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کیهان  مجله  شــماره  اولین 
ورزشــی در ســال جدیــد 
)1395( امروز شــنبه - 21 
فروردیــن - حــاوی مطالب 
خوب و خواندنی در سراســر 

کشور منتشر شد.
* اقــدام و عمــل در ورزش 
چندبعدی  نگاه   )چشم انداز(، 
موفق  عابدینی شمشیرباز  به 

ایران، مربی جهانی، امکانات محلی؟!، کروش به پیراهن تیم ملی ارزش 
داد، مدیریــت جایگاه فوتبــال ایران را احیا کند )تکاپــو(، وداع چزاره 
مالدینی و یوهــان کرویف، گزارش کامل نتایج فوتبــال جهان در ایام 
تعطیــات، لیگ های فوتبال اروپا، ایــران و... گزارش از اردوی تیم های 
ملی پینگ پنگ مردان و زنان ایران و... پوســتر: تراکتورسازی، قایقران، 

چزاره مالدینی، یوهان کرویف، صحنه گل اول رئال به بارسلونا ...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/8/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره عبارتند از:
خانم فرحناز ابراهیمی ذره ناس با کد ملی 0046450572 بســمت 

رئیس هیئت مدیره
خانم ســاناز مؤذنی با کد ملی 2092183818 بسمت نایب رئیس 

هیئت مدیره
آقای علی مؤذنی با کد ملــی 2181022437 عضو هیئت مدیره و 

مدیرعامل
آقای امین مؤذنی با کد ملی 0080139272 عضو هیئت مدیره

خانم نفیســه مؤذنی با کد ملی 0016682823 عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آقای مهدی مزرعه آقایی با کد ملی 032170471 به سمت بازرس 
اصلی و آقای داوود همتیان خانشــیر کــد ملی 0060295767 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.
ترازنامه و حســاب ســود و زیان شــرکت منتهی به سال 93 مورد 

تصویب قرار گرفت.
کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شــرکت به امضاء رئیس هیئت 
مدیره و یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، تصویب 
ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، 
تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب روزنامه کثیراالنتشارانتخاب 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 بازرگانی آوای زمان 
دقیق سهامی خاص به شماره ثبت 164315 

و شناسه ملی 10102069002

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1394/10/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1393 به تصویب رسید.
- اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

فضل الــه جواهری با کد ملی 1229514082 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره

جواد علی زاد صابر با کد ملی 1377742318 نایب رئیس هیئت مدیره
حسن مالکی تهرانی با کد ملی 0041902653 عضو هیئت مدیره 

عبداله جواهری با کد ملی 0053874315 مدیرعامل و عضو علی البدل 
هیئت مدیره

محمــد علی زاد صابر با کد ملی 1381109128 عضو علی البدل هیئت 
مدیره

موسســه خدمات مدیریت و حسابرســی آزموده کاران با شناسه ملی 
0100468600 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام 
با شناسه ملی 10100484035 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند.
- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج  آگهی های شرکت تعیین شد.

- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و 
بروات و قراردادها و اسناد رسمی به امضای رئیس هیئت مدیره و نایب 
رئیــس هیئت مدیره یــا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، 
تصویــب  ترازنامه  و صورت های مالی، انتخاب بــازرس، تعیین وضعیت 
حق امضاء، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بیدوایرایران
 سهامی خاص به شماره ثبت 80965 

و شناسه ملی 10101256342

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

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/10/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای امیرحســین رمضانی قمی به شــماره ملی 
0036046884، مدیرعامــل و آقــای محمدرضــا رمضانی قمی 
بــه شــماره ملی 0064413799، رئیــس هیئت مدیــره و آقای 
محمدحســن رمضانی قمی به شــماره ملی0453647278، نایب 
رئیــس هیئت مدیــره و خانــم مریــم نطــاق نیــای طهرانی به 
شــماره ملی0031111173، عضــو هیئت مدیــره و خانم عطیه 
رمضانــی قمی به شــماره ملی 0064178080، عضو هیئت مدیره 
و خانــم هانیه رمضانی قمی به شــماره ملی 0453604471، عضو 
هیئت مدیره تعیین شدند و حق امضاء در کلیه امور شرکت از قبیل 
چک ها، ســفته ها، براوات، قراردادها، اسناد تعهدآور مالی و اوراق 
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، تعیین 
دارندگان حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ایران پتک 
سهامی خاص به شماره ثبت 53605

 و شناسه ملی 10100987346

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

دانشــگاه عالی دفاع ملی از بین داوطلبان واجد شرایط برای سال 
تحصیلــی 96-1395 دانشــجو می پذیرد. عاقه مندان جهت کســب 

اطاعات بیشتر به سایت www.sndu.ac.ir مراجعه نمایند.
84/م الف

بسمه تعالی
آگهی پذیرش 

Ph.D دانشجوی دکتری

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

مدیریت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی استان خوزستان 
به نمایندگی از طرف سازمان ملی زمین و مسکن درنظر دارد تعداد یک قطعه 
زمین دولتی با کاربری، تجاری خدماتی )مرکز نمایندگی خودرو( در شهرستان 
خرمشــهر را به شرح ذیل به دارندگان موافقت نامه اصولی از طریق فراخوان به 

صورت نقدی واگذار نماید.
1- انواع تضمین شرکت در فراخوان: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی 
به حســاب تمرکز سپرده ســازمان ملی زمین و مسکن به شماره حساب سیبا 

2173712330000 نزد بانک ملی شعبه اهواز

2- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان: در ساعت های اداری از تاریخ 
95/1/21 لغایت 95/1/25 از طریق ســایت http://iets.mporg.ir و یا از طریق 

اداره راه و شهرسازی خرمشهر دریافت نمایند.
3- محل و مهلت تحویل پیشنهادها: اهواز- امانیه خ مدرس- اداره کل راه 
و شهرســازی استان خوزســتان- دبیرخانه اداره کل تا ساعت 14 روز یکشنبه 

مورخ 95/2/5.
4- محل و تاریخ گشــایش پاکت ها: آدرس فوق- ســاعت10 صبح روز 

سه شنبه مورخ 95/2/7

»شرایط فراخوان«
1- فروش به صورت نقد می باشد.

2- برنده فراخوان باید حداکثر 10 روز پس از تاریخ اعام اداره کل نســبت به 
واریز مبلغ پیشــنهادی خود به حساب سازمان ملی زمین و مسکن اقدام نموده 
و اصل فیش آن را به اداره راه و شهرســازی شهرستان خرمشهر یا به اداره کل 
اســتان تحویل نمایند در غیر این صورت سپرده تضمین شرکت در فراخوان به 
نفع دولت ضبط می گردد و در صورت احراز شرایط الزم نفر دوم برنده فراخوان 

اعام می شود و همان شرایط برای او حاکم است.
3- برنده فراخوان باید جهت انعقاد قرارداد واگذاری با در دســت داشتن طرح 
مصوب و برنامه زمانبندی به اداره راه و شهرســازی خرمشــهر مراجعه نمایند 
و انتقال ســند منوط به اجرای کامل طرح مطابق بــا کاربری و ارائه پایانکار و 
پروانه بهره برداری و پرداخت هزینه های مربوطه از جمله مفاصا حساب دارایی، 

شهرداری، و تسویه حساب مالی خواهد بود.
4- برنده فراخوان مکلف است حداکثر و پس از 3 ماه از انعقاد قرارداد نسبت به 
شــروع عملیات اجرایی و احداث بناء وفق مفاد قرارداد واگذاری اقدام نماید. در 

غیر این صورت قرارداد به صورت یک طرفه فسخ خواهد شد.
5- عدم اجرای طرح توســط متقاضی در مهلت مقرر )طبق مفاد قرارداد( باعث 
فســخ یک طرفه قرارداد خواهد شــد و تمام خســارت وارده به عهده متقاضی 

می باشد.

6- طــرح و اجرا در زمینه واگذاری باید مطابق کاربری باشــد و متقاضی حق 
تغییر کاربری زمین را به هیچ وجه نخواهد داشت )الزم به ذکر است جمله حق 

تغییر کاربری زمین را ندارد در سند مالکیت قید می گردد(.
7- به پیشــنهادات فاقد تضمین الزم و کافی و فاقد موافقت نامه اصولی ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
8- به پیشــنهادات ناقص، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از مهلت 

مقرر ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- شــرکت کنندگان در فراخوان می توانند در جلســه بازگشایی پاکات با ارائه 

کارت شناسایی معتبر حضور داشته باشند.
10- متقاضیــان می بایســت تضمین شــرکت در فراخــوان را در پاکت الف و 
موافقت نامه اصولی و ســایر مدارک را در پاکت ب و پیشنهاد قیمت را در پاکت 

ج قرار دهند. )ضمناً تمام مدارک ارسالی می بایست برابر اصل ارسال گردد(.
11- الیحه قانونی منع مداخلــه وزراء نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در 

معامات دولتی مصوب سال 1337 حاکم بر این فراخوان می باشد.
12- برنــدگان مکلفند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ اباغ اداره کل نســبت به 
ارائه موافقت نامه اصولی اقدام نمایند، در غیر این صورت به منزله انصراف از فراخوان 
تلقی و تضمین ارائه شده به نفع دولت ضبط می گردد. و در صورت احراز شرایط الزم 

نفر دوم فراخوان به عنوان برنده اعام می شود و همان شرایط برای او حاکم است.
13- درج شماره پاک ثبتی انتخابی، موضوع فراخوان، مشخصات کامل فردی روی پاکات الزامی می باشد.

مساحت پالک اصلی و فرعیردیف
به مترمربع

مبلغ 
هرمترمربع 

به ریال
مبلغ پایه کل به ریال

مرجع ارائه 
موافقت نامه 

اصولی

مبلغ تضمین
نشانینوع کاربری به ریال

قسمتی از یک اصلی 1
استانداری 24932/000/0004/986/000/000ناحیه 12 و 13

تجاری 250/000/000واحد ترافیک
خدماتی

خرمشهر- کمربندی 
جنب ایران خودرو

5/185 م/الف

»آگهی فراخوان عمومی نوبت اول شماره1-95/م«

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

سال هفتادو چهارم   شماره ۲1۳1۴   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه ۲1 فروردین 1۳95   اول رجب 1۴۳۷   9 آوریل ۲01۶

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

* اگر ما در موضوع توسعه و رونق اقتصادی در کشور موفق شویم در سایر 
مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم موفق خواهیم شد.

* محمدجواد ایروانی، وزیر اســبق اقتصاد در ســخنرانی پیش از خطبه: 
60 درصد منابع بانک ها صرف امور غیرتولیدی می شود.

* کسانی که به دنبال آمریکا هستند بدانند دشمن می خواهد نقطه ضعف 
ملت ایــران را پیدا کند و از همان ناحیه به ملت ایران فشــار بیاورد، این 

مسئله موضوع بسیار مهم و قابل توجهی است.
* سیاســت های اقتصاد مقاومتی و 10 مؤلفه اصلی آن اگر اجرایی شــود 
می تواند منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد ملی شود.                      صفحه3

* تجهیزات پیشرفته مخابراتی و ماهواره ای برجا مانده از داعش 
در هیت تعجب فرماندهان ارتش و خبرنگاران را برانگیخته است.

* نیروهای بسیج مردمی متشکل در گردان های علی اکبر)ع( 
در نبرد آزادسازی »هیت« حضور پررنگ داشتند.

* وزیــر دفاع عراق جانفشــانی نیروهای داوطلب و بســیج 
مردمی در نبرد علیه داعش را ستود.

* تروریست های تکفیری در واکنش به شکست حقارت آمیز 
خود در هیت، تعدادی غیرنظامی از جمله زن و کودک را در 

»فلوجه« به رودخانه »فرات« انداختند.
* در حال حاضر حدود 20 هزار نفر از پیروان اهل سنت در 
ترکیب بسیج مردمی حضور دارند و علیه داعش می جنگند.
صفحه آخر

شیوه های نفوذ فرهنگی
به روایت اسناد النه جاسوسی

جان کری در بحرین تشریح کرد

رونمایی آمریکا از برجام 2
مهار قدرت منطقه ای ایران

* مسکو: داعش دزد ، ترکیه دالل و انگلیس مالخر 

آثار باستانی سوریه هستند.

* آمریکا مسئولیت بررســی جنایات آل سعود در 

یمن را به ریاض سپرد !

* قاضی عربســتانی سیســتم قضایی آل سعود را 

کفرآمیز خواند.

* شرکت کننده انگلیسی در مسابقات فرمول یک بحرین: 

آل خلیفه دیکتاتور است.                  صفحه آخر

رشوه 4 میلیارد دالری آل سعود به مصر
برای قطع شبکه تلویزیونی حزب اهلل

* عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس خبر داد: 

هزینه کرد غیرشفاف بودجه 5 هزار و 200 میلیارد تومانی 

وزارت ارتباطات.

* مدیرعامل اسبق بانک ملی: مشکات مؤسسات مالی ایران 

به دلیل کارشکنی آمریکا حل نشده است.

* معاون سازمان مدیریت: مجوز استخدام 16 هزار نفر 

در وزارت بهداشت صادر شده است.

* رئیس شورای رقابت: هنوز وضعیت بازار خودرو نسبت 

به گذشته فرقی نکرده است.

صفحات4و11

ثبت نام مددجویان بهزیستی و برخی افراد نیازمند 
در »مسکن مهر« پرند و هشتگرد امکان پذیر شد

میالد مسعود شکافنده علوم حرضت امام محمدباقر)ع( مبارک باد

در عملیات مشترک ارتش و بسیج مردمی عراق

شهر هیت آزاد شد؛ داعش فرار کرد

آیت اهلل امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه تهران:

مردم نیاز به شغل دارند 
نه اینکه پولی بدهیم تا کاالیی خریداری کنند

صفحه2 صفحه۶

* جان کری در بحرین: امیدواریم به علت اینکه توافق هسته ای 
را پشت سر گذاشته ایم، مسائل دیگر در کانون گفت وگوهای ما 

قرار گیرد.
* پس از توافق هسته ای نوبت رسیدگی به سیاست های منطقه ای 

ایران و حمایت این کشور از تروریسم است.
* اگر فعالیت های اخالل گرانه در این منطقه ادامه داشته باشد، در 
تالش های دوستان و متحدانمان در دفاع از کشورهای خود، در 

کنار آنها ایستاده ایم.
* عربستان، در استقرار صلح در یمن، نقش پیشتاز داشته است. 

ایران به جای جنگ افروزی، نقش مثبت ایفا کند!
* معاون کری در جلسه سنا: ما به استفاده از تمام ابزار یک جانبه 
و چندجانبه شامل تحریم ها، هر زمان که الزم باشد، ادامه خواهیم 

داد تا برنامه موشکی ایران را متوقف سازیم.
* دولت اوباما قصد ندارد به ایران اجازه دسترسی به نظام مالی 

آمریکا یا استفاده از دالر در معامالت را بدهد.
* نشنال اینترست: نفوذ ایران در خاورمیانه تقریباً نامحسوس 
است و به همین دلیل اســت که ایران در حال تبدیل شدن به 
قدرتمندترین رهبرخاورمیانه است.                                  صفحه2

بازی با آمار
 شغل درست نمی کند

دریغ از 
فراموشی الله ها

* فرهیختگان: بسته های دولت درد رکود را درمان نمی کند


