
مجله هفتگی کیهان ورزشی 
خواندنی  مطالــب  حــاوی 
و آخریــن اخبــار از ورزش 
ایران و جهان امروز شــنبه 
)2 مرداد 1395( در سراسر 
کشور منتشر شــد. در این 

شماره می خوانیم:
* جایــگاه نظارت و ارزیابی 
در ورزش )چشم انداز هفته(، 
پیشــرفت  ابزار  و  شــرایط 
ورزش مهیاست: اثبات شعار 
»مــا می توانیــم« در عمل! 

)تکاپو(، آغاز پرواز کاروان المپیک ایران به ریو، به استقبال رقابت های 
شانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران )مدعیان رونمایی می شوند(، 
گزارش از ورزش های کشتی، شطرنج، دوومیدانی، رزمی، وزنه برداری 

و نگاه چند بعدی...
به همراه معرفی ورزشــکاران اعزامی به المپیک 2016 ریو و... پوستر: 
ذوب آهــن اصفهان، تیم والیبــال جوانان ایران، پاترســیو )پرتغال(،

   سانچز و گرت  بیل )پرتغال و ولز(...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

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

https://telegram.me/kayhan_news

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنامه و حســاب سود و زیان برای سال مالی منتهی 93/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت. مؤسســه حسابرســی ارقام نگر آریا شناســه ملی 
10100617632 بــه عنوان بازرس اصلی و حمید احمدی به شــماره 
ملی 0052754073 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت 1 

سال انتخاب گردیدند.
روزنامــه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بنیان سرمایه تسنیم
 سهامی خاص به شماره ثبت 434723

 و شناسه ملی 10320848898

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/11/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 93/9/30 مورد 
تصویب قرار گرفت.

موسســه حسابرســی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شــماره شناسه 
ملــی 10100617632 به عنوان بــازرس اصلی و آقای حمید احمدی 
به شــماره ملی 0052754073 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، تصویب 
ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بازرس 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 آتیه سازان میشا 
سهامی خاص به شماره ثبت 424181 

و شناسه ملی 10320762667

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

مهلت ثبت نام از 1395/4/15 
تا 1395/5/15

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام 
به سایت زیر مراجعه فرمایید:

www.maaref.ac.ir

پذیرش دانشجوی 
مقطع دکتری

دانشگاه معارف اسالمی سال 1395
در رشته »مدرسی معارف اسالمی«

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/2/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای محمدکاظم میرسراجی به شــماره ملی 0045886296 به 

ســمت بازرس اصلی و خانم طاهره آقاخان محب به شــماره ملی 

0452602890 به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان به منظور درج آگهی های شــرکت 

تعیین گردید.

آقای سید محسن سادات به شماره ملی 0044015925 به سمت 

رئیــس هیئت مدیره و خانــم بهجت دولو قاجار به شــماره ملی 

0043274625 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید 

مجید سادات به شماره ملی 0044015925 به عنوان عضو هیئت 

مدیره و مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها و عقود اســالمی و سایر اوراق عادی و مراسالت 

اداری با امضــاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، تعیین سمت مدیران، 

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، 

 تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت لوازم خانگی مشعل سهامی خاص
به شماره ثبت 107237 و شناسه ملی 10101510980

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

بارکد 6924994

م الف 352992

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/12/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید.
- آقای بهمن هدایت پور به عنوان مدیر تصفیه شــرکت به مدت 2 
سال انتخاب و با عنایت به مفاد ماده 211 اصالحیه قانون تجارت 
کلیــه اموال، دفاتر و اوراق و اســناد مربوط به شــرکت را تحویل 

گرفته.
- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 

به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
- روزنامــه کیهــان به عنــوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
- محــل تصفیه، واقــع در مازندران،  شهرســتان تنکابن، خیابان 
جمهــوری، جنب پارک مادر کد پســتی 4681749147 انتخاب 

گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی 
در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت رضوان امداد 
گلستان سهامی خاص به شماره ثبت 3579 

و شناسه ملی 10700116065

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری گنبدکاووس

بارکد 6334144

م الف 353002

شــرکت مدیریت تولید برق کرمان در نظر دارد انجام 
حمل و واگذاری شــارژ کپســول های اطفاء حریق دستی و 
اتوماتیک نیروگاه ســیکل ترکیبی کرمان و در صورت نیاز 
تعمیــر یا تعویض لوازم مربوط به کپســولها را به مدت یک 
ســال از طریق مناقصه عمومی یک مرحلــه ای به پیمانکار 
واجد شــرایط واگذار نماید، لذا از کلیه شــرکت های واجد 
صالحیــت و دارای رتبه و ظرفیت آمــاده به کار که در این 
خصوص سابقه کار مفید داشته باشند دعوت بعمل می آید.

زمان خرید اســناد مناقصه: وقت اداری 95/5/7 لغایت 
95/5/16 با ارائه فیش واریز وجه خرید اســناد و معرفی نامه 

کتبی
مبلغ خرید اسناد: 300،000 ریال واریز به حساب جاری 
30515805971 بانک رسالت شعبه بلوار جمهوری اسالمی 

کرمان به نام شرکت مدیریت تولید برق کرمان
محل خرید و تحویل اسناد: کیلومتر 20 اتوبان کرمان- 
رفسنجان- نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان- اداره تدارکات و 

انبار )خرید اسناد( و دبیرخانه )تحویل پاکات پیشنهادی(
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 162،087،700 ریال 
)به پیشــنهادهای فاقد ضمانتنامه یا سپرده، ضمانتنامه های 

بانکی اشــتباه یا سپرده های مخدوش، ســپرده های کمتر 
از میزان مقرر، چک شــخصی و نظایــر آن ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.(
زمان تحویل پاکات پیشنهادی: حداکثر تا ساعت 16 روز 

یکشنبه مورخ 95/5/31 
زمان گشــایش پاکات پیشنهادی: ساعت 10 صبح روز 

دوشنبه مورخ 95/6/1
بــه پیشــنهادهای فاقــد امضاء، مشــروط، مخــدوش و 
پیشــنهاداتی کــه بعد از انقضــاء مدت مقرر واصل شــود 
مطلقــا ترتیب اثر داده نخواهد شــد. ضمنا فراخوان مذکور 
و   http://iets.mporg.ir اطالع رســانی  پایگاه های  در 
 WWW.KPP.CO.IR و   http://tender.tavanir.org.ir

نیز منتشر شده است.
ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج 

است.
جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانید با شماره تلفنهای 
 4-32521221-034 داخلی 238 یا شــماره تماس های 
58120080-034 و 58120355-034 تماس و همچنین 

شماره فاکس 33373990-034 تماس حاصل فرمایید.

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای شماره 95/22

)نوبت اول(

سال هفتادو پنجم   شماره 2139۷   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه 2 مرداد 1395   1۸ شوال 143۷   23 جوالی 201۶

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

وزیر کشور در همایش خانه احزاب:

مدیران بانکی 
مجاهدین اصلی اقتصادی هستند!

* اعالم 3 ماه وضعیت فوق العاده برای جلوگیری از وقوع 

کودتای 2 در ترکیه.

* مردم بحریــن به رغم اعالم ممنوعیت بــرای برگزاری 

نمازجمعه با پای پیاده به سمت مساجد راهپیمایی کردند.

* آغــاز رأی گیری محرمانه ســازمان ملل برای تعیین 

جانشین بان کی مون.

* سرنگونی هلی کوپتر ارتش فرانسه حضور نظامی این 

کشور را در لیبی فاش کرد.                    صفحه آخر

وزارت امنیت داخلی آمریکا:

82 تا 97 درصد
قربانیان حمالت تروریستی در جهان مسلمانند

* ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز: گوشی های جدید قاچاق 

غیرقابل استفاده می شوند.

* عضــو اتاق بازرگانی: رفــت و آمد هیئت های تجاری 

فایده ای برای بخش خصوصی نداشت.

* رئیس کل بانک مرکزی: نرخ سود بانکی به زودی تک 

رقمی می شود.

* همتی: وضعیت حقوق های کارکنان بیمه مرکزی در 

حال بررسی است.                                     صفحه4

با معافیت از عوارض

ساالنه یک میلیارد دالر از درآمد کشور 
در مناطق آزاد از دست می رود

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مردم تشنه مبارزه با فسادند
قوه قضائیه به میدان بیاید

صفحه2 صفحه10

* اسناد انتشار یافته از ولخرجی های یک مدیر دولت 
تدبیر و امید نشان می دهد او در مسافرت های خارج از 
کشــور و برخی مأموریت های بانکی با سوء استفاده از 
بیت المال در هتل های گران قیمت اقامت داشــته و از 

جیب ملت هزینه های گزافی پرداخته است.
* علی رســتگار ســرخه ای، فقط برای 2 شب اقامت 
در یــک هتل بیش از 17 میلیون تومان و برای برخی 
وعده های غذایی خود و معاونش نزدیک به 600 هزار 

تومان! از جیب ملت هزینه کرده است!

* وی ســال گذشته نیز از 2شــرکت در خارج کشور 
125 هــزار دالر و 200 هزار پونــد دریافت کرده بود 
که مجموعاً به پول ایــران بالغ بر یک  میلیارد و 400 

میلیون تومان می شد.
* اخیرا سازمان اطالعات سپاه این مدیر دولتی را که 
گفته می شود ارتباطات نزدیکی با حسین فریدون برادر 
رئیس جمهور دارد به دســتور مرجع قضایی و به اتهام 
فعالیت گسترده در یک باند سازمان یافته فساد بانکی 
بازداشت کرد.                                         صفحه4

صاحبان اصلی انقالب باید بدانند

27 میلیون تومان برای2 شب اقامت در هتل!
یک وعده غذا 600 هزار تومان

تشییع پیکر 5 شهید لشکر فاطمیون در تهران
صفحه3

* هشدار و فرمان تاریخی رهبر انقالب برای برخورد با حرامخواران 
فراموش نشدنی اســت: »با این پدیده بایستی با جدیت مقابله 
بشود؛ مســئله  عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از 
بیت المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور 
قرار بدهند...اگر چنانچه این قضیــه اتّفاق نیفتد و دنبال گیری 
نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می شود که این فاجعه  بزرگی 

خواهد بود.«
* مخاطــب اصلی این فرمان، دســتگاه قضایی اســت که در 
ماجراهای متعددی  همچون  پرونده جزایری، مه آفرید خسروی، 
مهدی هاشمی و ... روسفید بوده است و یقینا از حل این پرونده 

هم  عاجز و ناتوان نیست. 
* مردم به درستی در این ماجرا، به دستگاه قضایی امید بسته اند 

و نباید آنان را نا امید کرد.
* اقدام به موقع و قاطع نیروی انتظامی و قوه قضائیه در ماجرای 
جوانان زورگیر در ســال 91، مردم را امیــدوار و امنیت روانی 

شهروندان را تامین کرد. 
* فســاد مدیران حرامخوار، هزاران بــار بیش از آن زورگیری، 
امنیت و اعتماد مردم را به خطر انداخته است و به هیچ وجه نباید 
با اینان مماشات کرد.                                                                  صفحه3

اتاق فرمان فراکسیون امید
به بیرون مجلس منتقل می شود؟!

مدیرمسئول کیهان در ساری :

مدیران نجومی در لباس چوپان
کار گرگ کرده اند!

حسین شــریعتمداری، مدیرمســئول روزنامه 
کیهان بعدازظهر چهار شــنبه در همایش از نیجریه 
تا طبرســتان که به منظور بزرگداشت خاطره شیخ 
ابراهیــم زکزاکــی و با حضــور دختــران و دو تن 
از یاران وی در ســاری برگزار شــده بود، از شــیخ 
ابراهیم زکزاکــی با عنوان روحانی تــراز خط امام 

و رهبــری یاد کــرد و گفت؛ بزرگانی چون شــیخ 
ابراهیم زکزاکی، شــیخ باقر النمر، شــیخ عیســی 
قاســم،  شیخ علی ســلمان و سیدحسن نصراهلل و 
ســیدعبدالملک حوثی، فرزندان راستین و معنوی 
امــام خمینی)ره( و یاران پا بــه رکاب رهبر انقالب 
هستند.                                           صفحه2

 چکمه اشغالگر
 و سر مظلوم درکشمیر

* تسویه حساب سیاسی در همایش بین المللی و جای خالی منافع ملی
* تفاوت نجومی یارانه حامیان و منتقدان مطبوعاتی دولت


