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قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

م.الف 2068

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان 94 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 مهر ماه می باشد.
35087 مرکز پاسخگویی فنی 1822 مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

شــرکت مخابرات اســتان فارس درنظر دارد انجام امور 
فعالیت های مخابراتی خود شــامل خدمــات عمومی )نظافت، 
آبدارچــی و باغبانی(، عملیــات راهبری- طراحی- توســعه- 
نگهداری- پشــتیبانی- اپراتــوری سیســتم های مخابراتی و 
عملیــات امور مالی و اداری و امور مربوط به کنترل و نگهداری 
کاال، پاســخگویی اطالعــات 118، امــور مربوط بــه نگهبانی 
)حراســت(، امور مربوط به مشترکین و متقاضیان تلفن ثابت و 
همراه )دائمی، اعتباری و GSM روســتایی( و نگهداری مراکز 
کم ظرفیت و پرظرفیت اســتان را براســاس مشــخصات فنی 
موجود در اســناد از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا از 
کلیه اشــخاص حقوقی واجد شرایط؛ جهت شرکت در مناقصه 

دعوت به عمل می آید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به پرتال این شرکت به 
آدرس WWW.SHIRAZTEL.CO.IR مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه 
شماره 94/31 شرکت مخابرات استان فارس

شرکت مخابرات استان فارس

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1393 تصویب شد.
آقــای نصرت اله بهــروز صنعتی به شــماره ملــی 0037673963 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر بهروزصنعتی به شــماره ملی 
0052810461 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم قدسیه 
حســابی به شماره ملی 0385734921 به ســمت نایب رئیس هیئت 

مدیره و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از جمله چک، ســفته، 
بــروات و قراردادها و عقود اســالمی با امضاء دو نفــر از اعضای هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. مؤسسه حسابرسی 
سامان پندار به شناسه ملی 10100525069 به سمت بازرس اصلی و 
آقای ابوالفضل نورائی آشتیانی به شماره ملی 0519736771 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، 
تصویــب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بــازرس، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار، تعیین وضعیت حق امضاء 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 گریوه
 سهامی خاص به شماره ثبت 26838 

و شناسه ملی 10100723055

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

بارکد5206231

م الف 118058

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1394/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسســه حسابرســی امیــن محاســب روش بــه شناســه ملی 

10100538203 به سمت بازرس اصلی و علی اکبر احمدی جوقی 

به شــماره ملی 0384433898 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به سال 1393 

مورد تصویب قرار گرفت.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 

انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، 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 بزرگ سیمرغ 
سهامی خاص به شماره ثبت 108272 

و شناسه ملی 10101521299

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

بارکد 5557161

م الف 118045

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1394/4/21 مجوز شــماره 11/19182 اداره کل حمل و نقل و 

پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت ســود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 

1393/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
- اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند.
آقای محمدعلی محمدخانی دارای کد ملی شماره 0043136095

آقای حمید محمدخانی دارای کد ملی شماره 0059601681
آقای مجید محمدخانی دارای کد ملی شماره 0069051488
خانم اعظم محمدخانی دارای کد ملی شماره 0070145873
آقای وحید محمدخانی دارای کد ملی شماره 0079931421

مؤسسه حسابرسی تالش ارقام شناسه ملی 10100560383 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای امیرهوشنگ خلیلی اقدم به کدملی 
0067036848 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یکســال 

انتخاب شده است.
- روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس 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 حمل و نقل بین المللی آریا 
ترابر راد سهامی خاص به شماره ثبت 55760 

و شناسه ملی 10101008714

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

بارکد 5391782

م الف 118063

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/28 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید.

آقای مســعود رئوفی با کد ملی 4322690505 به سمت بازرس اصلی و 

خانم ندا قطرانیان با کد ملی 0060333105 به سمت بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آقای میرمهدی هاشــمی صالحی با کد ملی 0061787299 به ســمت 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

خانم عزت السادات هاشمی صالحی با کد ملی 0041287487 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره

خانم فرزانه هاشــمی صالحی با کد ملی 0047788331 به سمت عضو 

هیئت مدیره

خانم فریبا هاشــمی صالحی با کد ملی 0057168954 به ســمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را به شرح مندرج در ماده 32 اساسنامه 

به مدت 2 سال به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.
کلیه اســناد و اوراق بهادار و چک ها و سفته ها و اسناد تعهدآور و رسمی 
و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با 
مهر شرکت معتبر است و ضمنا اوراق عادی و کارهای عادی و حواله های 

جاری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین و تفویض اختیارات نماینده، قانونی 
انتخاب و تعیین ســمت هیئــت مدیره، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، 
تصویب ترازنامه و صورت های مالــی، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب 
بازرس، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی جی سهامی خاص
 به شماره ثبت 41623 و شناسه ملی 10100869984

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

بارکد 5435561

م الف 118053

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/5/3 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

رحیم اله دهقانی کد ملی 1639465812 به سمت رئیس هیئت 
مدیره

شاپور ادیبی کد ملی 4285424002 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره

فرهاد کرمی کد ملی 3501279450 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل تعیین گردیدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی 
همراه با مهر شــرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری و قراردادها با 
امضــاء مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید.

بند 1 از ماده 40 اساســنامه نمایندگی شــرکت در برابر اشخاص 
و کلیــه ادارات دولتی و مؤسســات خصوصی )مراجعه به هر گونه 
دســتگاه قضائــی و حضور در جلســات کارفرمایــان و همچنین 

کارگاهها(
بند 13 از ماده 40 اساسنامه اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه 

دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری 
با داشــتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش 
فرجام مصالحه، تعیین وکیل ســازش ادعای جعل نسبت به سند 
طرف و اســترداد ســند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور 
کلی اســتفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون 
داوری تعیین وکیل برای دادرســی و غیره با یا بدون حق و توکیل 
و وکیل در توکیل و لوکرار تعیین مصدق و کارشــناس اقرار خواه 
در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاماًل قاطع دعوی خســارت 
اســترداد دعوی جلب شــخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام 
به دعــوای متقابل و دفاع از آن تأمیــن مدعی به تقاضای توقیف 
اشــخاص و امــوال راز دادگاههای اعطالی مهلــت برای پرداخت 
مطالبات شرکت درخواســت صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی 

و اخذ محکوم به چه دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب 
و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بین المللی خلخال دشت سهامی خاص
به شماره ثبت 135583 و شناسه ملی 10101787850

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

بارکد 5453982

م الف 118056

سال هفتادو چهارم   شماره ۲11۶9   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(سه شنبه ۷ مهر 1394   15 ذیحجه 143۶   ۲9 سپتامبر ۲015

صفحه2

خبر ويژهيادداشت میهمان

 میالد خجسته دهمین هادی آل محمد)ص( امام علی النقی)ع( مبارک باد

*ایندیپندنت: آل سعود یک رژیم تروریستی و 
شیطانی تحت حمایت غرب است.

* نتانیاهو: شــیعه و ســنی معتقدند اسرائیل 
درخاورمیانه جایی ندارد.

* راز عقب نشــینی غرب در برابر بشــار اسد 
به روایت مجتهد.

* حمله هوایی آل ســعود به یک مراسم عروسی 
در یمن 131 کشته برجای گذاشت.  صفحه آخر

گزارش مستند کیهان

معامله بر سر هیچ
لغو تحریم ها توهم است

با اشاره به بحران پناهجویان

رویترز: آتش فتنه غرب در خاورمیانه
دامن اروپا را گرفت

آخرین خبرها از فاجعه منا

سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه ها : 
امروز اجساد 130 جان باخته فاجعه منا وارد کشور می شود 

* پروازهای برگشت حجاج از دیروز آغاز شده و تا 25 مهرماه 94 در قالب 218 پرواز ادامه خواهد یافت.  
* امروز پیکر 130 جان باخته منا در حالی وارد کشــور می شــود که هنوز از سرنوشت بیش از 290 ایرانی مفقود 

اطالعی در دست نیست و سعودی ها از همکاری با مسئوالن کشورمان نیز خودداری می کنند.
* عربســتان از دیروز دفن اجســاد آن دسته از زائرانی که در حادثه منا جان باختند را پیش از شناسایی به بهانه 
خطر بروز بیماری و فساد در سردخانه آغاز کرده است!                                                              صفحه11

صفحه2

* یک استاد اقتصاد: پساتحریم »توهم« است، برجام با 

اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.

* رئیــس اتحادیه میــوه و تره بار: میوه هــای قاچاق از 

گمرک وارد کشور می شود.

* یک جانباز در گفت وگو با کیهان اعالم کرد: تولید ساالنه 

یک تن عسل طبیعی با سرمایه اولیه 5 میلیون تومان.

* پزشک متخصص مغز و اعصاب به خاطر تشخیص نادرست 

به پرداخت دیه محکوم شد.                     صفحات11و4

سند دیگری از بی کفایتی آل سعود

طراح و معمار مسیرهای منا:
بارها به سعودی ها هشدار داده بودیم

* بازگشــت پذیری ســریع تحریم ها )snap-back( شبحی دایمی از 
ترس را بر روی ایران ایجاد خواهد کرد و پنجره ای همواره گشــوده 

برای نفوذ بیشتر آمریکا  مهیا می کند.
* حفظ ســاختار تحریم ها و مهندســی صورت گرفته بر روی داده ها و 
ســتانده ها و زمان بندی  آنها در توافق اثبات می کند که آمریکا به دنبال 
آن است که ایران انقالبی را برای مدت طوالنی حداقل ده سال مهار کند.
* در برجام تمامی ساختار و سازوکارهای حقوقی قوانین تحریم آمریکا 
پابرجا مانده است. یعنی همه قوانین تحریمی کنگره آمریکا که بخش 
اصلی تحریم های آمریکا علیه ایران را شکل می دهند، باقی می ماند و 

تنها اجرای برخی از این قوانین به صورت موقت متوقف می شود. 
*  در هیچ کجای برجام ســخنی از برداشته شدن تحریم درآمدهای 
نفتی نشده اســت. در نتیجه این تحریم ها کما فی السابق ادامه خواهد 
یافت و در نتیجه آن خریداران نفت ایران باید درآمدهای ناشی از آن 
را در یک حســاب به نام ایران واریز کرده و ایران تنها می تواند از این 
منابع در تجارت دوجانبه با کشور خریدار نفت استفاده کند. ایران حتی 

قادر به خرید طال و انتقال آن به داخل کشور نخواهد بود!
* حدود اختیارات رئیس جمهور آمریکا در توقف موقت اجرا، بر اســاس 
ظرفیت قانونی انجام می شود که میزان آن توسط کنگره مشخص می شود. 
این رویه هیچ قالب مشخص و همیشگی ندارد و کنگره می تواند در برخی 
قوانین این اختیار را به رئیس جمهور بدهد و یا ندهد.                صفحه3

* غول هــای چندملیتی حوزه IT شــکارچیان و بازاریابان خود را در قالب 
برگزارکننده دوره های کارآفرینی به ایران فرســتاده اند تا سود هنگفتی از 

دزدی ایده های نخبگان کسب کنند.
* اریک اشمیت که اکنون مدیریت بخشی از دوره های ایده یابی استارت آپ در 
ایران را عهده دار است سال 2012 به مدیر یک کسب و کار موفق در ایران گفته 

بود: »جایی مثل زندان اینترنت ندارد، پس گوگل به شما خدمات نمی دهد!«

برای مجلس بزم
نه میدان رزم!

از آی بریج تا کارآفرینی گوگل!

شکار نخبگان پشت پرده استارت آپ ها
* ایده دزدی از نخبگان و مبدعان 
جوامع، جنگی است که هم اکنون 
در کشــورهای توســعه یافته نیز 
وجــود دارد اما به علت تســهیل 
مســیرهای »ثبت اختراع« و ارائه 
گواهی ابداع یا »پتنت« به شدت 

محدود شده است.
صفحه6

9 ساعت پس از اعتراض کیهان
سایت حامی دولت غیرتی شد !

روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل:

هزاران زائر مسلمان 
قربانی بی کفایتی و سوء مدیریت سعودی ها شده اند

* رئیس جمهور کشــورمان در ســخنانی در هفتادمین نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل: افکار عمومی خواستار آن است که مسئوالن دولت عربستان سعودی، 
بی درنگ به مســئولیت بین المللی خود در تأمین دسترسی کنسولی فوری برای 
* اوباما با دست خالی برای سوریه بلوف زدشناسایی سریع و بازگرداندن بدون تأخیر اجساد مطهر عمل نمایند.      صفحه2


