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

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

https://telegram.me/kayhan_news به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/9/15 تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:

دینا توکلی طرقی به شماره ملی 0440657350 به سمت رئیس هیئت 
مدیره

سمانه فتحی آقابابا به شماره ملی 0077524578 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره

ســید رامین زرگر به شــماره ملی 0068519850 به سمت عضو هیئت 
مدیره

همایون فرزانه به شماره ملی 0049397354 به سمت مدیرعامل )خارج 
از اعضاء( برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عادی شــرکت با امضای منفرد 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و یا امضاء متفق مدیرعامل به 

همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، تعیین 
دارندگان حق امضاء 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 بازرگانی توسعه راهبردی آریا 
سهامی خاص به شماره ثبت 359103 

و شناسه ملی 10260079997

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

بارکد1024840

م الف 184837

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/6/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد.

آقای باقر اســمعیلی با کد ملی 4490124554 به جای آقای نصرت اله 
گلبابائی به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت 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 تولیدی موتورسیکلت برقی لیتیوم پدیده پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 376105 و شناسه ملی 10320247451

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

بارکد 0889906

م الف 184841

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1394/4/31 و مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به شماره 

135/941/28051 مورخ 94/9/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به ســال مالی 1393 به 
تصویب رســید. موسســه حسابرســی مفید راهبر به شناسه ملی 
10861836531 بــه عنــوان بــازرس اصلی و شــرکت خدمات 
حســابداری و حسابرســی محاســبان اســوه بــه شناســه ملی 
10102043221 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.
- اعضــای هیئت مدیــره به مدت دو ســال به قــرار ذیل انتخاب 

گردیدند:
آقای علیرضا هوشــیار آق قلعه کدملی 0048894338 به ســمت 
رئیــس هیئت مدیره و آقای صابر کرمــی کدملی 0036349798 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحســن میرکریمی 

کدملی 0452253640 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
و آقای محمدرضا اسمعیلی کدملی0050617291 به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای حامد شفیق کدملی 0452407222 به سمت 

عضو هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و 
یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
مراسات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، 
تعییــن وضعیت حق امضاء، تصویــب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسالمی سهامی خاص 
به شماره ثبت107355  و شناسه ملی10101512164

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

بارکد 1015002

م الف 84836 1

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/10/1 و مجوز شــماره 74736 مورخ 94/6/9 وزارت کشور 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود قیومی لوالچیان با کد ملی 0032209525 به عنوان 

عضو اصلی هیئت مدیره
آقای محســن رفیق دوســت با کد ملی 0038836785 به عنوان 

عضو اصلی هیئت مدیره
آقای محمدحســین رضایی با کد ملی 1288573431 به عنوان 

عضو اصلی هیئت مدیره
آقای مجید شایســته با کد ملــی 0059520973 به عنوان عضو 

اصلی هیئت مدیره
آقای ســید ضیاءالدین حزنی با کد ملی 5179686059 به عنوان 

عضو اصلی هیئت مدیره
آقــای ســیدمهدی طباطبائی پور با کد ملــی 1280259825 به 

عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
آقــای ابراهیم عزیزی با کد ملــی 2432700104 به عنوان عضو 

اصلی هیئت مدیره
آقای سید احمد زرهانی با کد ملی 2001963300 به عنوان عضو 

علی البدل هیئت مدیره
آقای ســعید ســتاری با کد ملی 3358099441 به عنوان عضو 

علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال تعیین شدند.
اقای ســیدمحمد علی امین جواهری با کد ملی 1280796359 
به عنوان بازرس اصلی و آقای ســید مجتبــی عراقچی با کد ملی 
0042343852 بــه عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 ســال 

تعیین شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب و تعیین 
ســمت هیئت مدیره انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات موسسه مجمع خیرین مسجد ساز به شماره ثبت 29946 
و شناسه ملی 10320818632

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

بارکد 0255440

م الف184831

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/8/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

علیرضا عرب احمدی به شــماره 0030765072 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل، مهدی خرســند اســتانجین به شماره 
ملی 0066461685 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره، ماشاهلل 
اســمعیلی به شــماره ملی 3070100554 به سمت عضو هیئت 

مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی 

از اعضــاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و 
نیز ســایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین وضعیت 
حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسن خودرو آریا سهامی خاص به شماره ثبت 361819 
و شناسه ملی 10104086603

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

بارکد 1064544

م الف184832

  

شرکت آب و فاضالب مراغه در نظر دارد اجرای عملیات بهره برداری 
و نگهداری از تصفیه خانه فاضاب مراغه را از محل اعتبارات داخلی و از 
طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه 5 آب و 
تأسیسات و تجهیزات واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین صاحیت دعوت 
با در نظرگرفتن موارد  تاریخ درج آگهی  از  می گردد ظرف مدت ده روز 
امور  فاضاب  و  آب  شرکت  مطهری  متری  ده  مراغه-  آدرس  به  ذیل، 
قراردادها تلفن 12-37228911-041 مراجعه و ضمن واریز مبلغ سیصد 
هزارریال به حساب شماره 0106370474006 بانک ملی مرکزی مراغه 
را  مربوطه  اسناد  قراردادها،  امور  به  آن  فیش  ارائه  و  )کد شعبه 5071( 
دریافت و در تاریخ قید شده در اسناد، پاکت خود را تحویل نمایند. بدیهی 
است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود هزینه 

آ گهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
که  پیشنهاداتی  و  مخدوش  مشروط،  امضاء  فاقد  پیشنهادهای  به  الف( 
اثر داده  انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب  از  بعد 

نخواهد شد.
و  میلیارد  ریال( چهار  معادل )4/310/000/000  اولیه  برآورد  مبلغ  ب( 

سیصد و ده میلیون ریال.
ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل )215/000/000 ریال( 

دویست و پانزده میلیون ریال می باشد.
د( سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

معتبر  تضمین های  سپرده،  مبلغ  معادل  است  مکلف  پیشنهاددهنده  ه( 
مورد  حسب  و  واریز  شرکت  بانکی  حساب  به  را  مذکور  مبلغ  یا  تسلیم 
ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید 
از  کمتر  سپرده های  مخدوش،  سپرده های  سپرده،  فاقد  پیشنهادهای  به 

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

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 8 سال 94

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب مراغه سهامی خاص
شماره ثبت 2443

شرکت آب و فاضالب مراغه

)نوبت اول(

  

شرکت آب و فاضالب مراغه در نظر دارد اجرای عملیات اصاح و 
توسعه و نگهداری شبکه آب و نصب انشعابات آب را از محل اعتبارات 
داخلی و از طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد شرایط و دارای 
رتبه 5 آب واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین صاحیت دعوت می گردد 
ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با در نظرگرفتن موارد ذیل، به 
آدرس مراغه- ده متری مطهری شرکت آب و فاضاب امور قراردادها 
سیصد  مبلغ  واریز  ضمن  و  مراجعه   041-37228911-12 تلفن 
مرکزی  ملی  بانک   0106370474006 شماره  حساب  به  هزارریال 
اسناد  قراردادها،  امور  به  آن  فیش  ارائه  و   )5071 شعبه  )کد  مراغه 
مربوطه را دریافت و در تاریخ قید شده در اسناد، پاکت خود را تحویل 
نمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

خواهد بود هزینه آ گهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که 
بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل )4/078/200/000 ریال( چهار میلیارد 

و هفتاد و هشت میلیون و دویست هزار ریال.
 203/000/000( معادل  مناقصه  در  شرکت  تضمین  سپرده  مبلغ  ج( 

ریال( دویست و سه میلیون ریال می باشد.
د( سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ه( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر 
تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد 
ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم 
نماید به پیشنهادهای 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 شماره 7 سال 94

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب مراغه سهامی خاص
شماره ثبت 2443

شرکت آب و فاضالب مراغه

)نوبت اول(

* مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ94/12/11 لغایت 94/12/17
* محل دریافت اسناد مناقصه:

* الف: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
طبقــه دوم اتــاق 201 امور تــدارکات و انبارها تلفن تمــاس جهت دریافت 

اطاعات 0611-3334039
ســایت   ،www.kepdc.co.ir خوزســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع   *
شــرکت توانیــر www.tavanir.org.ir یــا پایــگاه ملی اطاع رســانی

http:/iets.mporg.ir  نیز قابل برداشت می باشد.
* تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: پایان وقت اداری روز شنبه 95/1/7

* محل تحویــل پاکت های مناقصه: اهواز امانیه خیابان شــهید منصفی 
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، دبیرخانه شرکت اتاق 111

* تاریخ گشایش پاکت های مناقصه: روز یک شنبه 95/1/8 ساعت 14
* مبلغ خرید اســناد مناقصه 200/000 ریال واریز به حســاب سپهر شماره 

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

پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
* به پیشــنهادهای فاقد سپرده، ســپرده های مخدوش، سپرده 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 مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

TUV-NORD
ISO 9001

شماره 
سپرده شرکتموضوع مناقصهمناقصه

 در مناقصه )ریال(

633/000/000خرید 300000 متر سیم آلومینیوم هاینا روپوشدار94/165

نوبت اول
* مناقصه گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

* موضوع:

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

کریم قرآن  رویداد حفــظ  بزرگترین 
سراســری  آزمــون  -چهارمیــن 
طرح تربیــت حافظان قــرآن کریم 
خیریه امــور  و  اوقــاف  ســازمان 
 13 اسفند ماه 1394 ساعت 9 صبح-
آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه

رجوع به صفحه6

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۲95   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه ۱۲ اسفند ۱394   ۲۲ جمادی االول ۱43۷   ۲ مارس ۲0۱۶

يادداشت روز

سی ان ان:

عربستان با بمب های خوشه ای آمریکا 
غیرنظامیان یمن را قتل عام می کند

* منابع صهیونیســتی: حزب اهلل برای ورود به 

اسرائیل نیازی به حفر تونل ندارد.

* راز خصومت آل سعود با اسد به روایت اسناد 

ویکی لیکس.

* آغاز عملیات بزرگ لبیک یا رسول اهلل)ص( 

برای آزادسازی غرب سامرا.

* جرج فریدمن: ترامــپ حاصل بی اعتمادی 

مردم آمریکا به طبقه حاکم است.   صفحه آخر

حلب گورستان داعش
هالکت 450 تروریست در عملیات بزرگ مقاومت

پیش بینی کیهان درست بود

آغاز اعترافات
با پایان انتخابات

روایت دولتمردان از توخالی بودن برجام

صفحه2

والیتی:

ایران تغییر حاکمیت سوریه
 از مقاومت به مزدوران آمریکا را نمی پذیرد

* ســی ان ان به نقل از دیده بان حقوق بشر اعام کرد آل سعود با بمب های خوشه ای که آمریکا در اختیارش 
قرار داده مناطق غیرنظامی یمن را بمباران می کند.

* پیش از این، رسانه های زیادی از استفاده وهابیون سعودی از بمب های غیرمتعارف در یمن خبر داده بودند.
* آل سعود در سال 2009 نیز با بمب های خوشه ای یمن را بمباران کرده است.

* سفیر سعودی در لندن: یمن را برای صلح و ثبات بمباران می کنیم!                                 صفحه آخر

صفحه10

* قــرار بود از محل اخذ جرایم رانندگی در ســال 95 

مبلغ 2 هزار و 800 میلیارد تومان به درآمدهای دولت 

افزوده شود.

* رئیس اتاق بازرگانی تهران: مشکات بخش خصوصی 

رفع نشود رشد اقتصادی محقق نمی شود.

* فرمانده کل سپاه پاسداران: تکمیل فازهای 15 و 16 

پارس جنوبی نوعی خط شکنی سپاه بود.

* فرمانده قــرارگاه خاتم االنبیاء)ص(: ورود 15 میلیون 

لیتر بنزین به کشور در دوران پساتحریم تأسف آور است.

صفحات11و9

مصوبه افزایش جرایم رانندگی
باطل شد

* بی توجهی 8 بانک دولتی بــه اجرای قانون مصوب 
مجلس در ســال جاری باعث شــده بیــش از 5 هزار 
میلیارد از مطالبات فرهنگیان همچنان باتکلیف باقی 

بماند.
* براســاس تبصره 24 الیحه بودجه سال 94 دولت، 
شرکت های دولتی سود ده و بانک های دولتی موظفند 
بخشــی از درآمد حاصل از صرفه جویی در هزینه های 

خود را به آموزش و پرورش بدهند.

* بــا نیمی از درآمد حاصل از ایــن الیحه،  آموزش و 
پرورش تمام یا بیشــتر مطالبات فرهنگیان را می تواند 

پرداخت کند.
* به نظر می رسد داد بی پولی وزارت آموزش و پرورش 
همراه با تاش برای »خصوصی ســازی« این وزارتخانه 
حاکمیتی، حقیقی نیست و عده ای صرفا بنا دارند طرح 
نفوذی تسلط بیگانگان بر حوزه نسلی »تعلیم و تربیت« 
را، اجرایی کنند!                                       صفحه3

5 هزار میلیارد تومان مطالبات فرهنگیان
در جیب 8 بانک دولتی

صفحه2

دون کیشوت ها
در نبرد با آسیاب بادی!


