
رجوع به صفحه 8

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مــورخ 1393/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:

موسســه یکتــا اندیشــان بهمــن بــه شــماره ملی 

14003797297 بــه عنوان بازرس اصلی و آقای پیام 

طاهری به شماره ملی 0055354459 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی زیگورات 
سهامی خاص به شماره ثبت 10492 

و شناسه ملی 10100424169

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/12/3 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

شــهرام پور طهمــورث به کد ملــی 1815634391 به ســمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره 

محمــد پورطهمورث به کد ملی 3255419212 به ســمت نائب 

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اســامی با امضاء مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و امضای اوراق عادی و اداری با 

امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب صنعت خزر سهامی خاص
 به شماره ثبت 203425  و شناسه ملی 10102451215

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 

بطــور فوق العــاده مــورخ 1393/12/4 و مجــوز 

 93/12/18 مــورخ   932/126/17604 شــماره 

و  فرهنگــی، صنایــع دســتی  میــراث  اداره کل 

ذیــل تصمیمــات  تهــران  اســتان  گردشــگری 

اتخاذ شد:

- آقای مهــدی فرهادی با کد ملی 0051208067 

به ســمت بازرس اصلی و آقای عبدالمجید اسدی با 

کد ملی 0043785573 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

- روزنامــه کثیراالنتشــار »کیهــان« جهــت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

- ترازنامه و حســاب ســود و زیان برای سال مالی 

1392 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت هتل سازان بزرگ تهران
 سهامی خاص به شماره ثبت 230227 

و شناسه ملی 10102712980

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/11/07 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

آقــای تیلمــان اهــرت تبعه آلمــان و دارنــده گذرنامه شــماره 

C4KN54X4J8D به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره 

و آقــای دکتر آلفرد پتری تبعــه آلمان ودارنده گذرنامه شــماره 

CGFHWYYNN6D  بــه عنوان عضــو هیئت مدیره و نایب 

رئیــس هیئت مدیره و شــرکت ایوانیک دگوســا جی.ام.بی.اچ. به 

شــماره ثبت تجــاری 20227HRB با نمایندگی آقای اشــتفان 

 C80FJ250Y1D هارتویگ تبعه آلمان و دارنده گذرنامه شماره

را به عنوان عضــو هیات مدیره و آقای رضا خدمتی خارج از هیئت 

مدیره به شــماره ملی 0069081263 به سمت مدیرعامل جهت 

باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب نمود.

- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها به استثناء 

چک، برات و ســفته ها بــا امضای مدیرعامل بــه تنهایی همراه با 

مهر شــرکت و صدور چک، سفته، بروات با امضاء متفق آقای رضا 

خدمتی)مدیرعامــل( و آقای علی افســر به عنــوان نماینده آقای 

اهرت، همراه با مهر شــرکت و در غیاب آقای افسر با امضای آقای 

رضا خدمتی و خانم مهناز غامی، به عنوان شــخصی که از طرف 

هیئت مدیره تعیین شده است، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ایوانیک دگوسا ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 12469  

و شناسه ملی 10100482257

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

م الف 491

نیروی دریایی

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 4/پ/ 94

فرماندهی آماد و پشــتیبانی نیــروی دریایی راهبردی ارتش 
جمهوری اســامی ایران درنظر دارد نیازمندی مشروحه ذیل خود 

را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق شــرایط و مشــخصات با در 
دست داشــتن معرفی نامه یا مهر شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 
500/000 ریال در وجه حساب شماره 5151579015005 بانک سپه 
بــه نام دارایــی ف آماد و پش نداجا از تاریــخ 94/2/23 تا 94/3/2 از 
ســاعت 8 الی 12 به ف خرید این فرماندهــی واقع در تهران- میدان 
رســالت- انتهــای خیابان نیــروی دریایی- پــادگان کوهک مراجعه 
نماینــد و در صورت لزوم تلفن هــای 77225974، 77226053 و 

77226037 آماده پاسخگویی خواهند بود.
pu  5000 جفت کفش سفید زیر

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران

م الف 481 

نظر به اینکه پرونده خانــم میترا صفیعی فرزند ابراهیم به علت 
غیبت در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مورد بررسی 
قرار گرفته و منجر به صدور رأی شــده است و جهت اباغ رأی 
نشانی از ایشان در دسترس نمی باشد، لذا به نامبرده اطاع داده 
می شــود حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از انتشــار آگهی به 
امور نیروی انســانی این دانشگاه واقع در تهران- بزرگراه شهید 
چمران- اوین- جنب بیمارستان آیت اهلل طالقانی مراجعه نمایند.

بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت مقــرر رأی صادره الزم االجرا 
خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آگهی ابالغ رأی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مزایده شماره 94/4- فروش امالک مازاد 
بانک ملی ایران

بانک ملی اریان

متقاضیان خرید برای دریافت اطاعات بیشــتر از 
تاریخ 1394/2/22 به پایــگاه اینترنتی بانک ملی 

ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی)ره( درنظر دارد نسبت به ایران به آدرس: www.bmi.ir مراجعه نمایند.
خرید خدمات: 

1- عملیــات تعمیر، ســرویس و نگهداری موتورخانــه مرکزی، کانال 
تأسیساتی، موتورخانه ورزشگاه امام علی)ع(.

2- ســرویس، نگهداری و راهبری تأسیســات الکتریکی و مکانیکی و 
ابنیه ساختمان ستاد مرکزی و ساختمان های تابعه

از طریــق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید که به این 
وســیله از شرکت های معتبر فنی مهندسی و تأسیساتی جهت شرکت 

در مناقصه، دعوت به عمل می آید.
تضمیــن شــرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامــه بانکی و یا چک 
تضمین شــده بانکــی در وجه کمیته امداد امام خمینــی)ره( به مبلغ 

150/000/000 ریال مورد تأکید می باشد.
مهلت و محل دریافت اســناد شرکت در مناقصه و تحویل پیشنهادات 
از روز یک شــنبه مورخ 94/2/27 لغایت پایان ساعت اداری روز شنبه 
مورخ 1394/3/9 از ســاعت 9 صبح تا ساعت 15/30 )روزهای شنبه 
تا چهارشــنبه( به نشانی تهران- ابتدای جاده لشگرک- بعد از چهارراه 
مینی سیتی- سوهانک- مجتمع اداری فرهنگی والیت- بلوکA طبقه 
اول، اداره کل پشــتیبانی، اتــاق 138 اداره بازرگانی و امور قراردادها، 
با ارائــه معرفی نامه کتبی تلفــن: 23902541 و 23902402 ضمناً 
متقاضیان می تواننــد از طریق پایگاه ملی اطاع رســانی مناقصات به 
آدرس iets.mporg.ir نســبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه 

نیز اقدام نمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

شماره ب/ق/94- 2/02
نوبت اول

م الف495

دفتر مرکزی

اداره کل پشتیبانی کمیته امداد امام  خمینی)ره(

سال هفتادو سوم   شماره 2105۸   تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ويژه تهران( چهار شنبه 2۳ ارديبهشت 1۳94   24 رجب 14۳6   1۳ مه 2015

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

صفحه2

مدیرکل آژانس انرژی اتمی: ایران مجبور به پذیرش بازرسی از مراکز نظامی خود است

تیر خالص آمانو
به اعتماد خوش خیال ها

* زاهــدی: ادامه فعالیت سرپرســتان 28 دانشــگاه غیرقانونی اســت 
چراکه طبق قانون یک دانشــگاه نمی تواند بیشتر از 6 ماه با سرپرست
اداره شود.                                                                  صفحه10

حفاظت ویژه نیروی دریایی ارتش از کشتی نجات
صفحه10

* حمالت قبایل یمنی به تأسیسات نفتی عربستان 

در ظهران.

* هرج و مــرج و درگیری در جبهــه تکفیری ها 

همزمان با پیشروی مقاومت در القلمون.

* دیدار فرستاده بارزانی با سران رژیم صهیونیستی 

در تل آویو!

* هالکت 100 تروریست طالبان در عملیات بزرگ 

نیروهای افغانستان.                          صفحه آخر

آتش بس شکننده
رنگ فریب بر ننگ جنایات آل سعود

* برخالف مصوبه شــورای پــول و اعتبار برخی 

مؤسسات مالی سود روزشمار 25 درصد می دهند!

* ســربازان غایب در صورت معرفی تا شهریور 94 

به ازای هر فرزند 3 ماه کسر خدمت می گیرند.

* افزایش قیمت 30 قلم کاال علی رغم بخشــنامه 

جهانگیری.

* یارانه نقدی جمعه قابل برداشت است.

صفحات۴و۱۱

مشوق های دولت
برای کاهش مصرف آب در تابستان

عضو شورای عالی انقاب فرهنگی خبر داد

ادامه فعالیت غیرقانونی
 28 سرپرست دانشگاه

* جمشید جعفرپور عضو کمیسیون 
فرهنگــی: به بهانه تســاهل نباید به 

معاندان نظام میدان داد.
* ســید مرتضــی حســینی عضــو 
دیــدگاه  فرهنگــی:  کمیســیون 
شبه روشنفکری که مخالف ورود دین 
در فرهنگ است عقبه دولت یازدهم را 

تشکیل می دهد.

نمایندگان در گفتگو با کیهان مطرح کردند

عرصه فرهنگ
جای تساهل با معاندان نیست

* دولت یازدهم خود را مدیون این  شبه روشنفکران می داند.
* موسوی الرگانی، عضو فراکسیون روحانیون: یادمان نرفته که وزارت ارشاد  دولت 

یازدهم از افراد معلوم الحال و معاند تقدیر کرد.
*در دو سال اخیر نمایشــگاه کتاب محل جوالن نویسندگان و ناشران ممنوع الکار 

شده است.    
 صفحه10

فؤاد معصــوم رئیس جمهور عــراق در صدر 
هیئتی عالی رتبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. 
 فــؤاد معصــوم رئیس جمهور عراق عصــر دیروز با 
اســتقبال نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد 
فرودگاه مهرآباد تهران شد.ســفر رئیس جمهور عراق به 
تهران3  روزه بوده و وزرای گردشــگری، محیط زیست و 

تجارت وی را در این سفر همراهی می کنند.

حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور امروز در 
مجموعه سعدآباد از رئیس جمهور عراق استقبال رسمی 
خواهد کرد.فؤاد معصوم عاوه بر دیدار با رئیس جمهوری 
اســامی ایران با علی الریجانی رئیس مجلس شــورای 
اســامی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
نیز دیدار خواهد کرد.رئیس جمهور عراق صبح پنج شنبه 

تهران را به مقصد بغداد ترک خواهد کرد.

* مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی در مصاحبه با  
آسوشیتدپرس: توافق هسته ای به کارشناسان آژانس، حق دسترسی 

به سایت های نظامی ایران را می دهد. 
* ایــران در ایــن ســند تفاهم بــه طور مشــخص بــا اجرای 

»پروتکل الحاقی« موافقت کرده است.
* ادعای آمانو درباره بازرسی از مراکز نظامی کشورمان در حالی 
مطرح می شود که این موضوع جزو خطوط قرمز جمهوری اسالمی 

ایران در مذاکرات است.
* رهبر معظــم انقالب: مطلقاً نباید اجازه داده شــود که به بهانه  
نظارت، به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند و مسئولین نظامی 
کشور نیز به هیچ وجه اجازه ندارند که به بهانه  نظارت و بازرسی، 

بیگانگان را به این حریم راه دهند.
* بر اســاس تفاهم صورت گرفته در لوزان، لغو تحریم ها منوط به 

راستی آزمایی و تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است.
* منتقــدان این تفاهم بارها بیان کرده اند گره زدن سرنوشــت و 
کارکرد توافق به اعالم نظر آژانس، با توجه به رویکردهای سیاسی 

و پیشینه آن خطایی استراتژیک است.
* موضع گیری اخیر آمانو نشــان می دهد دل بستن به داوری این 
مرجع به اصطالح بین المللی چیزی جز اعتماد بی جا و خوش خیالی 
نیست و اساســاً آژانس را باید یکی از بازوهای غرب در مقابله با 

جمهوری اسالمی قلمداد کرد. 

رئیس جمهور عراق وارد تهران شد

برادر محسن
مسابقه مدیران فرهنگی از شما بعید بود!

برای دلجویی از ضد انقاب


