
شرکت آب و فاضالب مراغه در نظر دارد اجرای عملیات بهره برداری 
و نگهداری و اصالح شــبکه فاضالب مراغه را از محل اعتبارات داخلی 
و از طریــق مناقصه عمومی به پیمانکار دارای ســابقه کار مشــابه در 
شــبکه های آب و فاضــالب و دارای رتبه 5 آب واگــذار نماید. لذا از 
کلیــه واجدین صالحیــت دعوت می گــردد ظرف مــدت ده روز از 
تاریــخ درج آگهی بــا در نظر گرفتن موارد ذیل، بــه آدرس مراغه ده 
متــری مطهری شــرکت آب و فاضالب امــور قراردادها تلفــن: 37228911-12 - 041 
مراجعــه و ضمــن واریــز مبلغ 200/000 ریال به حســاب شــماره 
0106160577006 بانــک ملی مرکزی مراغه )کد شــعبه 5071( و 
ارائه فیش آن به امور قراردادها، اســناد مربوطه را دریافت و در تاریخ 
قید شده در اســناد، پاکت خود راتحویل نمایند. بدیهی است شرکت 
در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود، هزینه آگهی از 

برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل )3/806/800/000 ریال( ســه میلیارد و 

هشتصد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال.
ج( مبلغ سپرده تضمین شــرکت در مناقصه معادل )190/000/000 

ریال( یکصد و نود میلیون ریال می باشد.
د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هـ( پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر 
تسلیم یا مبلغ مذکور رابه حســاب بانکی شرکت واریز و حسب مورد 
ضمانت نامه یا رســید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم 
نماید به پیشــنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای )نوبت دوم(

شماره 2 سال 95

شرکت آب و فاضالب مراغه

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب مراغه سهامی خاص
شماره ثبت 2443

موضوع آگهی:
 «ALFA VALVOLE» PNEUMATIC BALL VALVES

برای کســب اطالعات بیشــتر به ســایت این شــرکت 
WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه عمومی
با اخذ سپرده

درخواست شماره: 
RHP-7302507103-T18

روابط عمومی

نوبت دوم

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

https://telegram.me/kayhan_news

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/1/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

شــرکت گــروه عمران و مســکن ســازه پایدار قــرن ش ملی 
10101285457 بــا نمایندگی ناصر یزدآبادی ورنوســفادرانی 
ش ملی 0050874993 به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت 
مهندســی عمران و تولیدی نیرو ش ملــی 10101357432 با 
نمایندگی محمد موالبیگی ش ملی 3992165345 به ســمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و شــرکت انبوه ســازان ســبز اندیشان 
ش ملی 10102770018 بــا نمایندگی محمد تقوائی ش ملی 
0072876719 بــه ســمت مدیر عامل و عضــو هیئت مدیره و 
مؤسسه ناجی سازان امین ش ملی 10100617330 با نمایندگی 
حمیدرضا بی آزار ش ملی 0040015602 به سمت عضو هیئت 
مدیره و شرکت عمران و مسکن ســازه پایدار افق استان زنجان 
ش ملی 10460123433 به نمایندگی مرتضی رشتاک ش ملی 
1284572757 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند.
- کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیر عامل و 
مدیر مالی )آقای مهدی ارژنگ هشــجین( شرکت به اتفاق یکی 
از اعضای هیئت مدیره همره با مهر شــرکت معتبر است و سایر 
نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 

است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین 
ســمت مدیران، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
پردیس کوهپایه سهامی خاص به شماره ثبت 

390288 و شناسه ملی 10320410190

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

شد.

مهدی ایمــان زاده فــرد به شــماره ملــی 0080491375 به 

ســمت بازرس اصلی و سیاوش قاســمی خلخالی به شماره ملی 

0063388741 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.

مســعود خدیوزاد به شــماره ملــی 1708876790 به ســمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره ملی 

0051260328 بــه ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و ســعید 

خدیوزاد به شــماره ملی 0011008504 به ســمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

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

بروات، قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیران، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تعیین وضعیت حق امضاء، 

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 ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت 102490 

و شناسه ملی 10101464348

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/9 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات پرداخت سرمایه تعهدی انتخاب 
شده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سامانه صنعت طاها سهامی خاص
 به شماره ثبت 399622 و شناسه ملی 10320495120

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/7/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره شرکت برای یک دوره دو ساله به شرح ذیل انتخاب 
شدند:

سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی 14000180969
شــرکت گــروه ســرمایه گذاری عمران و ســاختمان معیــن کوثر به 

شناسه ملی10101202346
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی 10100931903

بــه  کوثــر  معــادن  و  صنایــع  توســعه  ســرمایه گذاری  شــرکت 
شناسه ملی10101108480

شرکت نفت گاز کوثر به شناسه ملی 10100773797
با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی هادی برق 
سهامی خاص به شماره ثبت48272 

و شناسه ملی10100934701

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/10/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخاب گردید.

- صفدر قشقاوی به شماره ملی 6599905919 به عنوان بازرس 
اصلی و محمد خالقی کســبی به شــماره ملی 0491958374 
به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند.
 با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار 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 انرژی توان خاورمیانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 433461

و شناسه ملی 10320841625

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/2/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/9/30 
مورد تصویب قرار گرفت.

- مؤسسه حسابرســی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی شرکت 
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.

- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 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 نوسازی و عمران اکباتان 
سهامی خاص به شماره ثبت 89422 

و شناسه ملی 10101337982

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/5/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

علیرضا سمیعی کدکنی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بــه کد ملی 0939447118 و جواد کاظمی اصل به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره کد ملی 2970804514 و ســید حمیدرضا 
حاج میربابا به عنوان عضو هیئت مدیره کد ملی 0042788080 

برای مدت باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 
مدیره انتخاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کران دریا 
سهامی خاص به شماره ثبت 80405 

و شناسه ملی 10101250896

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

اداره کل تبلیغات اســالمی استان سمنان در نظر دارد تعداد دو 
دســتگاه خودرو پژو 405 خود را از طریــق مزایده عمومی به فروش 
رســاند. عالقه مندان به شــرکت در مزایده عمومی حضوری )حراج( 
می توانند جهت رویت و اخذ اسناد مزایده خودروهای مذکور از تاریخ 
1395/6/9 لغایــت 1395/6/13 از ســاعت 9 صبح الی 12 به آدرس 
شاهرود - خیابان 17 شهریور اداره کل تبلیغات اسالمی استان سمنان 

- آقای نصرتی مراجعه نمایند.
مزایده راس ســاعت 11 روز دوشــنبه مــورخ 1395/6/15 در محل 
موسســه امام جعفر صادق)ع( واقــع در خیابان 17 شــهریور، جنب 

بهزیستی برگزار خواهد شد.

آگهی مزایده
 )حراج( - یک مرحله ای

اداره کل تبلیغات اسالمی استان سمنان

نوبت اول

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۴۲۸   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه۱۶صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه ۸ شهریور ۱3۹5   ۲۶ ذیقعده ۱۴3۷   ۲۹ آگوست ۲0۱۶

صفحه2

يادداشت میهمان

خبر ويژه

صفحه2

فرمانده کل قوا:

دشمن باید بفهمد اگر تهاجم کند
ضربه محکمی خواهد خورد

اژه ای خبر داد

عامل نفوذی در تیم هسته ای با قرار وثیقه آزاد است!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

رسانه های دولتی و زنجیره ای
دغدغه ها و انتقادات جدی مراجع را سانسور کردند

* سخنگوی قوه قضائیه: دولت اظهار داشته که تا اآلن مجموعاً 15 نفر را عزل و یا جابه جا کرده و یا از آنها خواسته 
که اســتعفا دهند، واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیرشــرعی و غیرقانونی دریافت کرده بودند؟ مالک انتخاب برای 

این 15 نفر چیست؟
* قوه قضائیه هم در این موضوع )حقوق های نجومی( شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه ای که باید 

انجام می شده صورت نگرفته است. یک اتمام حجت کافی در بحث فیش های حقوقی صورت گرفته است.
* دادستان های تهران و سایر استان ها از امحاء کاالهای قاچاق نگران نباشند و مضایقه نکنند؛ نگویند این ماشین 

لوکس است و می خواهیم عودت دهیم، مگر کاالی قاچاق را می شود مسترد کرد؟!
* در این دولت 2 نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده اند و متأسفانه با گذشت 3 سال هنوز این لیست کامل 
نشده است.                                                                                                                صفحه۱۰

علی رغــم  آزاد،  مناطــق  از  برنــج  واردات   *
ممنوعیت.

* فعاالن بازار خودرو : گرانفروشــی خودروسازان 
رکود بازار را بیشتر کرده است.

* دریافت مالیات علی الحساب 4 درصدی از کارت 
بازرگانی.

* وزیر صنعت: باید متخصص از خارج کشور وارد 
کنیم!                                              صفحه4

رئیس سازمان بسیج خبر داد

اختصاص تسهیالت کم بهره
با بازپرداخت 3 ساله به واحدهای کوچک

* 750/000 قبضه ســالح ارسالی پنتاگون به طالبان و 

داعش رسید.

* تکفیری ها در فوعه و کفریا 2 کودک شــیعه را حین 

بازی به گلوله بستند.

* درگیری هــای خونیــن در جرابلس بیــن کردهای 

تجزیه طلب و نیروهای ترکیه.

* آنکارا 3000 تروریست دیگر را روانه سوریه کرد.

* آغاز سال تحصیلی جدید در غزه بدون کتاب!    صفحه آخر

تعز به طور کامل محاصره شد

ضرب االجل 2 روزه انصاراهلل
به مزدوران سعودی در تعز برای تسلیم

* رئیــس دفتر رئیس جمهور طــی روزهای جمعه و 
شــنبه در قم و مشــهد میهمان بیوت و دفاتر مراجع 
تقلید و علما بود. دیدارهایی که طبق رسم سابق و بنا 
به تاکید دفتر نهاوندیان هیچ خبرنگاری حق حضور در 

این دیدارها را نداشت.
* برخی رسانه ها که ید طوالیی در سانسور دیدارهای 
مقامات برجسته دولتی با مراجع تقلید و علما را دارند، 
ایــن بار نیز ترک عادت نکرده و اخبار و بیانات بزرگان 

را یکسویه منعکس کردند.

* در این دیدارها مراجع تقلید از وضعیت نامناســب 
اقتصادی، رکود، بیکاری و فشــاری کــه مردم بویژه 
اقشار آســیب پذیر متحمل می شوند ابراز گالیه کرده 
و از دولتمردان خواســتند تالش، برنامه ریزی و همت 

مضاعف برای حل این معضالت داشته باشند.
* مراجع تقلید و علما همچنین در این دیدارها تاکید 
کرده بودند »مردم باید آثار آمار و اقداماتی را که دولت 
از آن دم می زند در زندگی خود به طور ملموس مشاهده 
کنند.«                                                 صفحه2

نمایندگان خواستار برکناری علی مطهری
از نایب رئیسی مجلس شدند

صفحه۱۰

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای            در دیدار فرماندهان و مسئوالن 
قرارگاه پدافند هوایی خاتــم االنبیاء)ص(: جبهه  مقابل جمهوری 

اسالمی «خبیث، خدعه گر و مخالف استقالل ملت» است.
* در مقابل این دشــمن که به دنبال تضعیف توان دفاعی کشور 
اســت، باید آمادگی های نیروهای مسلح آن چنان افزایش یابد 
 که دشــمن حتی به خود اجازه  فکر کردن درباره  تجاوز را ندهد.

* قرارگاه پدافند جزء خطوط مقدم و اصلی اســت و باید با قدر 
دانستِن این موقعیت مهم، و با نشان دادن عزم، اراده و قاطعیت، 

عزم دشمن را در تهاجم تضعیف کنید.
* سامانه  اس3۰۰ ابزاری دفاعی است نه تهاجمی، اما آمریکایی ها 
تمــام تالش خود را کردند که جمهوری اســالمی از این امکان 

برخوردار نشود.
* مهم آن است که ما با استفاده از امکانات و ظرفیت های فراوان 
کشور و با شــناخت موقعیت و برنامه  دشمن، موضع و تصمیم 

درست را اتخاذ، و به آن عمل کنیم.
* ما با چنین دشمنی مواجه هستیم که حق دفاع را نیز برای ملت 
ما قائل نیست و در واقع می گوید بدون دفاع بمانید تا هر زمان که 

خواستیم، بتوانیم کشورتان را مورد تهاجم قرار دهیم.
صفحه3

عکس : محمد علی شیخ زاده

ائتالف  جدید در منطقه
 با، یا بدون ترکیه

جرم سران فتنه سنگین است
مظلوم نمایی نکنید آقای معاون!

* مردم دیگر در انتخابات 96 وعده 100 روزه را از روحانی نمی پذیرند


