
                      

اولين نشريه مخصوص بانوان

 با مطالب متنوع و خواندني 

شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

م الف 144

1( دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شهید بهشتی

2( موضوع مناقصه: واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز 
پزشکی آموزشی و درمانی کودکان مفید

3( شرایط مناقصه: ارائه 39 نیمراه جهت ایاب و ذهاب داخل شهر و 
8 نیمراه جهت ایاب و ذهاب خارج شهر، خودرو: مینی بوس

4( مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: 18/000/000 ریال معادل 
)یک میلیون و هش��تصد هزار تومان( به ص��ورت ضمانتنامه بانکی یا 

رسید پرداخت نقدی
5( نحوه دریافت اسناد: ارائه معرفی نامه کتبی و فیش واریز نقدی 
باب��ت هزینه خرید اس��ناد مناقصه به مبلغ 50/000 ریال به ش��ماره 
حس��اب 99901603 به نام درآمد غیرقابل برداش��ت نزد بانک رفاه 

کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کد 196
6( محل دریافت اس�ناد: تهران، بزرگراه ش��هید چمران، ولنجک، 
خیابان یمن، خیابان شهید اعرابی، جنب بیمارستان آیت اله طالقانی، 
دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی شهید بهشتی، 
ساختمان ش��ماره)1( س��تاد، طبقه دوم، دبیرخانه مدیریت خدمات 

پشتیبانی دانشگاه
7( مهلت دریافت اسناد: 7 روز پس از تاریخ چاپ آگهی

* هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی مناقصه عمومی«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس�امی ایران درنظر دارد نیازمندی مشروحه ذیل خود را از 

طریق مناقصه عمومی تأمین نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات با 
در دست داشتن معرفی نامه یا مهر شرکت از تاریخ 93/1/30 تا 
93/2/1 از ساعت 8 الی 12 به ف خرید این فرماندهی واقع در 
تهران- میدان رس��الت- انتهای خیابان نیروی دریایی- پادگان 
کوهک مراجعه نمایند و در صورت لزوم تلفنهای 77225974، 

77226053 و 77226037 آماده پاسخگویی خواهند بود.
مرغ منجمد کشتار روز 200تن

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 1/خ/پ/93

م الف 186

نیروی دریایی

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس�امی ایران درنظر دارد نس��بت به تجهیز آشپزخانه های 
صنعت�ی خود واقع در بندر کنارک برابر شرایط اختصاصی از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق ش��رایط و مش��خصات 
مناقصه، با در دست داش��تن معرفی نامه یا مهر شرکت از تاریخ 
93/1/28 ال��ی 93/2/4 از س��اعت 8 ال��ی 12 ب��ه ف خرید این 
فرماندهی واقع در تهران- میدان رسالت- انتهای خیابان نیروی 
دریایی- پادگان کوهک مراجعه نمایند و در صورت لزوم تلفنهای 
آماده پاسخگویی   77226037 ،77226053 ،77225974

خواهند بود.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 1/ف/93

م الف 190

نیروی دریایی

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات شرکت پویا توسعه اطلس 
سهامی خاص به شماره ثبت 424339 

و شناسه ملی 10320763537

بارکد 6533974

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/12 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال 
مالی  1391 به تصویب رس��ید. مؤسس��ه حسابرس��ی فاطر به شناسه 
مل��ی 10100188574 و آق��ای محمدرض��ا نادریان به ش��ماره ملی 
3781840824 ب��ه ترتیب به عنوان ب��ازرس اصلی و علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

م الف 19100

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/3/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به نش��انی خیابان پاسداران 
بوستان ششم پالک 107 کدپستی 1666615886 تغییر یافت.

خانم زهرا نیک بخت به ش��ماره ملی 0071995560 به س��مت 
رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از ش��رکت توسعه اقتصادراد به 
ش��ماره ثبت 424999 جایگزین آقای حمیدرضا حاتمی و آقای 
ایمان س��لطانی به ش��ماره ملی 0070383595 به س��مت نائب 
رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از ش��رکت امید توسعه پادنا به 
ش��ماره ثبت 423753 جایگزین آقای باب��ک مدیری، برای باقی 

مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت پویا توسعه اطلس 
سهامی خاص به شماره ثبت 424339

و شناسه ملی 10320763537

م الف 19101

بارکد 6534037

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1392/7/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

عبدالرضا رزمگیر کد ملی 1828914177 به س��مت رئیس 
هیئت مدی��ره و سوس��ن قه��ری کدمل��ی 0043762409 
به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و محمدرض��ا رزمگیر 
کدملی 1828893481 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. علیرضا شرفپور کدملی 0056746881 به سمت 
مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردید. اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
س��فته بروات و قراردادها و بطور کلی هرگونه قراردادی که 
برای ش��رکت ایجاد تعهد نماید منف��ردا با امضای عبدالرضا 
رزمگیر رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت یا با امضای 
منفردا علیرضا ش��رف پور مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

بارکد 6428982

آگهی تغییرات شرکت رزمین ماشین 
سهامی خاص به شماره ثبت 94792 

و شناسه ملی 10101388665

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 19107

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/12/6 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

محمدرضا حس��ین زاده، به شماره ملی 1461229723 به نمایندگی از 
گروه توس��عه ملی به عنوان رئیس هیات مدیره و خسرو خواجه حسنی 
به ش��ماره ملی 5839839329 به نمایندگی از شرکت آزاد راه قزوین- 
زنجان به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و علی اکبر عبدالرش��یدی به 
ش��ماره ملی 2992335673 به نمایندگی از بانک ملی ایران به عنوان 
عض��و هیات مدیره و محمد متین به ش��ماره مل��ی 0071244425 به 
نمایندگی از ش��رکت ملی مس��کن و صنایع س��اختمانی به عنوان عضو 
هی��ات مدی��ره و رضا منص��وری به ش��ماره مل��ی 0602847265 به 
نمایندگی از شرکت مدیریت س��رمایه گذاری بانک ملی ایران به عنوان 

عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و مدارک تجاری تعهدآور، سفته ها و چک ها با امضای متفق 
مدیرعام��ل و یکی از اعض��ای هیات مدیره با مهر ش��رکت یا با امضای 
مدیرعام��ل همراه با امضای آقای محمدص��ادق بهجتی معاونت مالی و 
اداری متفقا همراه با مهر ش��رکت، معتبر و کلیه مکاتبات و قراردادها با 

امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

بارکد 6461770

آگهی تغییرات شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 125300 

و شناسه ملی 10101687420

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 19106

آگهی تغییرات شرکت امید توسعه پادنا 
سهامی خاص به شماره ثبت 423753 

و شناسه ملی 10320760889

بارکد 6533138

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1391 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی ها انتخاب شد.
موسسه حسابرسی فاطر به شناس��ه ملی 10100188574 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی 3781840824 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

م الف 19097

درتاریخ 1392/12/21 به ش��ماره ثبت 451683 به شناس��ه ملی 
14003949909 ثب��ت و امض��ا ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
1- موضوع ش��رکت: 1- طراحی، نقشه کشی، آماده سازی و ایجاد 
ابنیه کش��اورزی از قبیل اجرای سیس��تم های آبی��اری قطره ای، 
بارانی، احداث گلخانه س��ردخانه، انبار و م��زارع تکثیر و پرورش 
آبزیان 2- نگهداری و مدیریت کامل مزارع کش��اورزی، گلخانه ای 
و پ��رورش آبزی��ان 3- انجام امور مربوط ب��ه ترخیص و نگهداری 
کااله��ای مختل��ف بازرگان��ی از بن��ادر و مبادی ورودی کش��ور

 4- ایجاد و احداث و مدیریت اماکن مختلف ورزشی و انجام کلیه 
امور عمرانی از قبیل س��اخت منازل مس��کونی طبقاتی و احداث 
پارک و نورپردازی منازل و سایر اماکن اداری و تفریحی و تجاری 
5- نگه��داری اقالم علوفه ای 6- انجام امور دبیرخانه ای و خدماتی 
از قبی��ل نگهبانی- باغبانی و نظافت 7- خدمات رایانه ای از قبیل 
س��خت افزار و نرم افزار و برنامه نویس��ی و - ای��اب و ذهاب درون 
ش��هری 8- خدمات فنی و مهندسی و نگهداری انبار و سردخانه 
9- انج��ام واردات و ص��ادرات کلی��ه کااله��ای بازرگانی و پخش 
کاالهای بازرگانی در سراسر کشور 10- تهیه و نگهداری و توزیع 
اقالم پروتئینی از قبیل گوشت، مرغ و آبزیان 11- خرید، نصب و 
توزیع قطعات مختلف رایانه ای 12- خرید و فروش و تهیه و تامین 
قطعات کش��اورزی و ماشین های کش��اورزی 13- خرید و فروش 
داروهای دامی و مواد اولیه برای تهیه دارو برای واحدهای تولیدی 
14- تهیه و تامین قطعات شناورهای صیادی و کشتی های باربری 
15- برق رس��انی و نصب پس��تهای هوایی و زمینی و نیروگاه های 
خورش��یدی 16- احداث ش��بکه فشار متوس��ط و فشار ضعیف و 
اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع و کدبندی 17- سیم کشی 
س��اختمانها و مراکز صنعتی و نصب یو پی اس- س��اخت و طراحی 
تابل��و برق 18- دوربین مداربس��ته پس از اخ��ذ مجوزهای الزم.

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی ش��رکت: تهران- بلوار دهکده المپیک- زیبادشت باال- 
شهرک الله- بلوک 2- طبقه دوم غربی کد پستی 1489633845

س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به 100 سهم 
10/000 ریال��ی که تعداد 100 س��هم با نام و 0 س��هم آن بی نام 
می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانک��ی ش��ماره 75/1/4278/156 م��ورخ 92/11/8  ن��زد بانک 
صادرات شعبه زیبادش��ت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 

درتعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:

- حبیب اله مزینانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
- حبیب اله مزینانی به سمت عضو هیئت مدیره

- حبیب اله مزینانی به سمت مدیرعامل
- امین رضا برهانی زرندی به سمت رئیس هیئت مدیره

- مرتضی مزینانی به سمت عضو هیئت مدیره
- زهره مزینانی به سمت عضو هیئت مدیره

- مصطفی مزینانی به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت 
و اوراق ع��ادی و اداری ب��ا امض��ای حبیب اله مزینانی به س��مت 
مدیرعامل و امین رضا برهانی زرندی به سمت رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:
رس��ول زهانی به ش��ماره ملی 1060824248 ب��ه عنوان بازرس 

اصلی
عبدالعلی خاش��ع به شماره ملی 2002454280 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیر االنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

بارکد 6443558

تأسیس شرکت سهامی خاص خدمات فنی و مهندسی سرمایه سبز ماندگار

م الف 19110

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

چهلمین روز درگذش�ت یار دیرین 
انقاب، حام�ی وفادار والیت، مبارز 
خس�تگی ناپذیر و محب اهل بیت)ع( 
محمد جوهری فرد  حاج 

)رحمه ا... علیه( را به اطاع میرسانیم.
رجوع به صفحه4 

سال هفتادو دوم q  شماره q 20751  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ويژه تهران( چهار شنبه 27 فروردين q  1393 16 جمادی الثانی q  1435 16 آوريل2014

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

* حجت االس��الم والمسلمین حسن روحانی: در قانون اساسی بین اقوام 
تفاوتی وجود ندارد و همه از حقوق شهروندی برابر برخوردارند.

* شهروند درجه 2 در ایران نداریم.
* کشف و شناسایی منابع ذی قیمت مس، طال، روی، قلع و آهن بزودی 

در سیستان و بلوچستان آغاز می شود.
* گاز در سال 94 به زاهدان و خاش خواهد رسید.

* یکصد هزار هکتار پروژه آب های تحت فش��ار کشاورزی در سیستان و 
بلوچستان اجرایی خواهد شد.

* با اتصال راه آهن زاهدان به افغانستان و آسیای مرکزی تحول بزرگی در 
سیستان و بلوچستان شاهد خواهیم بود.

* تم��ام اقوام و طوایف و مذاهب ش��یعه و س��نی باید ب��رای امنیت این 
سرزمین دست به دست هم بدهند.

* مجتمع های پتروش��یمی در ایرانشهر با س��رمایه بخش خصوصی و با 
حمایت دولت ایجاد می شود.

* توسعه بندر چابهار جزو برنامه های این دولت است.              صفحه3

* مردم بحرین در تظاهرات منامه ضمن همبستگی با زندانیان سیاسی احکام قضایی ظالمانه را محکوم کردند.
* تظاهرکنندگان ضمن سر دادن شعارهایی علیه آل خلیفه خواستار سرنگونی رژیم حاکم شدند.

* یورش مأموران آل خلیفه به منازل برای دستگیری مبارزان همچنان ادامه دارد.
* حزب اسالمی بحرین یورش نظامیان به منزل مبارزان را حرکتی ضد انسانی خواند.                      صفحه آخر

* اعالم آمادگی واش��نگتن برای کمک نظامی به دولت 

نارنجی اوکراین.

* اعتراف س��خنگوی وزارت خارج��ه آمریکا: گروه های 

مسلح در سوریه نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

* ابراز خشنودی رژیم صهیونیستی از سرکوب هواداران 

مرسی در مصر.

* افش��ای کمک 100 میلیون دالری ش��اه عربس��تان

 به پسر اردوغان.                                   صفحه آخر

سرمایه گذاری کالن سران عرب
برای دخالت در انتخابات پارلمانی عراق

* ربیعی: کودکان کار تحت پوشش بیمه و آموزش 

قرار می گیرند.

* س��نگ اندازی ت��ازه اروپا برای ص��دور کاالهای

 ایران.

* وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: مبادالت تجاری 

ایران و ترکیه به 30 میلیارد دالر افزایش می یابد.

* قول دولت و مجلس برای حمایت از بازار سرمایه.

صفحه4

ذخیره سازی 2 گروه کاالی اساسی
برای اجرای هدفمندی

رئیس جمهور در جمع پرشور مردم زاهدان:

چهره سیستان و بلوچستان
متحول می شود

ادامه تظاهرات مردم بحرین
در همبستگی با زندانیان سیاسی

صفحه2

* وزارت دارایی انگلیس 15 مقام س��ابق و فعلی ایران را به بهانه نقض 
حقوق بشر تحریم کرد.

* سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حیدر مصلحی 
وزیر س��ابق اطالعات و قربانعل��ی دری نجف آبادی از جمل��ه این افراد
هستند.                                                                           صفحه2

انگلیس 15مقام ایرانی را 
تحریم کرد

* علی طیب نیا وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس: نزدیک 10 میلیون نفر از 
افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده اند و اطالعات مهمی در مورد 
درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبت نام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد.

* آمار و ارقام حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از مردم برای دریافت 
یارانه نقدی ثبت نام نکرده اند.

* سه نماینده تهران که از وزیر نفت درباره اظهارات خالف واقع وی سؤال 
کرده بودند، پس از اصالح این س��خنان از س��وی بیژن زنگنه، اعالم کردند 

که قانع شده اند.

وزیر اقتصاد در مجلس اعام کرد

یارانه نقدی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد
حذف می شود

نای��ب  باهن��ر  محمدرض��ا   *
رئی��س مجلس: مجل��س تا پایان 
اردیبهشت ماه جدول زمان بندی 
روش��ن برای دس��تیابی به اهداف 

اقتصاد مقاومتی ارائه می کند.
* حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده 
م��ردم شاهین ش��هر در مجل��س از 
تقدیم طرح اس��تیضاح وزیر نیرو با 
14 امض��ا به هیئت رئیس��ه مجلس 
خبر داد.                       صفحه10

یارانه نقدی
دریافت

* برآورد اولیه از آمار انصرافی های یارانهیا انصراف؟
* روایت نیویورک تایمز از پیشرفت نامتوازن توافق ژنو

* هرچه آل سعود می بازند، نفوذ ایران گسترده تر می شود

از دست دولت خارج است
 اما شاید دستگاه قضایی را دور زدیم!


