
ب��ه استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1393/5/15 و مجوز شم��اره 932/15/128325 مورخ 93/5/29 اداره 

کل تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای پرویز حیدری نیگجه به شماره ملی 0036886785به عنوان بازرس 
اصلی و خانم زلیخا طالشی بیک بالغی به شماره ملی0067553605 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان
 آموزش وپرورش منطقه هفده به شماره ثبت 49905 

و شناسه ملی10100950750

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

بارکد 7255047

م الف 142474

ب��ه استناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده م��ورخ 1393/9/2 
تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ شد: شرک��ت منحل اعالم گردی��د و آقای علی 
خوش��دل ساالکجانی به شم��اره ملی 2690761548 ب��ه عنوان مدیر 
تصفی��ه به م��دت دو سال بنشانی مح��ل مدیر تصفیه ته��ران، خیابان 

کریم خان زند، شماره 97، کد پستی 1585685841 تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و فرآوری لیتیوم پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 365574  

و شناسه ملی 10320161123

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

به استناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق العاده م��ورخ 1393/8/18 
و مج��وز شم��اره 932/15/226524 م��ورخ 93/9/1 اداره ک��ل تعاون 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مدت فعالیت تعاونی از تاریخ 92/12/24 به مدت 5 سال تمدید گردید 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن قرارگاه رمضان 
سپاه پاسداران به شماره ثبت218745

و شناسه ملی10102600710 

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

بارکد 7300640

م الف142473

به استناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق العاده م��ورخ 1393/6/8 و 
مجوز شم��اره 75/93/98714 م��ورخ 93/7/7 وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امور اجرایی مؤسس��ه توسط هیئت مدی��ره ای متشکل از 3 نفر که برای 
مدت 5 سال انتخاب می گردند و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری 
اندیشه پویان رهام به شماره ثبت17941 

و شناسه ملی10100621266 

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

بارکد 7499819

م الف142463

صورتجلس��ه مجمع  استن��اد  به 

عمومی عادی م��ورخ 1393/8/18 

و مجوزشماره932/15/226532 

م��ورخ 93/9/1 اداره کل تعاون 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جعفر 

ش م0052501531،  پناه��ی 

موسی چگنی ش م 4131511657  ،

احمد فروزنده ش م 1818777789،

حمید تقوی فر ش م 1752845617

ذوالفق��اری ش م عزیزعل��ی  و   

سم��ت  ب��ه   4198483779

هیئت مدی��ره  اصل��ی  اعض��ای 

ش م  احمدی زمان��ی  رض��ا  و 

محمدرض��ا  و   0452113431

ش م1286706610  رشی��دی 

ب��ه سم��ت اعض��ای علی البدل 

هیئت مدی��ره برای مدت 3 سال 

انتخاب گردیدند.

ش م فتح��ی  آی��ت ا...  آق��ای 

سم��ت  ب��ه   3978269597

ب��ازرس اصل��ی و مجید کریمی 

سمت  به   3782200829 ش م 

ب��ازرس علی البدل ب��رای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات
 شرکت تعاونی  مسکن

 قرارگاه رمضان سپاه پاسداران 
به شماره ثبت218745

 و شناسه ملی10102600710

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران

آگهی مناقصه عمومی خرید  
شماره 153 سال93

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی درنظر دارد اقالم 

به مقدار و مشخصات ذیل:

را از طری��ق مناقصه عموم��ی خریداری نماید. ل��ذا از فروشندگان و 
تولیدکنندگ��ان واج��د صالحی��ت دعوت می گردد ظ��رف مدت 10 
روز از تاری��خ درج آگه��ی ب��ه آدرس تبریز- بل��وار 29 بهمن- جنب 
دانشگ��اه تبریز- امور قراردادها- تلف��ن: 33304091-041- فاکس: 
33309992-041 مراجع��ه و ضم��ن واریز مبل��غ 200/000 ریال 
ب��رای ه��ر مناقصه به حس��اب ج��ام شم��اره7221124733 بانک 
مل��ت باجه آب و فاض��الب تبریز )کد شعب��ه1342/5( و ارائه فیش 
آن ب��ه ام��ور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقب��اً دریافت و در تاریخ 
قی��د ش��ده در دعوتنامه پاک��ت خ��ود را تحوی��ل دبیرخانه شرکت 
نماین��د. بدیهی اس��ت شرکت در رد یا قبول هر ی��ک از پیشنهادات 
مخت��ار خواهد ب��ود. هزینه آگهی از برنده مناقص��ه اخذ خواهد شد.

www.abfa_azarbaijan.ir سایت

ف
شماره ردی

فراخوان
نام و 

مشخصات کاال
تعداد 
یا مقدار

واحد
مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )به ریال(

محل اعتبار

غیرعمرانی170/000/000تن50پرکلرین1153

 آگهی مناقصه عمومی خرید  
 شماره 154 سال93

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی درنظر دارد اقالم به 
مقدار و مشخصات ذیل:

را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی خری��داری نمای��د. ل��ذا از فروشندگ��ان و 
تولیدکنندگ��ان واج��د صالحی��ت دعوت می گ��ردد ظرف م��دت 10 روز از 
تاری��خ درج آگه��ی به آدرس تبریز- بلوار 29 بهم��ن- جنب دانشگاه تبریز- 
ام��ور قرارداده��ا- تلف��ن: 33304091-041- فاک��س: 041-33309992 
مراجع��ه و ضم��ن واریز مبل��غ 200/000 ریال برای هر مناقصه به حس��اب 
ج��ام شم��اره7221124733 بان��ک ملت باج��ه آب و فاض��الب تبریز )کد 
شعب��ه1342/5( و ارائ��ه فی��ش آن به ام��ور قرارداده��ا، اسن��اد مربوطه را 
متعاقب��اً دریاف��ت و در تاریخ قید ش��ده در دعوتنامه پاکت خ��ود را تحویل 
دبیرخان��ه شرک��ت نمایند. بدیهی اس��ت شرکت در رد یا قب��ول هر یک از 
پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

www.abfa_azarbaijan.ir سایت

ف
شماره ردی

فراخوان
نام و 

مشخصات کاال
تعداد 
یا مقدار

واحد
مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )به ریال(

محل اعتبار

1154
لوله پلی اتیلن 

400 میلی 
 PN10-PE80

غیرعمرانی180/000/000متر1000

سال هفتادو سوم q  شماره q 20987  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران( سه شنبه 14 بهمن q  1393 13 ربيع الثانی q  1436 3 فوريه 2015

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

گزارش تحلیلی خبری کیهان

انتظار مردم از توافق هسته ای 
لغو کامل تحریم هاست

ماهواره ملی »فجر« با موفقیت به فضا پرتاب شد

خصوصی سازی نظام تعلیم و تربیت
چوب حراج به آینده کشور!

* کارگ��ران نفتی آمریک��ا در 4 ایالت دست از کار

 کشیدند.

* هالکت 130 تروریس��ت تکفیری در استان های 

کرکوک، صالح الدین، االنبار و نینوا.

* نخست وزیر سوریه: کانادا، بلژیک و فرانسه منتظر 

باشند تروریسم در مرزهای سوریه باقی نمی ماند.

* سلب تابعیت 72 شهروند بحرینی به بهانه ارتباط 

با ایران و حزب اهلل!                           صفحه آخر

دادگاه مصر حکم اعدام 183 عضو اخوان المسلمین را
تایید کرد

* سن��گ تمام ترکیه برای تس��خیر ب��ازار پوشاک 

تهران.

* دولت ترکیه تم��ام هزینه های نمایشگاه پوشاک 

تهران را برای تولیدکننده پرداخت کرده است.

* هزینه تاسیس��ات زیربنایی و خدم��ات روبنایی 

مسکن مهر از مردم دریافت نمی شود.

* سازم��ان حمای��ت: قیمت گ��ذاری خودروه��ای 

وارداتی هیچ ضابطه ای ندارد.                   صفحه4

بهره برداری از 40 بیمارستان 
و مرکز درمانی در ایام دهه فجر

صفحه2

صفحه3
دانش آم�وز   600 از  بی�ش 
مدرس�ه   5 از  پس�ر  و  دخت�ر 
ابتدایی با تجم�ع در برابر دفتر 
سازمان ملل در مشهد اهانت به 
پیامبر اکرم)ص( از سوی نشریه 

فرانسوی را محکوم کردند.
به گزارش ایرنا، دانش آموزان با 
سر دادن شعارهای ضد استکباری 

از هرگون��ه بی احترامی به ساحت 
مقدس پیامب��ر عظیم الشان اسالم 

ابراز نفرت و انزجار کردند.
تجمع کنندگ��ان ب��ا در دست 
داشتن پالکارد و سردادن شعارها 
عش��ق و عالق��ه و ارادت خ��ود را 
ب��ه حض��رت محم��د)ص( پیامبر 
رحم��ت و مهربانی نشان دادند. در 

این مراس��م دانش آموزان با اهدای 
گل ب��ه تمث��ال مب��ارک حضرت 
مری��م)س( به این بان��وی بزرگوار 

ادای احترام کردند.
تجم��ع  ای��ن  پای��ان  در 
دانش آموزان بیانیه ای را در اعتراض 
به این حرکت ضد اسالمی توسط 

نشریه فرانسوی اعالم کردند.

در محکومیت اهانت به پیامبر اکرم)ص( انجام شد

تجمع دانش آموزان خراسان رضوی مقابل دفتر سازمان ملل

* در فراین��د خصوصی س��ازی بی ضابطه و منفعت طلبانه، عده ای خاص ک��ه از رانت های دولتی برخوردارند، حوزه 
آموزش را نیز همچون سایر حوزه های اقتصادی با نگاهی سودجویانه به تصرف درمی آورند.

* دور زدن مراک��ز تربی��ت معلم کشور، اجرای��ی شدن طرح غیرقانونی واگ��ذاری 900 مدرسه دولتی، همزمان با 
برون سپاری وظیفه استخدام معلم، به کوتاه شدن دست حاکمیت از تربیت نسل آینده منجر خواهد شد.

* در حالیکه طبق قانون نیروهای پیش دبس��تانی دارای اولویت استخدام هس��تند، وزیر آموزش و پرورش به دلیل 
برگزار نکردن آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی کارت زرد دوم را از مجلس دریافت کرد.                 صفحه6

افخم: ایران هیچگونه پیام رسمی یا غیر رسمی
از رژیم نامشروع صهیونیستی دریافت نکرده است
صفحه3

* مذاک��رات هس��ته ای در حالی می��ان ای��ران و 1+5 ادامه دارد و 
آمریکایی ها با قلدری درپی به کرس��ی نشاندن شروط خود و اخذ 
بیش��ترین امتی��از در قبال لغو کمترین تحریم ها هس��تند که انتظار 

عمومی و به حق از این ماراتن نفس گیر، لغو همه تحریم هاست. 
* علی رغ��م عدم انتش��ار اخب��ار مذاکرات جاری، رفت��ار و مواضع 
آش��کار آمریکایی ها نشان می دهد آنان نه تنها قصد رفع تحریم ها 
را ندارند بلکه س��عی می کنند از آن به عنوان اهرمی برای پیش��برد 

مقاصد خود استفاده کنند.
* در حالی که آمریکایی ها به تعهدات حداقلی خود در توافق موقت 
پایبند نبوده اند، چه تضمینی برای عمل به تعهدات جدید در توافق 

جامع احتمالی وجود دارد؟
* طرف آمریکایی می کوشد به جای لغو تحریم ها از تاکتیک تعلیق 
تحریم ها اس��تفاده کند تا در زمان دلخواه و به سرعت تحریم ها را 

مجددا برقرار سازد.
* تحریم ه��ا نبای��د مورد تفکی��ک قرار گیرد و لغ��و تحریم ها باید 
شامل تحریم های شورای امنیت، اتحادیه اروپا ، فرمان های اجرایی 
رئیس جمهور آمریکا، تحریم های وضع شده توسط کنگره آمریکا و 

تحریم های مربوط به سیستم مالی ایران )سوئیفت( باشد.
* برخی از طرف های خارجی با تقس��یم ک��ردن تحریم های درون 
سرزمینی و برون سرزمینی به شکل دیگری در صدد فرار کردن از 
لغو یکباره تحریم ها هستند.                                            صفحه2

»مزرعه« اسرائیل 
و »مزارع« حزب اهلل

خیز بستگان مقامات دولتی
برای قبضه کردن اتاق بازرگانی


