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شماره 10348

ســازمان بین المللی مهاجرت در بیانیه ای 
اعالم کرد که تعــداد آوارگان عراقی به دلیل 
از  حمالت داعش به مناطق مختلف عراق، به بیش 

سه میلیون نفر رسید.
به نقل از اســپوتنیک، سازمان بین المللی 
مهاجرت روز سه شنبه بیستم فروردین ماه در 
بیانیه ای اعالم کرد که سه میلیون و 112 هزار و 
914 عراقی از ابتدای دسامبر 2014 تا 13 جوالی 

گذشته مجبور به مهاجرت شدند.
در این بیانیه آمده است که 518 هزار و 819 
خانواده آواره عراقی در 103 شهرستان و 613 

منطقه عراق مستقر شدند.
سازمان بین المللی مهاجرت اعالم کرد که 
68 درصد از آوارگان از مرکز و شــمال عراق 
هستند و اقلیم کردستان میزبان 28 درصد از 

این آوارگان است.
سقوط شهر الرمادی مرکز استان االنبار در 
اوایل آوریل گذشته به دست داعش منجر به 
مهاجرت بیش از 250 هزار نفر از این اســتان 

شده است.
حضــور نظامی در اقصی نقاط دنیــا به ویژه در 
خاورمیانه همواره از سیاست  های نظامی غرب و آمریکا 
بوده است. موقعیت استراتژیک خاورمیانه در اقتصاد 
و سیاســت جهان و نیز وجود رژیم صهیونیستی در 
فلسطین اشغالی اهمیت حضور نظامی در آن را برای 

غرب و به ویژه آمریکا دو چندان کرده است.
 از این رو، در راستای تحقق رویای خاورمیانه بزرگ 
)طرح استعماری صهیونیستی که رژیم صهیونیستی 
قلمروی خود را تا کشــورهای همســایه فلسطین 
اشغالی ادامه خواهد داد( همواره آمریکا و متحدانش 
به بهانه  های مختلف در کشورهای مختلف خاورمیانه 

حضور داشته اند. 
با این حال داعش دست پرورده قدرت های بزرگی 
که داعیه دروغین مبارزه با تروریسم را دارند امروز به 
معضل بزرگی برای خود همان قدرت ها مبدل شده و 
گاها دیده شده در برخی مواقع کامال از کنترل اربابان 

خود نیز خارج شده است.
در گزارش پیش رو به بررسی بازی نخ نمای ائتالف 
علیه تروریسم و دروغ بزرگی به نام ائتالف علیه داعش 

توسط همان ابرقدرت ها خواهیم پرداخت.
ائتالف بین المللی علیه پاکستان و افغانستان 
سال هاست پاکستان و افغانستان پایگاهی برای 
حضور و جوالن گروه  های القاعده بوده است و کیست 
که نداند ریشــه شکل گیری القاعده، آمریکا و متحد 
دیرینه اش عربستان سعودی است. این در حالی است 
که بارها و بارها بالگردهای نظامی آمریکا در روستاها 
و نقاط مختلف پاکستان را به بهانه مبارزه با القاعده 

مردم را به خاک و خون کشیده است. 
محمدعلی رستمی نژاد کارشناس امور بین الملل 
در این باره به گزارشــگر روزنامــه کیهان می گوید: 
»ریشــه شــکل گیری طالبان که منشــعب شده از 
گروه  های القاعده بودند، ایجاد گروهی برای مقابله با 
نفوذ شوروی در افغانستان از سوی آمریکا و متحدانش 
بود اما در افغانستان نیز مبارزه علیه القاعده و طالبان 
بهانه ای برای تشکیل ائتالف بین المللی برای اشغال 

بررسی بازی نخ نمای مبارزه با تروریسم و ائتالف علیه داعش 

ائتالف  علیه انسانیت 
و حقوق بشر

*  علیرضا اسعدی کارشناس مسایل سیاسی: حمایت  ها از داعش توسط آمریکا به قدری واضح بوده که در یک مورد، الرمادی 
سقوط می  کند و به دست داعش می  افتد در حالی که پایگاه  های نظامی هوایی آمریکایی تنها چند کیلومتر با الرمادی فاصله 

داشتند و آمریکا هیچ اقدامی در جهت ممانعت از سقوط این شهر انجام نمی  دهد!

* یک کارشناس امور بین الملل: ائتالف دوم غربی  ها در خاورمیانه علیه عراق و صدام و به بهانه تسلیحات شیمیایی شکل 
گرفت و کشورهای غربی  با بهانه  های حقوق بشری خاک این کشور را به توپ و تانک بستند حال آن که چندین سال پیش از 

حمله به عراق، خودشان سالح  های شیمیایی به صدام می  فروختند تا در جنگ تحمیلی علیه کشورمان استفاده کند!
***

* اقدامات گروه ائتالف ضدداعش به قدری فاحش است که برخی رسانه  های غربی 
نیز از اسنادی صحبت می  کنند که نشان می  دهد این ائتالف نه تنها در مقابله با 

داعش جدی نیست بلکه حداقل برخی از اعضای آن به دنبال حمایت از این گروه 
تروریستی نیز هستند!

***

رســمی افغانستان از سوی آمریکا و متحدان غربی و 
عربی اش بود. ماجرای یازده سپتامبر و موضوعی که 
در آن القاعده و مســلمانان عامل انفجار آن معرفی 
شدند، چیزی نیست که از خاطر مردم عادی هم برود. 
آن چنان تبلیغات رسانه ای برای قبوالندن این دروغ 
بزرگ انجام شد که تا مدت  ها در رسانه  های مختلف 
از آن صحبت می  شد. به افغانستان حمله و این کشور 
سال  ها در اشغال غربی  ها بود و پس از مدتی کم کم 
نیروهای خارجی از آن خارج شدند اما القاعده و طالبان 

همچنان وجود دارند.« 
ائتالف بین المللی علیه عراق و سوریه

وی در ادامه تصریح می کند: »ائتالف دوم غربی  ها 
در خاورمیانه علیه عراق و صدام و به بهانه تسلیحات 
شیمیایی شکل گرفت و کشورهای غربی  با بهانه  های 
حقوق بشری خاک این کشور را به توپ و تانک بستند 
حال آن که چندین ســال پیــش از حمله به عراق، 
خودشان سالح  های شیمیایی به صدام می  فروختند 

تا در جنگ تحمیلی علیه کشورمان استفاده کند.« 
این کارشناس امور بین الملل درباره ائتالف سوم 
می گوید: »ائتالف سوم نیز در عراق صورت گرفت اما 
این بار صدام از بین رفته بود و بهانه چیز دیگری بود. 
البته پیش از تشکیل ائتالف ضد داعش با بهانه  های 
حقوق بشری، ائتالفی برای حمایت از معارضین سوری 
و علیه دولت قانونی بشار اسد در سوریه شکل گرفته 
بود اما این ائتالف نتوانست بشار اسد را از پای درآورد 
اما در عوض، گروهی از معارضین و تروریســت  هایی 
که در ســوریه به جنایت حمایت شده از سوی غرب 
و آمریکا مشــغول بودند با داعیه داری دولت اسالمی 
شام و عراق، در عراق سرازیر شدند و ائتالف حمایت 
از معارضین سوری، این بار در چهره ائتالف ضدداعش 

نمایان شد.« 
بازی نخ نمای ائتالف علیه تروریسم 

اتخــاذ موضع ضد داعش پــس از آن رخ داد که 
داعش در اقداماتــی عامدانه ظاهراً برای ایجاد ترس 

و رعب و شــاید در باطن به منظــور ایجاد بهانه ای 
برای حضور نظامی دوبــاره آمریکا و غرب در عراق، 
دست به جنایات هولناکی در مقابل دوربین و انتشار 
گســترده آن در فضای مجازی زد. به ویژه پس از آن 
که داعش خبرنگار آمریکایی را در مقابل دوربین سر 
برید و بازی  های رســانه ای گسترده بر سر  آن به راه 
انداخت، آمریکا دوباره با بهانه حقوق بشر و مبارزه با 
تروریسم به دنبال اجرای بازی نخ نمای ائتالف علیه 

تروریسم افتاد.
اشتباهات نظامی احمقانه ائتالف ضدداعش 

این تمام داستان نبود. در حالی که آمریکا و غرب 
ادعا داشتند ائتالفی علیه داعش ترتیب داده اند، بارها 
و بارها بسته  های حامل سالح و تجهیزات را از طریق 
هواپیماهای خود به دست داعش رسانده اند و بارها، 
در جاهایی که ارتش عراق نیاز به پشــتیبانی داشته 
اســت، از این کار سرباز زده اند یا اهداف کور را نشانه 
رفته اند و بدتر از آن در موارد متعددی مواضع ارتش 

و نیروهای مردمی عراق را به رگبار و توپ بسته اند. 
علیرضا اسعدی کارشــناس مسایل سیاسی در 
این باره به گزارشــگر کیهــان می گوید: »این قبیل 
حمایت  ها از داعش توسط آمریکا به قدری واضح بوده 
که در یک مورد، الرمادی سقوط می  کند و به دست 
داعش می  افتد در حالی که پایگاه  های نظامی هوایی 
آمریکایی تنها چند کیلومتر با الرمادی فاصله داشتند 
و آمریکا هیچ اقدامی در جهت ممانعت از سقوط این 
شهر انجام نمی  دهد. این اقدام به قدری واضح بود که 
ســردار سلیمانی در یک سخنرانی خود به آن اشاره 
می  کند و قوانین نظامی را که براساس آن آمریکا باید 
در این مورد وارد عمل می  شد، به اوباما گوشزد می  کند 
و این ســوال را مطرح می  کند که نفت داعش را چه 

کسی خریداری می  کند؟!«
زانو زدن 40 کشور قدرتمند 

در برابر یک گروهک تروریستی چندملیتی! 
اســعدی این سوال را مطرح می کند و می گوید: 
»نزدیک به یک سال است که چهل کشور ائتالفی را 
علیه یک گروهک تروریستی در عراق به راه انداخته اند 
و نیروی نظامی این 40 کشور نتوانسته کاری از پیش 
ببــرد در حالی که برخی کشــورهای حاضر در این 
ائتالف باالترین قدرت سیاســی را در شورای امنیت 
دارند و تجمیع قدرت نظامی 40 کشور جهان سومی 
هم برای از بین بردن یک گروهک تروریستی کافی 
است چه برسد به ائتالف کشورهای قدرتمند نظامی 
دنیا! چگونه است این 40 کشور نتوانسته اند تا کنون 
یک گروهک تروریستی را که مقبولیت سیاسی نیز در 
شورای امنیت ندارد از پای دربیاورند. پاسخ این سوال 
را به ســادگی می  توان از اقدامات دوگانه این ائتالف 

موسوم به ضدداعش فهمید.« 
مبارزه نمایشی با  داعش

دولت ترکیه، یکی از اعضای این ائتالف در پوشش 
آمبوالنس، سالح  های زیادی را به سوریه ارسال می  کند 
و پس از افشای تصاویر آن در یک روزنامه، آن روزنامه 

را جاسوس می  خواند. 
همچنین یــک خلبان آمریکایــی در مصاحبه با 
شبکه فاکس نیوز افشا می  کند که »من گاهی اعضای 

داعــش را می  دیدم اما اجازه بمبــاران آنها را دریافت 
نمی  کردم. بروکراســی اجازه برخورد سریع با اهداف را 
نمــی  داد و گاهی صدور مجوز آن قدر زمان می  برد که 
هدف از دسترس خارج می  شد. منابع نزدیک به ائتالف 
بین المللی به فرماندهی آمریکا در گفت وگو با فاکس نیوز 
تاکید می  کنند خلبان از زمان شناسایی هدف به حدود 
یک ساعت زمان برای دریافت مجوز بمباران نیاز دارد.«

تصاویر رژه خطی داعش از ســوریه به عراق در 
تصاویر منتشــر شده از این گروهک تروریستی چند 
ملیتی بارها و بارها در رسانه های مختلف بازنشر شده 
است. در برخی از این تصاویر، نیروهای داعش سوار 
بر ماشین  های گرانقیمت هستند نه تجهیزات نظامی 
و تنها اسلحه به دست گرفته اند. چگونه نیروی هوایی 
ائتــالف ضدداعش ایــن کاروان  های تروریســتی را 
نمی  بیند و آنها با امنیت کامل وارد عراق می  شوند؟! 

خریدار نفت داعش کیست؟ 
سوال اساسی دیگر این است که منابع مالی داعش 

از کجا تأمین می  شود؟
 یک کارشناس و صاحب نظر در مسایل سیاسی 
به گزارشگر کیهان می گوید: »سواالت مهمی در افکار 
عمومی مردم مطرح هست مبنی بر اینکه این گروه 
تروریستی، نفتی را که از اشغال پاالیشگاه  های عراق 
استخراج می  کند را به چه کشوری می  فروشد در حالی 
که تمام همسایگان هم مرز با اراضی اشغالی توسط 
داعش یا از شیعیان و سنیان دشمن با این گروه  های 
تروریســتی هستند و یا از اعضای ائتالف ضد داعش 
هســتند!و آیا به غیراز آمریکا کس دیگری می تواند 

خریدار این نفت به غارت رفته باشد؟« 
وی تصریح می کند: »سوال مهم بعدی این است 
که با توجه به یارگیری داعش از تمام کشــورها، این 
نیروها از کدام مرز و از کدام کشور وارد این محدوده 
می  شــوند در حالی که تمام کشــورهای هم مرز با 

محدوده اشغالی توسط داعش، عضو ائتالف ضدداعش 
هستند! مسئله دیگر همسایگی با اسرائیل و مداوای 
مجروحان داعش در اسرائیل است در حالی که اسرائیل 

از متحدان دیرینه آمریکاست.« 
اعتراض مسئولین عراق 

به حمالت ائتالف ضدداعش به نیروهای عراقی!
در تمام حمــالت داعش به عــراق، نمایندگان 
پارلمان عراق و ســایر مسئولین این کشور نسبت به 
این وضعیت موضع شــدیداللحنی اتخاذ کردند. این 
اقدامات به قدری فاحش اســت که برخی رسانه  های 
غربی نیز از اسنادی صحبت می  کنند که نشان می  دهد 
این ائتالف نه تنها در مقابله با داعش جدی نیســت 
بلکه حداقل برخی از اعضای آن به دنبال حمایت از 

این گروه تروریستی نیز هستند! 
حمید تقدمیان استاد دانشگاه و کارشناس مسایل 
سیاسی می گوید: »شواهد و قرائن حکایت از این دارد که 
اقدامات نظامی این ائتالف علیه مواضع ارتش و نیروهای 
مردمی عراق است. پاسخ کودکانه نظامیان این ائتالف 
مبنی بر اینکه این موارد اشتباهی رخ داده است، بیش 
از پیش اثبات می  کند که این ائتالف نه برای مقابله با 
داعش بلکه برای حمایت از آن شکل گرفته است اگرچه 
در ظاهر ادعا کنند قصد نابود کردن داعش را دارند.« 
وی می گوید: »بنابر آن چه گفته شد، بسیار روشن 
اســت که حضور نظامی آمریکا در عراق و سوریه برای 
مقابله با تروریســم نیست بلکه علت این حضور، همان 
عللی است که در اشغال افغانستان و اشغال عراق دنبال 
می  شــد. از این رو، پیش بینی آینــده این ائتالف کار 
چندان سختی نیست و آمریکا و متحدانش تا زمانی که 
منافعشان در حضور و باقی ماندن گروه  های تکفیری از 
جمله داعش در عراق و سوریه باشد، از آنها حمایت پنهان 
خواهد داشت و تالش خواهد کرد موازنه قدرتی بین این 
گروه  های تکفیری و دولت عراق و سوریه داشته باشد.«

 گروه گزارش 

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح ذیل اعالم می دارد. در صورت 
تمایل به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری 

)موسسه کیهان(واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.

توضیحات:1- آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین، بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید. 2-یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی 
را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید. 3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته 
در یک روز ارسال می شود. 4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

دوره انتشارنشریات
آسیا 

آسیای میانه
اروپا

آمریکا- کانادا- ژاپن
آفریقا- اقیانوسیه

پست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادی

9/600/00015/825/00011/800/00018/025/00016/800/00022/650/000روزانهکیهان فارسی

11/100/00017/325/00013/300/00019/525/00018/300/00024/150/000روزانهکیهان انگلیسی

11/100/00017/325/00013/300/00019/525/00018/300/00024/150/000روزانهکیهان عربی

5/775/0009/475/0007/100/00010/775/00010/050/00013/500/000هفتگیکیهان ورزشی

5/525/0009/225/0006/850/00010/525/0009/800/00013/250/000هفتگیمجله زن روز

5/275/0008/975/0006/600/00010/275/0009/550/00013/000/000دوهفته نامهکیهان بچه ها

753/0001/197/000912/0001/353/0001/266/0001/680/000دوماهانهکیهان فرهنگی

مشخصات مشترک:
Name:............................................................
Address:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
 مشخصات متقاضی:

ماه               ............. مدت:  به  نشریه....................   ............................. پرداختی:  مبلغ   ........................................... خانوادگی:  نام  و  نام 
 ............................................... همراه:  تلفن   ......................................... ثابت:  تلفن  کدپستی:............................................ 

پست الکترونیکی .......................................................
آدرس پستی: .........................................................................................................................................................................................

بهای اشتراک ریالی نشریات ارسالی به خارج از کشور »دوره یکساله«

واحد آبونمان روابط بین الملل موسسه کیهان
تلفن: 02133913238 نمابر: 02133910922  پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284

بدون نقطه کور

جدو    ل

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومــی عــادی ســالیانه مورخ 
1393/4/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالــی منتهی بــه 1392 تصویب 

گردید.
خانم لیال عابدی قره بالغ به شماره 
بعنــوان   0067577806 ملــی 
بــازرس اصلی و آقــای عبدالرضا 
ملقب به مهران عاملی به شــماره 
بعنــوان   1090990669 ملــی 
بــازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی هــای شــرکت انتخاب 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی 
موتورسیکلت برقی لیتیوم پدیده پارس

 سهامی خاص 
به شماره ثبت 376105 

و شناسه ملی 10320247451

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
1- موضوع شرکت: موضوع شرکت تولید انواع پوشاک و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی تولید، 
لباس زنانه، مردانه، بچگانه، ورزشــی، راحتی منزل، فرم مدارس و ادارات و کارخانجات و کارگاهی و 
انواع لباس کار لباس بیمارســتانی و انواع البسه تولید پوشاک تریکو اعم از زنانه و مردانه و  بچه گانه 
تولیدی پوشــاک زنانه و مردانه شــامل چادر انواع مانتو و شــلوار و مقنعه و روسری و شال و کاله و 
مقنعه و جوراب و جوراب شلواری و  انواع لباس زیر و لباس عروس کت دامن و کت تک و کت شلوار 
و پیراهن و گرمکن ورزشــی و تیشــرت. تولید پارچه رومبلی و مخمل و پرده و دوخت و دوز و نصب 
پــرده و طراحی دکوراســیون و دوخت پیراهنی مبلی و دوخت انــواع روتختی و خریدمواد اولیه و یا 
واردات آن- آمــوزش خیاطــی و بافتنی و کوبلن دوزی- ارائه انواع خدمــات، طراحی، تکمیل پارچه، 
تهیه تولید خرید و فروش بازاریابی صادرات و واردات بســته بندی و توزیع انواع پارچه تامین نیروی 
انسانی در رابطه با موضوع شرکت تهیه و تامین انواع ماشین آالت و تجهیزات فنی در رابطه با موضوع 
شــرکت تهیه و تامین انواع مواد اولیه مورد نیاز در رابطه با پارچه راه اندازی خط تولید کارخانجات و 
کارگاه های تولید انواع پارچه فروش محصوالت تولیدی در داخل کشور و صادرات آن به سایر کشورها 
طبق قوانین جاری کشــور- کرایــه یا اجاره کردن و خرید و فروش واردات و صادرات ماشــین آالت 
نســاجی خرید ماشین آالت از خارج کشور به صورت فاینانس و یا اعتبار اسنادی و یا نقدی- کسب و 
تحصیل لیسانس شرکت های نساجی با برند معتبر جهت باال بردن کیفیت محصوالت تولیدی- کسب 
عالمت استاندارد کشور و سایر شرکت های خارجی مجاز- انعقاد قرارداد تولیدی و تجاری با شرکتهای 
مجاز- ســرمایه گذاری اشــخاص حقیقی و یا حقوقی در تولیدات- ترخیص کاال از گمرکات کشور با 
رعایت قوانین و مقررات جاری کشور- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مناقصات 
و فراخوانها، مزایده ماشــین آالت- شــرکت در نمایشــگاه های داخلی و خارجی- تشکیل نمایشگاه و 
فروشــگاه- کوشش در توسعه فعالیتهای شرکت مخصوصا در زمینه کیفیت- افتتاح حسابهای جاری 
و پس انداز به نام شــرکت در نزد هر یک از بانکهای دولتی و خصوصی - اخذ هرگونه وام تســهیالت 
از بانکها و نهادهای مالی به طریق عقود اســالمی در راســتای اهداف شرکت، سرمایه گذاری شرکت 

در دیگر شــرکتها و کارخانجات- تــالش در جهت تولید باکیفیت ترین محصوالت تولیدی شــرکت 
در کشــور- تاســیس شعبه و یا شعبات در سراسر کشــور و خارج از کشور- اخذ و اعطای نمایندگی 
در صنعت نســاجی و پوشاک البســه در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ 

مجوزهای الزم
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:
تهران خ ولیعصر جنب پمپ بنزین ساعی برج سرو ساعی ط 18 واحد 1805 کد پستی 1433893837
سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 100 سهم 100000 ریالی که تعداد 100 سهم با 
نام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
1107/2601/173 مورخ 94/2/16 نزد بانک قوامین شــعبه شــهید بهشتی پرداخت گردیده است و 

الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:

محمود ابراهیمی شماره ملی 4889734181 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - حبیب اله عارف نیا 
به کد ملی 2030326135 به ســمت مدیرعامل )خارج از سهامداران(- سلطانعلی ابراهیمی شماره 
ملــی 5319564201 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- احمد ابراهیمی به ســمت رئیس هیئت 

مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای احمد ابراهیمی به سمت 
رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا امضاء مشترک محمود ابراهیمی به سمت عضو 
هیئت مدیره- عضو اصلی سلطانعلی ابراهیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
و اوراق عادی و اداری به امضای حبیب اله عارف نیا به سمت مدیرعامل احمد ابراهیمی به سمت رئیس 
هیئت مدیره محمود ابراهیمی به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی سلطانعلی ابراهیمی به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص صنایع پوشاک مبتکران گلستان صباح در تاریخ 1394/3/23 به شماره ثبت 473805 به شناسه ملی 14005004456 

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

متقاضیان شرکت در مناقصه می بایستی جهت خرید اوراق مناقصه مبلغ 300/000 ریال به حساب 
شــماره 2178532623004 نزد بانک ملی به نام حساب درآمد  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی زابل واریز نموده و پس از ارائه رسید بانکی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی زابلدستگاه مناقصه گزار

خرید مراقبتهای اولیه سالمت در حاشیه شهر و سکونتگاههای غیررسمیموضوع مناقصه:

از تاریخ 94/5/24 لغایت 94/5/26 ساعت 12 روز دوشنبهتاریخ دریافت اسناد:

محل دریافت اسناد:
 http://iets.mporg.ir الف( پایگاه ملی مناقصات

ب( زابل - میدان جهاد - خیابان شهید باقری - ستاد مرکزی دانشگاه - دفتر 
حقوقی - تلفن 054-32237451

آخرین مهلت تحویل 
تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 94/6/7پیشنهادها:

زابل میدان جهاد - خیابان شهید باقری - ستاد مرکزی دانشگاه - دفتر حراستمحل تسلیم پیشنهادها:

ساعت 12 روز یک شنبه مورخ 94/6/8گشایش پیشنهادها:

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای به شماره 1-5ح9۴


