میهمان

صفحه2

خبر ويژه

اصالح طلبان
 اگر اکسیر 

داشتند
مرده خود را 
زنده می کردند

* برای توجه دولــت به قیمت ها 
سالی چند انتخابات الزم است!

* بی برنامگی و پنهانکاری، برنامه 
دولت شده است           صفحه2

انقالب اسالمی
بهار  بی خزان

بیعت دوباره با انقالب و امام)ره( در راهپیمایی 22 بهمن

فردا ببینید
پاسخ ملت به ۳ سال بزک آمریکا

کیهان بررسی می کند

 بودجه 95
با تولید و رونق اقتصادی قهر است!

صفحه آخر

توجیه جدید دولت برای عدم تحقق وعده ها

یک دستگاه داخلی مانع رشد کشور است!

* رئیس اتاق بازرگانی تهران: رشــد صنعتی 

کشور منفی 25 درصد شد.

* زنگنــه: یــخ تحریــم هنــوز آب نشــده

است.

* عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: روز وصول 

چک های اقتصادی روحانی فرا رسیده است.

* حاتمی کیا انتقاد کرد، سیمرغ پرید!

 صفحات4و3

جوالن میوه های خارجی در بازار
همزمان با زیان شدید باغداران ایرانی

طلوع فجر پیروزی مبارک باد

* ســازمان ملل: 10 ســال تحریــم ،حریف 

کره شمالی نشد.

* وهابیون سعودی برای چندمین بار مخازن 

آب مسلمانان یمن را بمباران کردند.

* صدور حکــم اعدام برای 111 تروریســت 

سعودی در عراق.

* خودکشی 45 افسر پلیس فرانسه در اعتراض 

به بحران اقتصادی.                     صفحه آخر

درخواست اروپا از ناتو
برای مهار بحران پناهجویان

* دولت تصمیم گرفته در ســال 95 علی رغم قیمت پایین نفت از موقعیت 
پســابرجام برای افزایش تولید استفاده کرده و میزان 2 میلیون و 250 هزار 
بشــکه یعنی چیزی حدود 2 برابر نفت بفروشد. این تصمیم ضمن کاهش 
ذخایر نفت و گاز عمال درآمد بسیار پایینی را عاید کشور می کند که با اهداف 

اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
* اســتمرار وابســتگی اقتصاد به نفت در الیحه پیشــنهادی بودجه سال 
95 نشــان می دهد که دولت نتوانســته مخارج خود را از طرق دیگر چون 
افزایش صادرات غیر نفتی و... تامین کند و در واقع تدبیری برای این مشکل 

اندیشیده نشده است.
* برخی کارشناسان معتقدند؛ حتی اگر پیش بینی دولت در خصوص قیمت 
نفت درست از آب در بیاید با احتساب رقم یارانه نقدی، احتماال بودجه سال 

95، یکصد هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

* روز گذشته با حضور رئیس جمهور از 138 طرح استانی، از طریق ویدئو کنفرانس بهره برداری شد.
* روحانی: یک دستگاه فاسدی که نمی خواهم اسمش را ببرم، کاالی قاچاق وارد می کند و مانع رشد کشور 

است!
* درحالی که 30 ماه از عمر دولت یازدهم می گذرد، معرفی یک دستگاه ناشناس به عنوان مانع رشد کشور، 
بهانه  خوبی برای توجیه وعده های بر زمین مانده نیست.                                                       صفحه3

* در الیحه بودجه 95 بودجه بخش عمومی افزایش پیدا کرده که این مسئله نشان دهنده بزرگتر شدن دولت است. 
این رشد 13 درصدی حتما منجر به تورم در سال آینده خواهد شد.                                                 صفحه4

فردا را باید دید. گویا حیدر کرار)ع( اســت که رجــز می خواند. »ما غرش نمی کنیم مگر که 
بباریم و نمی باریم مگر اینکه سیل جاری سازیم«. فردا که جویبارهای جاری مردم به هم برسند 
و امواج خروشــنده و توفنده آنها از خیابان ها سرریز شود، آنگاه در سی وهشتمین جشن پیروزی 
انقالب اسالمی این راز بهتر گشوده می شود که چرا که انقالب ایران کهنه نمی شود و جشن و 
راهپیمایی 22 بهمن چرا هرگز سیمای تکراری یا رسمی بودن به خود نمی گیرد؟ اینجا درست 

مانند محرم و عاشورای امام حسین)ع(، مردم خود میزبان و میهمان مراسمند، همچنان که با هر 
تنوع ظاهر، عاشق پاکباخته انقالبند چنان که فدایی ساالر شهیدانند.

 22 بهمن همچنان که جشــن اســت، جهاد اســت. و چنان که خاطره خطر است، جاری 
پرطراوت تاریخ در امروز و فردای ملت ماست. جشن است اما نه از جنس جشن ها و کارناوال های 
رایج دنیا که افراد را بی خیال و غافل می کند. این جشــن از جنس ذکر اســت، عین یادآوری 

عبرت ها و درس ها و تلخ و شــیرین های ایام اللهی اســت که کمر طاغوت و استکبار را با هم 
شکست. 22 بهمن هر سال نو به نو، به اراده و عزم مردم، ظهور و بروز پیدا می کند تا از یاد نبریم 
جهنمی را که ساواک آمریکایی بر کشور حاکم کرده بود و اختناق تا کجا بود. از یاد نبریم چگونه 
سد جنایت و شقاوت رژیم دست نشانده شیطان بزرگ را شکستیم و چگونه حتی یک سال بدون 
خباثت و دشمنی دشمن شماره یک ملت ها در این 37 سال سرنکردیم.      بقیه در صفحه10

* در صحنه ای از قســمت هفدهم ســریال شهرزاد، از عکس دوران بازداشت حسین شــریعتمداری در زندان ساواک در کنار 
تصاویری از چند هنرپیشــه که نقش اعضاء زندانی حزب توده را به عهده داشــتند استفاده شده بود. سیدمحمدهادی رضوی، 
تهیه کننده سریال با ارسال نامه ای به حسین شریعتمداری، درباره این خطا توضیح داده است.                            صفحه3


