
نوبت دوم آگهی تجدید مزایده 

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هفت

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هفت »گیالن« 
در نظر دارد اجاره تعدادی از انبارهای ملکی را بمدت یکسال 
به اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره دهد لذا متقاضیان پس 
از انتشــار آگهــی دوم حداکثر ظرف مــدت ده روز جهت 
دریافت اســناد مزایــده و اطالعات تکمیلی بــه دبیرخانه 
شرکت واقع در رشت- میدان زرجوب امین الضرب مراجعه 
نمایند و ضمنا اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده 

در آدرس اینترنتی www.gst7.ir درج گردیده است.

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

https://telegram.me/kayhan_news

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1394/3/5 
و مجوز شــماره 30282 مورخ 94/6/15 ســازمان هواپیمایی کشوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موادی از اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید:

ماده 9- کلیه سرمایه شرکت متعلق به سازمان صنایع هوایی و غیرقابل 
انتقال است.

ماده 51- امور و موضوعاتی که نسبت به آنها در این اساسنامه مقررات 
صریحی پیش بینی نشده باشد تابع قوانین و مقررات ناظر بر امور مشابه 

بر سازمان صنایع هوایی خواهد بود.
با ثبت این مســتند تصمیمــات اصالح مواد اساســنامه در تصمیمات 
پیش بینی نشــده ســامانه انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26740 

و شناسه ملی 10100722073

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

بارکد 8668394

م الف 162380

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/7/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به پایان سال 1393 
به تصویب رسید.

- آقایان مســعود مانی فر به شماره ملی 0032284470 و علی مانی فر 
به شــماره ملــی 0079292097 و فاطمــه مانی فر به شــماره ملی 
0079534295 برای مدت دو ســال به عنوان اعضــای هیئت مدیره 

انتخاب شدند.
- آقای محمد میرزا عبداهلل به شــماره ملی 0075087073 به ســمت 
بازرس اصلی و آقای حمید رضا نظری به شماره ملی 004586415 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس، انتخاب 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 سنگ بیستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 42806 

و شناسه ملی 10100881743

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

بارکد 8617368

م الف 162381

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/6/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

- خانم بنت الهدی محمدخانی با شــماره ملی 0069734275 به نمایندگی از 
شرکت ســرمایه گذاری آرمان نفیس پارسیان با شناسه ملی 10320640125 
بجای آقای مهدی کارگری 0452257859 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 

تعیین گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر نماینده شــخص حقوقــی هیئت مدیره 
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 آرمان بهداشت ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 230008 و شناسه ملی 10102710823

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

بارکد 8543785

م الف 162386

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/4/7 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقایان یحیی عالءالدینی با ک.م 0036732958 به نمایندگی از موسسه 
توسه انرژی پایوران با شناسه ملی 10100362762 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، ســیدمحمدباقر صدرپور با ک.م 0530608197 به نمایندگی از 
شرکت کفش نوید بهمن با شناسه ملی 10101278928 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره، جواد رجب پور با ک.م 0901063800 به نمایندگی 
از شــرکت کشــت و صنعت فردوس با شناسه ملی 10260315752 به 

سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیــه اوراق و اســناد تعهدآور شــرکت از جمله چک، ســفته، بروات و 
قراردادهــا با امضاء ثابت مدیرعامل و امضــاء متغیر یکی از اعضاء هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و 

مهر شرکت معتبرمی باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، تعیین وضعیت 
حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس 

می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 348051 

و شناسه ملی 10103961479

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

بارکد 8534992  

م الف 162365

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/6/4 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

شــرکت پرورش داده هــا به شناســه ملــی 10101147298 
بــا نمایندگی محمدحســین ذوالفقــاری طهرانی بــا کد ملی 
0043216031 بــه عنــوان رئیــس هیئت مدیره و شــرکت 
پرســوالکترونیک رادمهر به شناســه ملــی 10102025262 با 
نمایندگی شــراره پزشکی وحدتی با کد ملی 0042844691 به 
عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ســیدبابا رضا قریشــی زاده با 
کدملی 5219548931 به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل، چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اســالمی و به طور کلی هرگونه 
قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضا ســه نفر از 
چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر است و 
اوراق عــادی و اداری با امضاء هر یک از مدیران به تنهایی همراه 

با مهر شرکت اعتبار دارد.
محل شــرکت در واحد ثبتــی تهران به آدرس تهــران خیابان 
فلسطین خیابان فرزام پالک 3 کد پستی 1415743851 تغییر 

یافت.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تغییر  
محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتــی(، تعیین وضعیت حق 
امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شــده توسط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 477024 

و شناسه ملی 14005140383

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

بارکد 8736377

م الف 162376

اداره کل تدارکات
شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور

شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور )سهامی خاص(

م الف 3500

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
موضوع: خرید 350 دستگاه بی سیم دستی و خودرویی

از کلیه شــرکتهای واجد شــرایط دعوت بعمل می آیــد جهت خرید 
اســناد فراخوان عمومی دو مرحله ای به شــرح جــدول ذیل تا پایان 
وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 94/11/12 اقــدام و در صورت تمایل 
به دریافت اســناد به صورت حضوری با در دســت داشتن معرفی نامه 
رســمی و اصل فیش بانکی به مبلغ 50/000 ریال به حســاب شماره 
4001068404006338 خزانــه بانک مرکزی )قابــل واریز در کلیه 

شعب بانک ملی ایران( به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
آدرس: فــرودگاه بین المللی مهرآباد- خیابان معراج- جنب ســازمان 
هواشناســی- ســاختمان شــماره 8- اداره کل تــدارکات شــرکت 

فرودگاههای کشور- اداره قراردادها.
شماره فراخوان مناقصه ردیف

عمومی
موضوع فراخوان مناقصه 

عمومی

1T-ACS100-94-11-48 خرید 350 دستگاه بی سیم
دستی و خودرویی

مهلــت تحویل پیشــنهادات تا پایان وقــت اداری روز شــنبه مورخ 
94/11/24

متقاضیان در صورت نیاز برای کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد به 
بدینوســیله بــه خانم دکتر حمیرا طمع شکن که پرونده صورت غیرحضوری به سایت: http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

وی در این هیئت به اتهام غیبت غیرموجه تحت رســیدگی 
می باشــد، طبق ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی ابالغ 
می گردد، که ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشــر این آگهی 
جهت تقدیم الیحه دفاعیه یا ارســال آن به دفتر این هیئت 
واقع در رشــت- خیابان نامجو- روبروی ورزشــگاه شهید 

عضدی- طبقه پنجم- اتاق 510 مراجعه نماید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 استان گیالن ستاد مرکزی

احضاریه

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در اجرای صدر ماده 2 قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور )71/7/12( و تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیئت وزیران 
و براساس تفویض اختیار شماره 704/100/90 مورخ 72/4/27 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر:

به اســتثنای مســتثنیات قانونی تبصره 3 )هر پالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شــدن جنگلها و مراتع که به وســیله جنگلداران و کارشناســان ذیصالح این اداره کل بازدید و مشخصات هر رقبه در متن این آگهی قید و سوابق 
مربوطه در ادارات منابع طبیعی شهرســتان های ذیربط و اداره کل موجود اســت جزء منابع ملی شــده موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص 
منابع ملی شــده معترض میباشــند از تاریخ انتشــار این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار حداکثر به مدت شــش ماه اعتراض خود را کتبا همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه هیئت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی 
اختالفی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه ارسال دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعالم اداره کل منابع طبیعی نسبت به اخذ سند 

مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد.

نام رقبهردیف
مساحت به هکتارحدود اربعهمشخصات ثبتی

مساحتمغربمشرقجنوبشمالشهرستانبخشسنگ یا قطعهپالک اصلیپالک فرعی
مستثنیات

مساحت منابع 
مساحت کلملی

مزارع حسن بالغی و شازند5-1625مزرعه تپه مال باقر1
زکی خان

مزارع یاسبالغ - محمد بالغی - 
آدینه بالغی - شیطان علیا و سفلی

مزارع الیاس چمی و کرم 
ویس گلی

اراضی قریه ده 
51/3664/956156/3221ذوالفقار

اراضی قریه بیاتاناراضی قریه قلعه آجریمزرعه زیرجوی و باالجویشازند5-190-باقیمانده بیاتان سوخته2
 سوخته

اراضی قریه قلعه 
38/660238/6602-آجری

رودخانه باال از مزارع 3
مزرعه قلعه سلیم و هزار شازند5-216-تلخستان

مزرعه قطار آقاج و مزرعه رودخانه وسط و گاومیرجریب بروجرد
رودخانه وسط

مزرعه گاومیر و قریه 
27/6410107/5462135/1872هزار جریب 

4/22991605/24461609/4745اراضی قوچکاراضی کهکاراضی مراتع آل خلیل و نوفراخاراضی قوچکاراک7-35 الی 139قشالق قادر4

بسمه تعالی
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

یوسف یوسفی- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی

شماره: 94/20323/د
تاریخ: 94/11/4

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۲۶۹   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(یک  شنبه ۱۱بهمن ۱۳۹4   ۲0 ربیع الثانی ۱4۳۷   ۳۱ ژانویه ۲0۱۶

صفحه2

يادداشت میهمان
خبر ويژه

طرحی از یک 
زندگی عاشقانه؛ 
شرط ازدواجمان 

تقید به نماز
 و حجاب بود

امیر سرلشکر محمد سلیمی
فرمانده سابق ارتش جمهوری اسالمی ایران دعوت حق را لبیک گفت

در آستانه ایام اهلل دهه فجر صورت گرفت
حضور رهبر انقالب در حرم مطهر حضرت امام)ره( و گلزار شهدای بهشت زهرا)س(

* قانون گــذاران ایالت »آریزونا« 
نمایندگان آمریکا، در  در مجلس 
اقدامی که نگرانی ها از بی اثر شدن 
اقــدام واشــنگتن در رفع برخی 
تحریم ها به موجــب »برجام« را 
تشدید می کند از طرحی حمایت 
کرده اند که هرگونه مراوده تجاری 

این ایالت با ایران را منع می کند.

* شــیعیان نیجریه با حمل تصاویر امام و رهبر انقالب 

علیه دستگیری شیخ زکزاکی راهپیمایی کردند.

* جاسوســی از مســلمانان شــرط واشــنگتن برای 

دادن اقامت به پناهجویان!

* اشــپیگل فاش کرد: دیکتاتور تونــس هنگام فرار به 

عربستان 1/5 تن طال از کشورش خارج کرده است.

* صدها هزار نفر از مردم یمن با شــعار مرگ بر آل سعود 

پرچم آمریکا را لگدمال کردند                   صفحه آخر

دست باالی دمشق در نشست ژنو-3

مخالفان سوری باعقب نشینی از شروط خود
راهی مذاکرات ژنو شدند

* رئیس سابق کمیسیون سرمایه گذاری ایران و ایتالیا: 

دولت پول آزاد شده در پسابرجام را به اروپا برگرداند.

* افتتــاح 102 پروژه راه و مســکن اســتان تهران در 

فجر. دهه 

* برای نخســتین بــار در جهان نانــو ذرات کوانتومی 

بابل تولید شد. در

* رئیس ستاد دیه کشور: 960 زندانی در ایام دهه فجر 

آزاد می شوند.                                صفحات9،4و11

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 

تفاوت قیمت محصوالت
از مزرعه تا مغازه 5 برابر است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

چرخ اقتصاد باالخره چرخید
اما برای اروپا !

صفحه3

صفحه2

برنامه احتمالی آمریکا
 برای تحریم های 

جدید 
صفحه8

در ادامه عهدشکنی های آمریکا صورت می گیرد

تحریم تجاری ایران
این بار به بهانه خودمختاری ایالت ها

* هــدف از این طرح که تنهــا چند روز بعد از اعــالم پایبندی ایران به 
تعهداتش تحت برجام ارائه شده، منع تجارت با ایران است.       صفحه2

گفت وگوی کیهان با خانواده شهید مظلوم مدافع حرم »ناصر مسلمی سواری«

* امیر سرلشکر محمد ســلیمی فرمانده سابق ارتش 
جمهوری اسالمی ایران پس از تحمل یک دوره بیماری 

عصر دیروز درگذشت.
* امیر ســلیمی یکی از قدیمی ترین فرماندهان ارتش 
جمهوری اســالمی ایران بود که مسئولیت هایی نظیر 
ریاست دفتر مشاوره نظامی امام خمینی)ره(، فرماندهی 
ستاد جنگ های نامنظم و وزارت دفاع را بر عهده داشت.

* وی از ســال 1379 تا 1384 سمت فرماندهی کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران را برعهده داشت.

* کیهان درگذشت این فرمانده شایسته و یار همیشگی 
امام )ره( و رهبر معظم انقالب را به فرمانده معظم کل 
قوا، خانواده ایشــان و پرســنل غیور ارتش جمهوری 

اسالمی ایران تسلیت می گوید.
صفحه2

جشن برجام که نگرفت
الاقل برایش کالس بگذارید!

* در حالی که امید مردم به وعده های پسابرجام دولت بود و انتظار 
می رفت چرخ اقتصاد ملی به حرکت درآید، واردات کالن از فرانسه، 

بهت و حیرت همگان را سبب شد.
* دولتمردان، در حالی از خرید هواپیماهای ایرباس احساس شعف 
می کنند که بلومبرگ اعالم کرده خرید هواپیمای ای380 از ســوی 
ایران موجب شگفتی اســت چرا که این مدل پس از 3 سال اولین 

خریدار خود را پیدا کرده است!
* ان پی آر برای گزارش سفر رئیس جمهور به فرانسه تیتر زد: با رفتن 

تحریم ها، ایران به یک خریدار ولخرج در اروپا تبدیل شده است.
* نباید فراموش کرد که وزیر صنعت گفته بود حتی یک ریال یارانه 
تولید هم دریافت نکرده اســت و یا 4 وزیر دولت خطر تبدیل رکود 
به بحران را هشــدار داده بودند یا وزیــر کار از بیکاری یک ایرانی 
در هر 5 دقیقه خبر داده بــود و... و البته نباید فراموش کرد که با 
اذعان مقامات غربی پول 2 تا 3 سال فروش نفت برای قراردادهای 

ضداشتغال و اقتصاد ملی به اروپائیان تقدیم شد.
* با توطئه غرب، نفت ما در حدود 25 دالر فروخته می شــود و با 
این نرخ نازل است که چراغ اقتصاد آنها روشن است. اما مسئوالن 
کشورمان، همان پول را هم در جیب دیگر فرانسه گذاشتند و چرخ 

صنایع آنها را به حرکت درآوردند!
*گزارش های اقتصادی نشان از آن دارد که اوضاع اقتصادی فرانسه 
نگران کننده است و رشد اقتصادی آن به 2 دهم درصد کاهش یافته 
است. در چنین شرایطی قراردادهای ایرانی، معجزه ای در اقتصاد آن 
کشور قلمداد می شود.                                                          صفحه10


