
نظر به اس��تقبال هموطنان عزیز بویژه نهادها ، سازمان ها ،  مراکز فرهنگی و موسسات آموزشی، موسسه 
کیهان نسبت به تجدید چاپ دوره روزشمار انقالب اسالمی اقدام نموده است.

عالقمندان می توانند برای تهیه آن در مراکز استان ها به دفاتر سرپرستی و در شهرستان ها به نمایندگی های 
کیهان و در تهران به روابط عمومی موسس��ه کیهان واقع در خیابان فردوس��ی- کوچه ش��هید شاهچراغی 

)33119030 - 33110215( مراجعه فرمایند.
ضمنا کس��انی که مایل به دریافت آن از طریق پس��ت می باش��ند مبلغ 70/000 ریال )با احتساب هزینه 
پس��تی( به حس��اب بانک ملی )سیبا( 0106713595009 به نام موسس��ه کیهان واریز و فیش آن را به 

همراه فرم تکمیلی به آدرس فوق ارسال نمایند.

انتشار دوره روزشمار انقالب اسالمی
ایام دهه مبارک فجر سال 1357

اینجان��ب ..................................................... ب��ا واریز مبل��غ ........................................ ریال به موجب فیش 
شماره ..................................................درخواست تعداد ........................... نسخه دوره کامل روزشمار انقالب 

را می نمایم.
آدرس ........................................................................................................................................................................

کد پستی ........................................................... )کد پستی الزامی است(
تلفن تماس ..................................................

روابط عمومی موسسه کیهان

کیه��ان  هفتگ��ی  مجل��ه 
مطال��ب  ح��اوی  ورزش��ی 
خواندنی امروز ش��نبه )11 
بهمن 93( در سراسر کشور 
منتشر ش��د. در این شماره 

می خوانیم:
* ب��دون م��دال اما ن��ه با 
دس��تان خالی )چشم  انداز(، 
مقدمه  انحراف��ی،  تحلی��ل 

شکس��ت های آینده فوتب��ال ایران )تکاپو(، بارس��لونا بدون مس��ی، 
نگاهی به مس��ابقات تنیس جهان، گزارش نقل و انتقاالت زمس��تانی 
در فوتبال دنیا، نگاهی به دور تازه رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران، 
اخبار ش��طرنج، ش��نا، واترپلو، والیبال، هندبال، بس��کتبال، کشتی، 
دوچرخه سواری و نتایج فوتبال اروپا و... پوستر: رضا قوچان نژاد، وریا 

غفوری، فرناندو تورس و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

رجوع به صفحه5

آگهی فراخوان عمومی
 شناسایی و ارزیابی پیمانکاران

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

)شماره فراخوان 93/233(

دانش�گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی براساس ضوابط و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، جهت پذیرش دستیار در دوره تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( سال 1394 آزمون برگزار می نماید:

تاریخ ثبت نام: از تاریخ 93/11/11 لغایت 93/11/25 در محل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی- مدیریت تحصیالت تکمیلی
زمان برگزاری آزمون کتبی: 94/2/31- رأس ساعت 9 صبح

زمان برگزاری آزمون شفاهی: 94/3/1 لغایت 94/3/3
شروع دوره آموزشی: 94/7/1

شروع دوره منوط به پرداخت شهریه می باشد.
داشتن مدرک دانشنامه و یا گواهی دال بر قبولی در آزمون دانشنامه تخصصی الزامی می باشد.

ش��ایان ذکر اس��ت کلیه اطالعات مربوط به ثبت نام، فرم های مربوطه و لیس��ت رش��ته ها در س��ایت دانش��گاه به آدرس الکترونیکی
 www.Amoozesh.sbmu.ac.ir قابل دسترسی می باشد.

نش�انی: تهران- بزرگراه شهید چمران- اوین- جنب بیمارس��تان آیت ا... طالقانی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهید بهشتی- ساختمان شماره یک- طبقه اول- انتهای راهرو- اداره تحصیالت تکمیلی

 آگهی پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی 
)فلوشیپ( پزشکی 

م الف3984

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/9/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای سیدحسین سیدین اردبیلی به کد ملی 4280858055 به 
سمت معاون مالی شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات 
با امض��اء مدیرعامل و معاون مالی ش��رکت )آقای سیدحس��ین 
س��یدین اردبیلی( متفقا همراه با مهر ش��رکت معتبر و در غیاب 
یکی از ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت و اوراق عادی و مراس��الت با امضاء مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو 
سهامی خاص به شماره ثبت 91408 

و شناسه ملی 10101357432

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

بارکد 7410125

 م الف 142460

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1393/9/27 و اجازه 

مجم��ع عمومی فوق الع��اده م��ورخ 1393/9/27 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

ب��ه  ری��ال   10/000/000/000 مبل��غ  از  ش��رکت  س��رمایه 

ب��ه 100 س��هم  منقس��م  ری��ال  مبل��غ 100/000/000/000 

1/000/000/000 ریال��ی ب��ا نام که تماما از مح��ل آورده نقدی 

تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح 

گردید و مبلغ 90/000/000/000 ریال طی گواهی بانکی شماره 

93/124/592 م��ورخ 1393/9/29 بان��ک اقتص��اد نوین ش��عبه 

توحید واریز گردیده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ 

فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر 
صبا سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792

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

بارکد 7458167

م الف 142479

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/9/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای عباس کوه بر به شماره ملی 0039181928 به سمت رئیس 
هیئت مدیره

آقای حمید کوه بر به ش��ماره ملی 0033343055 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره

آقای محمدرضا کوه بر به ش��ماره ملی 0033342571 به سمت 
عضو هیئت مدیره

آقای حامد کوه بر به ش��ماره ملی 0072856688 به سمت عضو 
هیئت مدیره

آق��ای رحیم کوه بر به ش��ماره ملی 0030094895 به س��مت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اس��المی با امض��اء مدیرعامل و متفقا با 
یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی بازرگانی 
ایده آل کوه بر سهامی خاص به شماره ثبت 
270313 و شناسه ملی 10103053620

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

بارکد 7515665

م الف 142467

به استناد صورتجلسه مجمع  عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/7/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعض��اء هیئ��ت مدیره به ق��رار ذیل برای مدت دو س��ال انتخاب 
گردیدند:

آقای محمود فرهادی پور به عنوان رئیس هیئت مدیره به ش��ماره 
ملی 0037211791

آق��ای رامی��ن ع��رب ب��ه عن��وان مدیرعام��ل ب��ه ش��ماره ملی 
0070732930

آقای محمد حس��ین پوری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به 
شماره ملی 0073063568

کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، 
عقود اسالمی و قراردادها به امضاء دو نفر اعضا هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی و اداری 
ب��ه امضاء ی��ک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 

دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهتاب سازه ایرانیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 253743 

و شناسه ملی 10102941567

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

بارکد 7441141

 م الف 142476

سال هفتادو سوم q  شماره q 20984  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 11 بهمن q  1393 10 ربیع الثانی q  1436 31 ژانویه 2015

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

خطاب به مخالفان جنگ

مک کین: آشغال ها بروید گم شوید!

* گروه ه��ای ض��د جن��گ معت��رض ب��ه س��خنرانی 
هنری کیس��ینجر در نشس��ت کمیته نیروهای مسلح 
سنای آمریکا با فحاشی سناتور مک کین روبه رو  شدند.

* گروه های ضد جنگ با سر دادن شعارهایی خواستار 
بازداشت هنری کیس��ینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا

به خاطر جنایت های جنگی متعدد وی شدند.

* جان مک کین که از حامیان تروریس��ت های سوری است، 
معترضان صلح طلب را »آشغال های پست« خطاب کرد.

* مک کی��ن خط��اب به معترض��ان  گف��ت: »من برای  
سال های زیادی است که عضو این کمیته بوده ام و هرگز 
چیزی به این ان��دازه ننگین و نفرت انگی��ز ندیده بودم. 
آشغال های پست از اینجا گم شوید«!          صفحه آخر

سیدحسن نصراهلل در مراسم بزرگداشت شهدای قنیطره:

اسرائیل از النه عنکبوت هم
سست تر است

عقب نشینی دولت با تغییر نماینده ایران در سازمان ملل

پذیرش اهانت به پاسپورت ایرانی
هزینه از آبروی ملت

سالروز رحلت 
کریمه اهل بیت

 حضرت 
معصومه)س( را 

تسلیت  می گوییم

* آی��ت اهلل جنت��ی: برخی تصور 
می کنند آب و نانشان را هم باید 

آمریکا بدهد.
* کدام تجربه به ما نشان داده که 
آمریکایی ها به نفع ما کار کرده اند 
و جز مس��ائل خودش��ان مسائل 

دیگری را در نظر گرفته اند؟
* اس��تاد رحیم پورازغدی: باید تمام 
رگه های وابس��تگی خود را از دنیای 
متوحش قطع کنیم، برخی معتقدند 
ما فقط با آمری��کا می توانیم اقتصاد 
خود را رشد دهیم.             صفحه3

خطیب جمعه تهران:

برای مبارزه 
با فساد

افراد فاسد را 
برکنار کنید

* 48 کش��ته و 105 مجروح در حمالت داعش به 

العریش مصر.

* روایت روزنامه تایمز از »تقابل ش��دید« داعش و 

طالبان.

* هاآرتص: حمله به قنیطره یک اشتباه بزرگ بود.

* اعتصاب و تظاهرات علیه شرایط سخت معیشتی 

در بزرگترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا.

صفحه آخر

با صدور 30 فرمان

کودتای ملک سلمان کامل شد
برکناری گسترده مقامات سابق عربستان

* دبی��رکل حزب اهلل لبنان: اس��رائیلی که چهارش��نبه 
شکست داده ایم، از النه عنکبوت هم سست تر است.

* خطاب به دشمن می گویم که ما را آزمایش نکنید، تا 
شما را آزمایش نکنیم.

* افراد مقاومت حکیم، باهوش، شجاع و مقتدر هستند.

* اگر جنگی بر ما تحمیل شود، به یاری خداوند در آن 
پیروز خواهیم شد.

* چیزی به نام قواعد درگیری برای ما ارزش��ی ندارد و 
به آن پایبند نخواهیم بود.

* این حق اخالقی، انسانی و قانونی ماست که با تجاوز 
در هر زمان و مکان مقابله کنیم.

* اسرائیل از رویارویی نظامی فرار می کند.
* آنچه در مزارع ش��بعا روی داد، بیشتر از یک انتقام و 

کمتر از یک جنگ بود.
* به ش��هدای ارتش لبنان که در نبرد با تکفیری ها به 
شهادت رسیده اند، درود می فرستم.          صفحه آخر صفحه2

نقطه های خیالی!

* چهارشنبه هفته گذشته، دولت در اقدامی منفعالنه که نشان از یک عقب نشینی 
آشکار در مقابل آمریکا داشت، اعالم کرد که »غالمعلی خوشرو« رسما به عنوان 

نماینده دائم ایران در سازمان ملل منصوب شد.
* مقامات آمریکا طی یک س��ال و نیم گذش��ته عالوه بر نق��ض مکرر توافق ژنو و 
افزایش تحریم ها علیه ایران، تالش کرده اند تا در همه عرصه های ممکن  ایران و 
ایرانی را تحقیر کنند که یک نمونه ساده آن، عدم صدور ویزا برای ابوطالبی نماینده 

معرفی شده دولت برای سازمان ملل و ممنوع الورود کردن وی به آمریکاست.

* روحانی در جریان رقابت های انتخاباتی وعده داده بود احترام را به پاسپورت 
ایرانی باز می گرداند.

* پس از طرح س��نا، رئیس جمهور آمریکا که از س��وی روحانی به عنوان فردی 
مودب و باهوش معرفی ش��ده بود،در تأیید اقدام س��نا، قان��ون منع ورود حمید 

ابوطالبی به آمریکا را امضاء کرد.
* علی رغم سیاست خوش بینانه دولت یازدهم درباره مذاکرات و رویکرد آمریکا، کمیته 

بانکداری سنای آمریکا تحریم های جدیدی را علیه کشورمان تصویب کرد.

* ن��ادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس: علی رغم اینکه در مذاکرات 
ایران با آمریکا حرف از مذاکرات برد - برد به میان می آ ید اما ما بردی در این 

مذاکرات برای خود ندیدیم.
* احم��د بخش��ایش اردس��تانی نماینده مردم اردس��تان در مجل��س: هرچه با 
آمریکایی ها با تس��اهل بیشتری رفتار شود آنها سرسختی بیشتری از خود نشان 

می دهند.
صفحه2

استعمال جا به جای کلیات و جزئیات
در ادبیات مذاکره کنندگان

* دولت اراده ساماندهی ندارد حتی مقامات دولتی هم یارانه می گیرند!
* 2 استیضاح در مجلس هشتم و نهم سند دروغ بودن ادعای فتنه گران

* وقتی وزیر بازیچه ورشکستگان سیاسی می شود


