
ورزشــی  کیهان  مجلــه 
خواندنی  مطالــب  حاوی 
ورزش  از  اخبار  آخرین  و 
ایــران و جهــان امــروز 
)شــنبه- 12 تیرماه 95( 
در سراســر کشور منتشر 
ایــن شــماره  در  شــد. 

می خوانیم:
نداریــم!  »نشــد«،   *
)چشم انداز(، جمع این دو 

ممکن نیست: یا پیشرفت یا فساد...؟ )تکاپو(، دوئل 4 ستاره ای 
)ایتالیا- آلمان در یورو 2016(، نگاه چند بعدی به حسن یزدانی 
کشــتی گیر باانگیزه ایران، پرونده ای درباره جاسم کرار )عاصی 
رفت و برگشت(، رخ به رخ با سنگربانان دهه 50 و 60 استقالل 
)خاکسار تهرانی و ملک احمدی(، آخرین اخبار از یورو 2016، 
گزارش نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال ایران و اخبار کشــتی،

 والیبال، بسکتبال، جانبازان، معلولین و رزمی و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

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

https://telegram.me/kayhan_news

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

* مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 95/4/8 لغایت 95/4/14
* محل دریافت اسناد مناقصه:

* الف: اهواز امانیه خیابان شــهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم 
اتاق 201 امور تدارکات و انبارها تلفن تماس جهت دریافت اطالعات 061-33334039

* توزیع نیروی برق خوزســتان www.kepdc.co.ir ،ســایت شرکت توانیر 
www.tavanir.org.ir یا پایگاه ملی اطالع رســانی http://iets.mporg.ir نیز 

قابل رویت می باشد.
* تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: پایان وقت اداری روز شنبه 95/4/26

* محل تحویل پاکت هــای مناقصه: اهواز امانیه خیابان شــهید منصفی 
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق 111

* تاریخ گشایش پاکت های مناقصه: روز یک شنبه مورخ 95/4/27 ساعت 14
* مبلغ خرید اســناد مناقصه 1/000/000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 

0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز
* پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا 
مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه 
شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد 

به شرکت تسلیم نماید.
* به پیشــنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، ســپرده های کمتر از 

میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 

مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

* مناقصه گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
* موضوع:

سپرده شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
در مناقصه )ریال(

خرید ابزار گروهی 95/14
خط گرم

پیوست اسناد 
مناقصه

نوبت دوم

TUV-NORD
ISO 9001

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
زیرمجموعه شرکت توانیر و وابسته وزارت نیرو 

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 

موضوع شرکت: واردات و صادرات کاال، واردات و صادرات کاالهای 
مجــاز به جز مواردی کــه در انحصار دولت اســت، پیمانکاری و 
راه اندازی خطــوط تولیدی و صنعتی، تأمین کننــده مواد اولیه و 
تجهیزات صنعتی، خرید و فروش خطوط تولید و ضایعات صنعتی 
و آهن آالت، شــرکت در مناقصه ها و مزایده هــا، واردات کاالهای 
مســتعمل از جمله ماشین آالت راه ســازی و حفاری، تأمین کننده 
مواد اولیه خوراکی، بهداشــتی، آرایشی، شــیمیایی و دامی. )در 
صورت ضــرورت قانونی انجام موضوعات پــس از اخذ مجوزهای 

الزم.(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 

مرکز اصلی شرکت: تهران- جنت آباد شمالی زیر ایرانپارس کوچه 
11 مرکزی بن بست پرستو بن بست 14 مخابرات شرقی ساختمان 

2 واحد7 کدپستی 1475767668
سرمایه شــرکت: مبلغ 100000000 ریال منقسم به 100 سهم 
1000000 ریالی که تعداد 100 ســهم با نام می باشــد که مبلغ 
35000000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 
1053/20 مورخ 1395/02/06 نزد بانک سرمایه شعبه جنت آباد 
شمالی کد1053 پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد 

صاحبان سهام می باشد. 

 اولین مدیران شرکت:
1- حمید شــفاعتی به شــماره ملی 0940487926 به ســمت 
نائب رئیــس هیئت مدیره و 2- محمد شــفاعتی به شــماره ملی 
1270006843 بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئت مدیره و
3- مجید صالحی به شــماره ملی 1270141503 به سمت رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها  و عقود اسالمی با امضاء آقای 

محمد شفاعتی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

بازرس اصلی و علی البدل: آقای رســول گوهردوست به شماره ملی 
2003291891 بــه عنــوان بازرس اصلی و آقای محمدحســین 
امیدعلی به شماره ملی 1160035202 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد. 
)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد(. 

تأسیس شرکت سهامی خاص آوان صنعت آپادانا 
در تاریخ 1395/02/13 به شماره ثبت 491045 به شناسه ملی 14005804364 

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

بارکد 6060450

م الف 342625

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شرکت: کنترل کیفیت و اســتاندارد بودن روند تولید کارخانه ها 
و تولیدی ها. انجام فعالیت های تحقیقات بازاریابی، ارائه مشاوره بازاریابی 
به انواع شــرکت ها، تعیین هدف برای شرکت ها در جهت بهبود موقعیت 
در بازار، ارائه راهکار برای بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف شــرکت ها، 
کارخانه هــا و تولیدی ها، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، 
گشــایش اعتبارات اســنادی ال سی برای شــرکت نزد بانک ها، ترخیص 
کاال از کلیه گمرکات کشــور، ارائه گواهی انجــام فعالیت های تحقیقاتی 
و میدانــی، برگــزاری کنفرانس های علمی داخلــی و خارجی، برگزاری 
دوره های آموزشــی تحقیقات بازاریابی، تدوین نقشه های بازاریابی، ارائه 
راهــکار در جهت پیشــبرد فعالیت هــای بازاریابی شــرکت ها، برگزاری 
نمایشگاه در صنایع گوناگون )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

پس از اخذ مجوزهای الزم(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شــرکت: تهران- بزرگراه شهید حکیم- خیابان سازمان آب- 
بن بست شهید مطهری- بن بست صدف- پالک4 واحد 8 

کد پستی 1471854355
ســرمایه شــرکت: مبلــغ 1/000/000ریال منقســم به یکصد ســهم 
10/000ریالی بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000ریال توسط موسسین 

طی گواهی بانکی شــماره 2171/925 مــورخ 1394/11/24 نزد بانک 
مسکن شعبه میدان ولیعصر پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:
1- درسا مجتهدزاده به شماره ملی 0440212561 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و 2- غالمرضا مجتهدزاده به شــماره ملی 1828938289 
به ســمت رئیس هیئــت مدیــره و 3- رزا مجتهدزاده به شــماره ملی 
0078090301 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور و اوراق عادی 
و اداری شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء رزا مجتهدزاده مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل: زهرا فریدونی به شماره ملی 0078011701 به 
عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل صباحی فر به شماره ملی 0072062894 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیــت مذکور به منزلــه اخذ و صــدور پروانه فعالیت 
نمی باشد.(

تاسیس شرکت سهامی خاص آمارگران تفکر ایده آل 
در تاریخ 1395/2/15 به شماره ثبت 491265 به شناسه ملی 14005814223 

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

بارکد 6220229

م الف 342612

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/12/20 
و مجوز شماره 12231 مورخ 95/1/28 وزارت تعاون، کار و رفاه تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: غالمرضا عبدالهی کدملی 0056804318 و محمدباقر خداشناس 
کدملی 6519571903 و داریوش شــیخی کدملــی2559546221 به عنوان 
اعضا هیئت  تصفیه انتخاب شــدند. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت 
مدیر، مدیران، هیئت تصفیه، انتخاب مدیر، مدیران، هیئت تصفیه انتخاب شده 
توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی تکوا 
به شماره ثبت 128148 و شناسه ملی10101715330

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

بارکد 6145564

م الف342620

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/1/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

شــعبه شرکت به آدرس: استان خوزستان - خرمشــهر - فلکه فرمانداری بلوار 
عشایر - کوچه اول - جنب اداره اطالعات - کدپستی 6438193396 تاسیس 
شــد و مصطفی کالنتری به شــماره ملی 1570373647 به سمت مدیر شعبه 
تعیین شــدند. با ثبت این مستند تصمیمات تاسیس شعبه داخلی انتخاب شده 
توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز سهامی خاص
 به شماره ثبت 172714 و شناسه ملی 10102151410

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

بارکد 5961058 

م الف 342618

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/01/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعــالم و علی امینی به 

شماره ملی 0062297074 به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید.
آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: تهران بلوار مرزداران جنب شهرک آزمایش 

مجتمع حکمت ساختمان امید طبقه 6 کدپستی 1464757161 می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انحالل انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار فضاکار قرن
 سهامی خاص به شماره ثبت399682  و شناسه ملی10320496591

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

بارکد 5996718

م الف342621

با کمال تاسف و تاثر درگذشت
 آقای حمید نجفی

 مدیرمسئول روزنامه کیهان اینترنشنال )کیهان انگلیسی(
 را به خانواده و بازماندگان محترم ایشان تسلیت عرض می نمائیم. 

سرپرست، مدیران و کارکنان موسسه کیهان

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۳۸۱    تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه ۱۲ تیر ۱۳95   ۲۶ رمضان ۱4۳۷   ۲ جوالی ۲0۱۶

يادداشت روز

صفحه2

 در روز جهانی قدس 

ایران یکپارچه
»مرگ بر اسرائیل« شد

* درخواست 2 سازمان جهانی از بان کی مون برای اخراج 

آل سعود از شورای حقوق بشر سازمان ملل.

* حیــدر عبــادی: عملیات آزادســازی موصــل لو رفت

نقشه نظامی را تغییر دادیم.

* هالکت 140 تروریست تکفیری طی عملیات منحصر به  فرد 

ارتش سوریه در حلب.

* پوتین میزبانان سیســتم موشــکی آمریکا را به حمله 

نظامی تهدید کرد.                                  صفحه آخر

عبدالملک الحوثی:

ایران،کیان
 و حزب اهلل افتخار امت اسالم است

* صاحب نظران: توافق بانــک مرکزی ایران با کارگروه 
اقدام مالی بخشــی از راهبرد آمریکا در پسابرجام برای 

مقابله بامحور مقاومت است.
* مدیرعامل پشــتیبانی امور دام: قیمت بیش از 7200 

تومانی مرغ غیرقانونی است.

* هشدار کارشناسان اقتصادی: ادامه روند کنونی، تولید 
را به نابودی می کشاند.

* نایب رئیــس انجمن لوازم خانگــی: کارت اعتباری 
مشکل انباشت کاال در کارخانه ها را حل نکرد.

صفحه4

صندوق بین المللی پول با اشاره به تعهدات وسیع بانک مرکزی:

رعایت قانون پولشویی از سوی ایران 
تازه اول راه است

گزارش خبری کیهان

سونامی حقوق های نجومی
3 مدیر بانکی را برکنار کرد

مدیرمسئول
 متعهد و انقالبی

کیهان اینترنشنال 
)کیهان انگلیسی(

 دارفانی را وداع گفت
صفحه2

* در پی انتشار فیش های حقوقی نجومی، مدیران عامل سه بانک صادرات، ملت 
و مهر ایران برکنار شده یا استعفا دادند.

* بنا به اظهارات رئیس ســازمان بازرسی کشــور، در برخی انتصاب ها که 
حقوق های غیرمتعارف و کالن داشــته اند رد پای حســین فریدون، برادر 

رئیس جمهور دیده می شود.
* گمانه زنی ها برای تغییر صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی که انتشار 
فیش حقوقی 57 میلیونی وی سر و صداهای زیادی به پا کرد، باال گرفته است.
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* قائم مقام صندوق توسعه ملی 
که خودش فیش حقوقی چند ده 
میلیونی بــه اضافه یک وام کالن 
دارد، گفته که قرار نیســت کسی 
در صندوق توسعه ملی تغییر کند 
تا با ایــن رفتار ابهامــات در این 
زمینه بیشتر شود.          صفحه2

صفحات3و8

* سیدحسن نصراهلل: در کنفرانس هرتزلیای امسال تمرکز روی لبنان و حزب اهلل بود... دوست دارم به اسرائیلی ها 
بگویم که چیز جدیدی )را در کنفرانس( بیان نکرده اند.

* اسرائیلی ها در کنفرانس هرتزلیا اعالم کردند که می ُکشیم. خب این که کار شماست!
* هر کاری که ترکیه ممکن بوده برای داعش بکند، کرده است. اما داعش به خاطر عقیده اش )که همه را غیر از 
خودش کافر می داند( به فرودگاه آتاتورک اسالمبول حمله کرد.                                                 صفحه10

سیدحسن نصراهلل:

خفت برخی سران عرب به جایی رسیده که
در کنفرانس هرتزلیا شرکت می کنند

پای داعش را 
به ایران
باز نکنید!


