
مدیریت مجتمع فرهنگی ورزشی ایثار متعلق به اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران اســتان هرمزگان در نظر دارد اماکن ورزشی شامل: سالن 
ورزشی چندمنظوره و استخر شنا دارای جکوزی- سونای خشک- سونای بخار- 
اتاق های ماساژ و توانبخش از طریق مزایده عمومی با سقف پایه 420/000/000 
به صورت ماهیانه به مدت یک ســاله اجاره دهد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل 
می آید ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ 95/2/14 لغایت 95/2/24 در ســاعت 
اداری جهت دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده و بازدید از محل به مجتمع 
فرهنگی ورزشــی ایثار به آدرس بندرعباس: بلوار امام حسین)ع( خیابان آیت اهلل 

بروجردی جنب دانشکده سماء مراجعه نمایند.

اصالحیه
»آگهی مزایده عمومی

اداره کل استان هرمزگاناماکن ورزشی«

مدیریت مجتمع فرهنگی ورزشی ایثار
 بنیاد شهیدو امور ایثارگران استان هرمزگان

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

https://telegram.me/kayhan_news

به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء 
مدت فراخوان واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات 
فاقــد ضمانت نامه بانکی معتبر، ضمانت نامه مخــدوش، کمتر از مبلغ مقرر، 
چک شــخصی و شــرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. اسناد در 
سایت های ذیل قابل دسترس می باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 

38274632-081 تماس حاصل فرمایید.
                     http://www.edch.ir:سایت شرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان
  http://tender.tavanir.org.ir            :سایت معامالت شرکت توانیر
 http://iets.mporg.ir          :سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد مشاغل خدماتی 509 نفر از پرسنل مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط و دارای مجوز از مراجع ذیصالح و واجد شرایط اسناد مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط بر اساس اسناد و شرایط مناقصه دعوت 
بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز با ارائه فیش واریزی به مبلغ 50000 ریال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات مهدیه 

بنام شرکت توزیع برق استان همدان جهت خرید اسناد و ارائه پیشنهاد مالی به آدرس سایت های ذیل مراجعه نمایند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 شماره 95/03

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

شرکت توزیع برق استان همدان
نوبت دوم

مبلغ ضمانت نامه بانکی )ریال(تاریخ جلسه بازگشایی پاکاتآخرین مهلت تحویل پاکاتشماره مناقصهتعداد نفرشرحردیف
3/885/000/000 95/2/29 ساعت 50995/0395/2/2811مشاغل خدماتی1

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/10/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ماده 31 اساســنامه اصالح و تعداد اعضا هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر 
عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )کاهش / افزایش 
تعداد اعضا هیئت مدیره( انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهسازان سیمین سهامی خاص 
به شماره ثبت 114388 و شناسه ملی 10101580295

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

بارکد 2750658 

م الف 311475

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/10/23 و مجوز 
شــماره 122/3826 مورخ 94/11/8 ســازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
- ماده 54 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: »سال مالی شرکت ازروز اول ماه 

بهمن هر سال آغاز می شود و در روز سی ام دیماه سال بعد به پایان می رسد«
با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )تغییر سال مالی( انتخاب 
شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام 
به شماره ثبت 49483 و شناسه ملی 10100946575

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

بارکد 2892058 

م الف 311473

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/10/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- موسســه پرسیان پاد با شناسه ملی 10100526775 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای ابراهیم نجاری با کد ملــی 0081660979 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کیهان موتور آرین سهامی خاص 
به شماره ثبت 442891 و شناسه ملی 10320897716

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

بارکد 3060123 

م الف 311467

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/08/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: مرکز اصلی شــرکت به واحد ثبتی کرج به نشانی: استان البرز 
کرج 45 متری گلشــهر خیابان درختی ســه راه تهران نرسیده به میدان مادر 
ساختمان دریای نور طبقه 5 واحد 20 کدپستی 3137783681 انتقال یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشــانی از یک واحد ثبتی به 
واحد دیگر( 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 آگرین پی سهامی خاص
 به شماره ثبت 246169 و شناسه ملی 10100516825

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

بارکد 2757992

م.الف311469

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  
مورخ 1394/11/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای فرهنگ نوید به کد ملی 1551701359 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای بهروز نجفی شیخانی 
بــه کد ملی 2720656682 به ســمت نائب رئیس هیئت 
مدیره، آقای فرشــاد یزدان پناه به کد ملی 1551303051 

به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به 
شناسه ملی 10103068993 به سمت بازرس اصلی و آقای 
صادق مســلمی قراقیه به کد ملی 0060988282 به سمت 

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

انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیــران، انتخاب 
بــازرس، تعیین وضعیــت حق امضاء، تصویــب ترازنامه و 
صورت هــای مالی،  انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب 
شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقــی مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آرین صنعت سهامی 
خاص به شماره ثبت 49242 
و شناسه ملی 10100944214

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

بارکد 3062234

م الف 311466  

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/10/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

فضل اله جواهری با کد ملــی 1229514082 رئیس هیئت مدیره و 

عبدالــه جواهری با کد ملی 0053874315 به ســمت نایب رئیس 

هیئت مدیره و حمید ریاحی با کد ملی 0042700817 عضو هیئت 

مدیــره و خانم نســرین جواهری با کد ملــی 0051804618 عضو 

هیئت مدیره و خانم نگین جواهری با کد ملی 0452707919 عضو 

هیئــت مدیره و خانم اقدس شــاه علی با کد ملــی 2141781248 

به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقــای داود حاج صادقی با 

کد ملی 0064278972 خارج از ســهامداران به ســمت مدیرعامل 

انتخــاب گردیدند موسســه حسابرســی و خدمات آزمــوده کاران با 

شناســه ملی 10100468600 و ثبت به شــماره 12005 به سمت 

بازرس اصلی و موسســه حسابرســی و خدمات حافظ گام با شناسه 

ملی 10100484035 به ســمت بــازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 

93/12/29 تصویب شد.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب و 

تعیین سمت هیئت مدیره، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، تعیین 

وضعیت حق امضاء انتخاب بازرس انتخاب شــده توسط متقاضی در 

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهسازان سیمین سهامی خاص
 به شماره ثبت 114388 و شناسه ملی 10101580295

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

بارکد 2769062

م الف311480

آگهی تجدید مزایده
شــهرداری بروجن در نظر دارد بر اســاس بند 3 هفتادوچهارمین 
صورتجلسه شورای اسالمی شهر بروجن عملیات جمع آوری مواد زاید 
جامد و قابل بازیافت )تفکیک زباله از مبداء( را از طریق مزایده عمومی 
به شــرکتهای واجدالشرایط شرکت در مزایده واگذار نماید متقاضیان 
می توانند تا آخر وقت اداری روز یکشــنبه مورخه 95/2/19 به آدرس 

الکترونیکی www.shborujen.ir مراجعه نمایند.
علیرضا صادقی - شهردار بروجن

ارتحال همشــیره بزرگوارتان را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم از 

طرف خود و سایر همکاران تسلیت می گویم و برای آن مرحومه رحمت 

و غفران واسعه الهی از خداوند متعال مسئلت می نمایم. 
دفتر مقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی

جناب آقای دکتر ایروانی

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: مشــاوره و انجــام هرگونــه پــروژه در زمینه 

نقشــه برداری و تهیه نقشه های مســیر- توپوگرافی- تهیه نقشه 

از تصاویــر ماهواره ای )ســنجش از دور(- تهیه نقشــه از تصاویر 

هوایــی )فتوگرامتری(- ایجاد سیســتم های اطالعات جغرافیایی 

)جی آی اس( و سیســتم های اطالعات جغرافیایی تحت شبکه وب 

)وب جی آی اس( و ســایر نرم افزارهای مربوط- و کلیه شــاخه های 

مربوط به نقشــه برداری، تهیه و ارائه خدمات مربوط به تجهیزات 

نقشــه برداری. شــرکت در مناقصه ها و مزایده ها در داخل و خارج 

از کشــور به منظور تســهیل و تجهیز منابع الزم در جهت اجرای 

موضوعات فعالیت شــرکت. طراحی، اجرا و پشتیبانی وب سایت و 

تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری و مهندسی انجام 

موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:

تهران تهرانســر خیابان شهید حبیب اهلل اسدی پالک 32 واحد 5 

کد پستی 1388645954

ســرمایه شــرکت: مبلغ 10/000/000ریال منقسم به 100 سهم 

100/000 ریالی که تعداد 100 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 

3/500/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 626 

مورخ 94/10/29 نزد بانک ملت شــعبه بلــوار مرزداران پرداخت 

گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

اولین مدیران شــرکت برای مدت دو ســال به شــرح ذیل تعیین 

گردیدند:

احسان محســنی با کدملی 0063844389 به سمت مدیرعامل. 

مینا خطیر با کدملی 0082077746 به سمت رئیس هیئت مدیره 

حســن تیماجی با کدملی 0077365763 به ســمت نایب رئیس 

هیئت مدیره

دارندگان حق امضا:

کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای آقای احسان محسنی 

)مدیرعامل( با مهر شــرکت معتبر خواهد بــود و نامه های اداری 

و عــادی با امضای خانم مینا خطیر )رئیــس هیئت مدیره( و مهر 

شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین 

گردیدند:

خانم بهاره هژبری کرم بســتی به شــماره ملی 3250790001 به 

عنوان بازرس اصلی.

خانم عطیه حمزئی به شماره ملی 0077748549 به عنوان بازرس 

علی البدل.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب شد.

ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص اندیشه نقش نگار آال 
در تاریخ 1394/11/21 به شماره ثبت 487170 به شناسه ملی 14005612860 

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

بارکد 3021631

م الف311471

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱33۲   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱395   ۲3 رجب ۱43۷   اول مه ۲0۱۶

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

جلسه مهم پارلمان عراق با هجوم مخالفان
 به تعطیلی کشیده شد

با اعالم نتایج دور دوم

پرونده انتخابات مجلس دهم بسته شد

* انفجار بمب در منطقه شیعه نشین بغداد 20 شهید و 

37 مجروح برجای گذاشت.

* دبیر کل جمعیت عمل بحرین پس از 5 سال از زندان 

رژیم آل خلیفه آزاد شد.

* نظامیان صهیونیست در درگیری های خونین کرانه باختری 

و قدس 64 فلسطینی را مجروح کردند.

* پزشــکان بدون مرز: پنتاگون دروغ می گوید بمباران 

بیمارستان قندوز جنایت جنگی است.       صفحه آخر

ماجراجویی ریاض در منطقه کار دست سعودی ها داد 

اخراج 50/000 کارگر شرکت سعودی بن الدن
نخستین پس لرزه سیاست های ریاضتی در عربستان

* رئیس انجمن صنفی کارفرمایــی واردکنندگان خودرو: 

وزارت صنعت از واردات خودروهای آمریکایی اطالع داشت.

* قائم مقام وزیر راه و شهرســازی: پرونده مسکن مهر 

امسال بسته می شود ولی قول تحویل نمی دهم!

* 20 هزار مددجوی کمیته امداد امســال صاحب خانه 

می شوند.

* آغاز بهره برداری از خط لوله گاز سیری به عسلویه.

صفحات4و9

در قطعنامه پایانی روز جهانی کارگر اعالم شد 

انتقاد کارگران از بی توجهی مسئوالن 
به اقتصاد مقاومتی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

توقیف کشتی های تجاری آمریکا در خلیج فارس 
پاسخ غارت 2 میلیارد دالری

صفحه2

پژوهشگر آمریکایی در گفت وگو با کیهان:

نسل بعدی اروپائیان
از صهیونیست ها 
فاصله می گیرند

صفحه آخر

* در دور دوم انتخابــات دهمین دوره مجلس که روز جمعه  در 55 حوزه 
انتخابیه برگزار شد، 68 منتخب به مجلس شورای اسالمی راه یافتند که از 

این تعداد  33 نفر اصالح طلب،19 نفر اصولگرا و 16 نفر مستقل هستند.
* امیری ســخنگوی وزارت کشور:  مشــارکت مردم نسبت به مرحله اول 
انتخابات 59 درصد بود که البته این مشــارکت در مقایســه با مرحله دوم 

مجلس نهم 3 درصد رشد را نشان می دهد.

* ره پیک سخنگوی هیئت نظارت بر 
انتخابات: هم مردم و هم کســانی که 
احساس می کنند مشکل و تخلفی در 
جریان برگزاری انتخابات وجود داشته، 
می توانند شــکایات خود را ظرف یک 

هفته به صورت مستند اعالم کنند.
* ترکیب نهایی مجلس دهم به این شرح 
است؛ 118 اصولگرا، 96 اصالح طلب، 55 
مستقل و 20 اعتدالی.               صفحه2

* هواداران جریان »صدر« دیروز وارد پارلمان شــدند 
و جلســه بررســی صالحیــت وزرای جدیــد کابینه 

حیدرعبادی را به هم زدند.
* پس از این ماجرا، مقتدا صدر از هوادارانش خواست 

ساختمان پارلمان را ترک کنند.

* این سومین بار بود که نخست وزیر عراق تالش کرد، 
اعضای جدید کابینه خود را به مجلس معرفی کند.

* جلســه آتی پارلمان سه شــنبه )پس فردا( تشکیل 
می شــود ولی احتمال می رود کــه نمایندگان مخالف 
دولت این جلسه را هم بر هم بزنند.         صفحه آخر

* در حالی که آمریکایی ها با گســتاخی 2 میلیــارد دالر از اموال 
بلوکه شده ایران را غارت کرده اند، تنها راه استیفای حق ملت سخن 

گفتن با آنها به زبان خودشان است.
* ظریف در نامه ای به بان کی مون خواستار مداخله سازمان ملل شده 
بود اما ســخنگوی دبیر کل شرط مداخله را رضایت واشنگتن اعالم 

کرده است!
* ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا: تا آنجا کــه این نامه به رأی 
دیوان عالی آمریکا در پرونده »بانک مرکزی و پترســون« مربوط 
می شــود، اعتقاد ما این است که قوانین آمریکا و اعمال آن قوانین 

توسط دادگاه ، مطابق با قوانین بین المللی است.
* به نظر می رســد تنها راه عملی برای اســتیفای حقوق ملت و 
بازگرداندن اموال غارت شــده ایران، توقیف کشــتی های تجاری 

آمریکا در خلیج فارس باشد. 
* پرونده های بســیاری وجود دارد که می تــوان آمریکا را در آنها 

محکوم و دستور توقیف اموال آنان را صادر کرد. 
* پرونده مبادله جیسون رضائیان –جاسوسی در پوشش خبرنگار- 
که منجر به آزادی یک میلیارد و 700 میلیون دالر از اموال ایران شد، 

نشان داد آمریکایی ها تنها زبان قدرت و زور را می فهمند. 
* توقیف قانونی و مبتنی بر احکام قضایی کشــتی تجاری و اموال 
آمریکایی ها در خلیج فارس  به واشــنگتن می فهماند دست ایران 
برخالف تصور آنان به هیچ عنوان بسته نبوده و قدرت مقابله به مثل 
را دارد.                                                                                 صفحه10

روز معلم و کارگر گرامی باد

زیر آن
چتر نور

گزافه گویی های معاون مرکل
در آستانه سفر به ایران


