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

شرکت مخابرات اســتان فارس درنظر دارد نسبت به اجرای 
عملیات حفاری و کابلکشــی فیبر نوری مســیر فاز دو داریون بر 
اساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل 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 بیشــتر به پرتال این شرکت به 

آدرس WWW.SHIRAZTEL.CO.IR مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه
 شرکت مخابرات استان فارس شماره94/37

شرکت مخابرات استان فارس

آگهی مناقصه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

نظر  در  استان کرمان  برنامه ریزی  و  سازمان مدیریت 

دارد عملیات اصالح و بهنگام سازی نقشه های آماری استان 

)بلوکه شهری( به شــرح ذیل را از طریق شرکت های واجد 

صالحیت در رشته نقشه برداری انجام دهد.

موضوع مناقصه:

1- بهنگام سازی نقشــه های بلوکه آماری شهری به تعداد 

23 شهر و به مساحت تقریبی حدود 74 هزار هکتار

روش بهنگام سازی نقشه های آماری )بلوکه شهری(

 استفاده از تصاویر ماهواره ای

 نقشه برداری زمینی با استفاده از دوربین توتال استیشن

 استفاده از گیرنده های   GPS فرکانس دار

شرایط شرکت در مناقصه:

1- مهلت دریافت اسناد هفت روز کاری پس از درج آگهی 

در روزنامه غیر از ایام تعطیل رسمی می باشد.

2- مهلت و محل تحویل اســناد مناقصه توســط شرکت ها 

به ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی حداکثر 10 روز پس از 

آخرین مهلت دریافت اســناد مناقصه بــه آدرس دبیرخانه 

ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان واقع در بلوار 

جمهوری اسالمی- بلوار فارابی می باشد.

3- متقاضیــان می تواننــد برای کســب اطالعات بیشــتر 

و جهــت دریافــت اســناد مناقصــه به ســایت ســازمان 

مدیریت و برنامه ریزی اســتان کرمان بــه آدرس اینترنتی

 http://kerman.mporg.ir و یــا ســایت مناقصات 

اســتان بــه آدرس http:://iets.mporg.ir و یا با ارائه 

معرفی نامه به دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی واقع 

در بلوار جمهوری اسالمی، بلوار فارابی مراجعه نمایند و یا با 

 GIS تلفن های 6-32114153 داخلی 309 گروه نقشه و

تماس حاصل فرمایند.

4- جهــت شــرکت در مناقصه داشــتن حداقــل رتبه 3 

نقشــه برداری از ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی الزامی 

می باشد.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1394/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 1393 به تصویب 
رسید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید.

آقای حمیدرضا توســل به شــماره ملی 0043705431 به 
عنــوان بازرس اصلــی و آقای محمدعلی نوری موســوی به 
شماره ملی 0033305080 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعییــن و تفویض اختیارات 
نماینده قانونی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس، 
تصویــب ترازنامه و صورت های مالی 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 اعمار 
سهامی خاص به شماره ثبت 64920 

و شناسه ملی 10101098977

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

بارکد 5685907

م الف 124502

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1394/05/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای مهدی غالمی به شماره ملی 0940922797 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیــره  آقای غالمعلی غالمی به 
شــماره ملی 6299706716 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره آقای محســن غالمی به شماره ملی 0945854927 
به ســمت عضو هیئت مدیره آقای هادی غالمی به شــماره 
ملــی 0943455960 به ســمت عضو هیئــت مدیره خانم 
نیرالســادات سلیمان ریزی به شماره ملی 0045546118 به  
ســمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای افشــین نوربخش علیزاده کد ملی 2595621947 به 

ســمت بازرس اصلــی و آقای کامران مجلســی بیدرونی به 
کدملی 0072846062 به ســمت بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، تعیین سمت 
مدیــران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخــاب 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 بن تاژ پارس سهامی خاص به شماره ثبت 254038 
و شناسه ملی 10102944443

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

بارکد 5568377

م. الف 124488

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 

1394/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ســرمایه شــرکت از مبلــغ 50000000 ریــال بــه مبلــغ 

1000000000 ریال منقسم به 5000 سهم 200000 ریالی 

با نام که تماماً پرداخت شــده از طریــق نقدی تأمین گردیده 

افزایــش یافته و مبلغ 1000000000 ریــال بموجب گواهی 

شــماره 72/1445/39 مورخ 94/2/30 بانــک صادرات ایران 

شعبه چهار راه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است. و ماده 

مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

با ثبت این مســتند تصمیمات افزایش ســرمایه 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 مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680

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

بارکد 5744989

م الف 124500

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1394/5/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقای انور پاشا باقرپور )رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل(

- خانم فهیمه معیر )نائب رئیس و عضو هیئت مدیره(

- خانم ســاناز باقرپور )عضو هیئــت مدیره( برای بقیه مدت 

تصدی انتخــاب گردیدند و کلیــه اســناد و اوراق بهادار و 

تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل 

)آقای انور پاشا باقرپور( به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.

- محل شــرکت به خیابان شــریعتی نرســیده به ســه راه 

طالقانی خیابان جواد کارگر پالک 24 واحد یک کدپســتی 

1563783613 تغییــر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 

بشرح فوق اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت 

مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین سمت مدیران، تغییر 

محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( 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 روکش چوبی فیروزکوه سهامی خاص 
به شماره ثبت 54548 و شناسه ملی 10100996734

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

بارکد 5683688 

م الف 124497

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 

1394/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

جهانشاه ناظمیان به شــماره ملی 0039582434 به سمت رئیس 

هیئــت مدیره، نینا ناظمیان به کد ملی 0070760561 به ســمت 

نایــب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامــل و پریناز پناهی به کد ملی 

0039166368 به سمت عضو هیئت مدیره، ویدا ناظمیان به شماره 

ملی 0070883505 و لیال ناظمیان به شماره ملی 4710315027 

به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

داریوش صابــری کلجاهی به کد ملی 0055650449 به ســمت 

بازرس اصلی و ورنیــکا ملک داودی به کد ملی 1815328576 به 

ســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند.

کلیــه اوراق و اســناد تعهد آور از قبیل چک، ســفته، برات و عقود 

اســالمی و اوراق عادی کال با امضا رئیــس هیئت مدیره به تنهایی 

همراه با مهر شرکت و یا با دو امضا از پنج امضا هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 

انتخاب بازرس، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، تعیین وضعیت 

حق امضاء، انتخاب روزنامه کثیرا النتشــار 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 طوفان ماشین سهامی خاص 
به شماره ثبت 99451 و شناسه ملی 10101434403

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

بارکد 5954268

م الف 124492

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۱۸۲   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه ۲۲ مهر ۱394   30 ذیحجه ۱436   ۱4 اکتبر ۲0۱5

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

گزارش خبری کیهان

استقبال گسترده رسانه های ضد انقالب
از اتهام کاسب تحریم به منتقدان

کار نمایندگان در سه سوت تمام شد

تصمیم ۱۵دقیقه ای مجلس
برای ۱۵سال!

تیر خالص صهیونیست ها به نوجوان مجروح فلسطینی!

* در ادامه انتفاضه سوم 5 عملیات استشهادی در یک روز 

33 صهیونیست کشته و مجروح شدند.

* آغاز مرحله دوم عملیات آزادسازی صالح الدین با رمز 

لبیک یا رسول اهلل)ص(.

* پزشکان بدون مرز با تأکید بر ادامه تحقیقات درباره بیمارستان 

قندوز پیشنهاد اوباما برای پرداخت غرامت را رد کردند.

* آمریکا با هدف جلوگیری از پیشروی ائتالف  1+4 ، 50 تن 

سالح به تروریست ها در سوریه رساند.              صفحه آخر

برای تأمین هزینه جنگ در یمن

آل سعود دارایی های خود
در اروپا را به حراج گذاشت

صفحه2

* عزل احمد شهید به علت اخذ رشوه از سعودی ها در 

تنظیم گزارش علیه ایران.

* معــاون وزیر رفاه: فعاًل دولــت تصمیمی برای حذف 

یارانه کل مردم ندارد.

* رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: نامه وزرا به 

رئیس جمهور فقط گوشه ای از مشکالت است.

* عضو کمیســیون آموزش مجلس: بی حرمتــی به گذرنامه 

معلمان ایرانی نتیجه دیپلماسی لبخند است. صفحات10،4و11

رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس: 

از رکود خارج نشده ایم
 که به آن بازگردیم

* اظهــارات رئیس جمهــور در 
خصوص کاسب تحریم خواندن 
منتقــدان به مذاق رســانه های 
معاند و ضدانقالب خوش آمد به 
نحوی که همه سایت های مذکور 
در اقدامی هماهنگ به انعکاس 
بزرگنمایی ســخنان روحانی  و 

پرداختند.

مذاکره 
و نفوذ

* رسانه های معاند و ضدانقالب این سخنان را نشانه ای مبنی بر شکاف 
و اختالف در نظام معرفی کردند.

* صــدای آمریکا ضمن انعکاس ســخنان رئیس جمهور، مدعی شــد 
مخاطب وی جریان اصولگرایی است.                                  صفحه2

* در حالــی که نمایندگان مجلس حدود 200 پیشــنهاد برای 
اصالح طرح اجرای برجام داشــتند، در اقدامی غیرمنتظره بدون 
بررسی این پیشنهادات، مهم ترین پرونده سیاست خارجی کشور 

در کمتر از 15 دقیقه توسط مجلس بسته شد!
* در جلسه علنی دیروز اعالم شــد که نمایندگان پیشنهادات 
خود را پــس گرفته اند، ادعایی که تعــدادی از نمایندگان در 

مصاحبه های خود آن را تکذیب کردند . 
* الریجانــی با اعالم اینکه فرصت اندک اســت از نمایندگان 
خواست تذکرات آیین نامه ای،  اخطارهای قانون اساسی و دیگر 
پیشنهادات خود را راجع به دیگر جزئیات طرح مطرح نکرده و 

اجازه دهند طرح با سرعت بیشتری تصویب شود!
* نادران روز یکشــنبه گفته بود اگر به امید اصالح طرح به آن 

رای داده اید یا ساده  اندیشید یا آقای الریجانی را نشناخته اید!
* نماینــدگان با 161 رای موافــق، 59 رای مخالف و 13 رای 
ممتنع از مجمــوع 250 نماینده حاضر طــرح اجرای برجام را 
تصویب کردند.                                                                 صفحه10
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* نظامیــان کودک کش رژیم صهیونیســتی این بار یک 
نوجوان 13 ســاله فلسطینی را ابتدا از ناحیه گردن هدف 
قرار داده پس از گرفتن عکس های یادگاری وی را کشتند.

* طبق تصاویر ویدئویی منتشــر شده، این نوجوان در 
حالی که غرق خون بود، روی زمین کشیده شده و در 

نهایت با تیرخالص به شهادت می رسد.

* به رغم تالش های تل آویو برای جلوگیری از انتشــار 
این تصاویر، فیلم ویدئویی این جنایت به طور گسترده 

در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد.
* انتفاضه ســوم با وجود جنایات رژیم صهیونیستی با 

شدت ادامه دارد.
صفحه آخر

صالحی پس از تصویب برجام در مجلس عنوان کرد

انجام تعهدات آمریکا
2 ماه پس از اقدامات ما و با تایید آژانس

* رئیس ســازمان انرژی اتمی : اقدامــات علی االرض ما حداکثر حدود 
یک و نیم الی دو ماه طول می کشــد و می توان گفت که اواخر آذرماه یا 
اوایل دی ماه سال جاری شاهد اجرایی شدن کامل برجام خواهیم بود.
صفحه10

نا امیدی از عملکرد اوباما
در آمریکا رو به افزایش است

* رویکردهای اقتصادی دولت به سمت افزایش تورم پیش می رود
* ایجاد انتظار از برجام اهرم فشاری که برعکس می شود


