
اداره کل راه آهــن جنوب در نظر دارد اجــرای موضوع 
»خدمات دوســاالنه ترمیم و نگهداری فضای ســبز 
ایستگاههای اداره کل راه آهن جنوب« را از طریق انجام 
تشریفات مناقصه )براساس آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 
قانون برگزاری مناقصات( به پیمانکار واجد شــرایط )دارای 
گواهی صالحیت معتبر از اداره کار و همچنین سابقه 

اجرائی در امور مرتبط( واگذار نماید.
نوع و منبع مالی مناقصه: مناقصه دو مرحله ای و از محل 

اعتبارات جاری راه آهن می باشد.
مهلت توزیع اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 94/5/10
مهلت تحویل اســناد: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه 

مورخ 94/5/25 

هزینه تهیه اسناد: مبلغ 200/000 ریال و غیرقابل استرداد 
به صورت واریزی به حساب شماره 4001064004005747 

خزانه می باشد.
متقاضیان بمنظور دریافت اســناد ارزیابی می توانند با در دســت 
داشــتن معرفی نامه معتبر به نشانی اهواز - میدان هجرت- اداره 
کل راه آهن جنوب- اتاق 15 )تلفن تماس 061-33332280( 
مراجعه نمایند. ضمنا، شــرکت در ارزیابی کیفی بمنزله شــرکت 
در مناقصه نبوده و متعاقبا از شــرکتهایی که حائز حداقل امتیاز 
ارزیابــی شــده اند، بمنظور شــرکت در مناقصــه و ارائه قیمت 

پیشنهادی دعوت بعمل خواهد آمد.
* برای کســب اطالعات بیشــتر و دریافت رایگان اسناد به 

سایتWWW.IETS.MPORG.IR مراجعه فرمائید.

آگهی ارزیابی کیفی )فراخوان نخست(

اداره کل راه آهن جنوب 
5/1814 م/الف

نوبت دوم

راه آهن جمهوری اسالمی ایران اطالعیهشماره 42/94/7
قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

با توجه به مفاد بنــد )د( تبصره 9 قانون بودجه 
سال 1394 یکی از شرایط استفاده از معافیت ها و 
بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های 
مســتقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام 
برای دریافت شــماره اقتصادی می باشد بنابراین 
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل )به استثنای 
صاحبان مشاغل خودرو( که تاریخ ثبت یا شروع 
فعالیت آنها حســب مورد قبل از 1393/12/29 
بوده مکلفند حداکثر تا پایان تیرماه سال 1394 
جهت بهره مندی از معافیت ها و بخشــودگی های 
مقرر قانونی نســبت بــه ثبت نام بــرای دریافت 
شــماره اقتصادی از طریق سایت ســازمان امور 
 www.tax.gov.ir مالیاتی کشــور به نشــانی

اقدام نمایند.
امور  مردمی ســازمان  ارتباط  مرکز   1822

مالیاتی کشور
35087 مرکز پاسخگویی فنی

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
م الف 1089

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

موضوع شــرکت: احداث انــواع مزارع و اســتخر های تکثیر و 
پرورش انواع ماهی پرورشــی و دریایی تولید تخم چشــم زده 
بچــه ماهی انــواع ماهیان و آبزیان و نصــب و تجهیزات انواع 
شــناورهای صید و صیادی ارائه کلیه فعالیت های شیالتی اعم 
از تولید تهیه و توزیع انواع آبزیان نوین شیالتی فیش برگر برگر 
میگو ماریناد کوفته ماهی استیک واردات صادرات محصوالت 
شــیالتی توزیع خاویار اعم از تاس ماهی و آزاد ماهیان تهیه و 
تولید انواع نهادهای آبزیان خدمات مشاوره ای علمی در زمینه 
کلیــه علوم شــیالتی و صیادی طبخ انواع آبزیــان و غذاهای 
دریایی راه اندازی خطوط تولید فــرآوری آبزیان و محصوالت 
جانبی برگزاری تورهای آبزی پروری در داخل و خارج کشــور 
تولید ماهیان ســردآبی و گرم آبی مشــاوره و خدمات فنی و 
کارشناســی انواع آبزیان اجرای طرح های آبزی پروری تامین 
نهاد های مورد پرورش دهنــدگان از قبیل غذای ماهی و بچه  
ماهی و غیره بازرگانی کلیه محصوالت مرتبط به موضوع شرکت 
و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی 
و حقوقی دولتی و خصوصی اخذ وام و تســهیالت از بانک ها و 
موسسات اعتباری شرکت در انواع مناقصه و مزاید  ه های دولتی 

و خصوصی و تعاونی برگزاری دوره های آموزشی برای پرورش 
دهنــدگان ماهی و صیادان با هماهنگی شــیالت »در صورت 

ضرورت قانونی 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 کدپستی 1433893837

سرمایه شــرکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به 100 
سهم 100/000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن 
بی نام میباشــد که مبلغ 3/500/000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شــماره 315 مورخ 93/10/28 نزد بانک 
ملی شــعبه دانشگاه آزاد اســالمی پرداخت گردیده است و 

الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:

محمــود ابراهیمی به ســمت عضو هیئت مدیــره به ش- م 
4889734181 علــی اصغر لک آزاد به ســمت مدیرعامل 
)خارج از اعضا( به ش- م 2030355364 سلطانعلی ابراهیمی 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش- م 5319564201 
احمــد ابراهیمی به ســمت رئیس هیئت مدیــره به ش- م 

2030967734 به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهد آور 

شــرکت به امضای احمد ابراهیمی به ســمت رئیس هیئت 
مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت و یا امضای مشــترک 
محمود ابراهیمی به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی 
سلطانعلی ابراهیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای احمد ابراهیمی 
به سمت رئیس هیئت مدیره محمود ابراهیمی به سمت عضو 
هیئت مدیره- عضو اصلی سلطانعلی ابراهیمی به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره علی اصغر لک آزاد به ســمت مدیر عامل 

هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:
غالمعلی اسماعیلی به شماره ملی 4879779970 به عنوان 

بازرس اصلی.
محمود بارانی به شماره ملی 6249680403 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهــت درج آگهی ها انتخاب 

شد.
»ثبــت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت 

نمی باشد«

تاسیس شرکت سهامی خاص آبزی پروران فجر خزر در تاریخ 1394/02/02  
به شماره ثبت 471362 به شناسه ملی 14004865099

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/11/26 و مجوز شماره66910 مورخ 93/12/16 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای بابک غفاریان ش م 0031821847 به سمت رئیس  هیئت مدیره، آقای محسن غفاریان ش م 0932707981 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای فرمان غفاریان ش م 0451645383 به ســمت عضو هیئت مدیره، امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از 

جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی بزرگ تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت134076 و شناسه ملی10101773108

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

مزایده شماره 94/7   
فروش امالک مازاد بانک ملی ایران

بانک ملی اریان

متقاضیان خرید برای دریافت اطالعات بیشــتر از 
تاریخ 1394/4/24 به پایــگاه اینترنتی بانک ملی 

ایران به آدرس: www.bmi.ir مراجعه نمایند.

پیرو آگهی  مناقصه عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در روزنامه کیهان در تاریخ 94/4/7 و 94/4/8 بدینوسیله شرایط مناقصه به 
شرح ذیل اصالح می گردد:

اصالحیه

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

متقاضیان شــرکت در مناقصه جهت دریافت اصالحیه اســناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 94/5/4 به نشانی قزوین- چهارراه ولیعصر- ابتدای خیابان 
طالقانی- حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین- طبقه دوم- امور تدارکات مراجعه نمایند.

تاریخ تحویل اسناد: ساعت 10 روز شنبه مورخ 94/5/10
تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 94/5/10

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
)سهامی خاص(

سپرده شرکت در مناقصه )بریال(مبلغ پایه مناقصهموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

قرائت کنتور توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهری و روستایی مشترکین 194/101/1
16/769/000/000650/000/000شرکت توزیع نیروی برق استان در امورهای شمال، جنوب، مینودر و تاکستان

قرائت کنتور، توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهری و روستایی مشترکین 294/101/2
12/135/000/000510/000/000شرکت توزیع نیروی برق استان در امورهای آبیک، بوئین زهرا، آوج، البرز و محمدیه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/10/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت گروه عمران و 
مسکن سازه پایدار قرن به شناسه ملی 10101285457، شرکت 
مهندسی عمران و تولیدی نیرو به شناسه ملی 10101357432، 
به شناسه ملی10102770018  انبوه سازان سبزاندیشان  شرکت 
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب و تعیین 
ســمت هیئت مدیره، انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار مهر 
درخشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت391515 

و شناسه ملی10320409819

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

سال هفتادو چهارم   شماره 2۱۱۱۱   تکشماره 5000 ریال ۱2صفحه ) به اضافه۱6صفحه ویژه نامه خودرو ، ۸ صفحه ویژه نامه صنعت خانه و ساختمان در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 30 تیر ۱394   4 شوال ۱436   2۱ جوالی 20۱5

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

با معرفی برترین ها

نتایج کنکور سراسری اعالم شد
گروه زبان های خارجیگروه هنرگروه علوم  انسانیگروه علوم تجربیگروه علوم ریاضی و فنی

 پژمان شهبازی دستجرده
 از اصفهان نفر اول 

 سارا همتی
 از تبریز نفر اول 

 علی کیانی نیستانکی
 از تهران نفر اول 

 آناهیتا هدایتی
 از تهران نفر اول 

پویا همدانیان خوزانی
 از کاشان نفر اول 

محمد رسول یزدیان
 از قم نفردوم 

کیانا تدبیر واجارگاه
 از لنگرود نفردوم 

سید ابوالفضل میر رضی
 از اصفهان نفردوم 

المیرا آشفته
 از تهران  نفردوم 

یاسمین فروتنی
 از شیراز نفردوم 

 وحید باالزاده مرشت
 از بابلسر نفرسوم 

 فائزه قایم دوست
 از زاهدان نفرسوم 

 ابوالفضل مشیری
 از اصفهان نفرسوم 

 غزاله پژند
 از کرج نفرسوم 

 زینب شیرزاد مقدم
 از شمیرانات نفرسوم 

گزارش خبری تحلیلی کیهان از تصویب قطعنامه ضد ایرانی

شورای امنیت ماشه را چکاند
نوبت ایران است

طی 3 روز گذشته در سراسر کشور

سیل 14 کشته و 10مفقود بر جای گذاشت

* وزیر اقتصاد یک روز پس از توافق رقم پول های بلوکه 

شــده ایران را از 100 میلیارد دالر به 29 میلیارد دالر 

تقلیل داد و دیروز هم رئیس کل بانک مرکزی این رقم 

را به 26 میلیارد دالر کاهش داد.

* برخالف پیش بینی ها، سقوط بورس ادامه دار شد.

* رئیس انجمن افزودنی هــای خوراکی صنایع غذایی: 

70درصد افزودنی ها وارداتی اند.

صفحه۴

طی چند روزه پس از توافق

دولت رقم پول های بلوکه شده ایران را 
باز هم کمتر کرد

* ارتــش ســوریه 400 تکفیــری را در رقه به هالکت

 رساند.

* نظامیان مصری 59 تروریســت را در صحرای ســینا 

کشتند.

* انفجار بمب در جنوب ترکیه 27 کشته و 45 مجروح 

برجای گذاشت.

* تشــدید حمالت خونین در یمن همزمان با عیاشی 

پادشاه عربستان در فرانسه.                     صفحه آخر

سپاه بدر با تکذیب خبر آتش بس

وجب به وجب خاک عراق را
 از لوث داعش پاک می کنیم

صفحه11

صفحه2

عربستان 
4000 بمب برای 

تصرف عدن!

* شــورای امنیت سازمان ملل دیروز )دوشــنبه( قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا در خصوص جمع بندی مذاکرات ایران و گروه 1+5 را به اتفاق 
آراء تصویب کرد.تمامی 15 عضو این شورا به این قطعنامه رأی مثبت 

دادند.
* یکــی از موارد گنجانده شــده در قطعنامه2231 شــورای امنیت، 
سازوکار بازگشــت تحریم های ایران در صورت نقض ادعایی توافق 

است.
* قطعنامه2231 نه تنها قطعنامه های قبلی را لغو نکرده بلکه آن ها را 

در داخل یک قطعنامه جدید تجمیع کرده است.
* قطعنامه شــورای امنیت همچنین برنامه موشک های بالستیک ایران 
را به مدت 8 ســال و صادرات سالح های متعارف به ایران را به مدت 

5 سال تحریم می کند. 
* تصویب زودهنگام قطعنامه جدید، توافق وین را به یک سند رسمی 
و الزم االجرای بین المللی تبدیل کرد و جایگاه قانونی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی و شورای عالی امنیت ملی ایران را نادیده گرفته است.
* با تن دادن به قطعنامه مذکور که ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل 
متحد تصویب خواهد شــد، ایران رســما اعالم کرده است که برنامه 
هسته ای خود را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و منطقه ای می داند.
* نمایندگان مجلس شورای اسالمی می بایست با توجه به اصول قانون 
اساســی از جمله اصل 77، متن توافق وین را مورد کنکاش و بررسی 
دقیق قرار دهند.                                                                  صفحه3

نامه 14 نماینده به روسای جمهور و مجلس

حق هرگونه شرط 
درباره قطعنامه شورای امنیت برای ایران محفوظ است

شرط گستاخانه آلمان برای گسترش روابط تجاری با ایران

فرش قرمز دولت زیر پای دشمنان ملت

صفحه10

صفحه10

معــاون  گابریــل،  زیگمــار   *
صدراعظم و وزیراقتصاد و انرژی 
آلمــان در رأس هیاتی بلندپایه 
دیداری  بــرای  یکشــنبه  عصر 
3روزه وارد فــرودگاه مهرآبــاد 

تهران شد.

* معــاون صدراعظم آلمان: زیر ســوال بردن حق موجودیت این کشــور
[منظور رژیم نامشروع و اشغالگر صهیونیستی است]  مسئله ای نیست که ما 

آلمانی ها بتوانیم آن را قبول کنیم.
* روزنامه آلمانی »بیلد« به نقل از معاون صدراعظم آلمان: کوشش می کنم 

تا دولت ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
* با توجه به نقش ایران در مناقشــات منطقه و بــه خصوص در روابط با 
اسرائیل، آلمان می تواند نقش میانجی داشته باشد.                    صفحه3

شرمن: متن توافق وین را
با مشورت اسرائیل تهیه کردیم


