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آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
شمارهب/ق/7/07-93

دفتر مرکزی

س�تاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی)ره( در نظر دارد 
نس��بت به خری��د خدمات 5گان��ه ذیل از طری��ق برگزاری 
مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید که به این وسیله از 
شرکت های معتبر خدماتی جهت شرکت در مناقصه، دعوت 

به عمل می آید.

مبلغ تضمین نوع خرید خدماتردیف
شرکت در مناقصه

200/000/000 ریالامور آبدارخانه و پذیرایی1

300/000/000 ریالامور نظافتی خدماتی2

300/000/000 ریالسرویس ایاب و ذهاب کارکنان3

200/000/000 ریالخودروهای سواری شهری4

250/000/000 ریالتاسیسات الکترونیکی و مکانیکی5

ارای��ه تضمین ش��رکت در مناقص��ه به ص��ورت ضمانتنامه 
بانکی و یا چک تضمین ش��ده بانکی در وج��ه کمیته امداد 

امام خمینی)ره( مورد تاکید می باشد.
مهلت و محل دریافت اس��ناد ش��رکت در مناقصه و تحویل 
پیشنهادات از تاریخ سه شنبه 93/7/29 لغایت پایان ساعت 
اداری روز شنبه 93/8/10 از ساعت 9 صبح تا ساعت 15/30 
)روزهای شنبه تا چهارشنبه( به نشانی تهران- ابتدای جاده 
لش��گرک- بعد از چهارراه مینی س��یتی- سوهانک- مجتمع 
اداری فرهنگ��ی والی��ت- بل��وک  A طبق��ه اول اداره کل 
پش��تیبانی، ات��اق 138 اداره بازرگانی و ام��ور قراردادها، با 
ارائه معرفی نامه کتبی تلف��ن: 23902541 و 23902402 
ضمنا متقاضیان می توانند از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقص��ات به آدرس  iets.mporg.ir نس��بت به دریافت 

اسناد شرکت در مناقصه نیز اقدام نمایند.

نوبتدوم

م الف 2761ادارهکلپشتیبانیکمیتهامدادامامخمینی)ره(

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1393/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسس��ه آئی��ن ارق��ام ایرانی��ان ب��ه ش��ماره شناس��ه مل��ی 
10320419355 به عنوان  بازرس اصلی و آقای غالم شاهری 
به ش��ماره ملی 2141862426 به عنوان ب��ازرس علی البدل 

برای یکسال مالی انتخاب شدند.
اعض��ای هیئت مدیره به مدت دو س��ال ب��ه قرارذیل انتخاب 
گردیدند: آقای اسکندر پرکاوس به شماره ملی 2141815576، 
آقای کوروش پیراصغری به شماره ملی 0063627930، آقای 
محمد جوانش��یرگیو به ش��ماره مل��ی0652076033 و خانم 

ماژان جوانشیرگیو به شماره ملی 0067391818 
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��راگهی های ش��رکت 

انتخاب شد.
ترازنامه وحس��اب سود و زیان ش��رکت منتهی به سال 1392 

مورد تصویب قرارگرفت.

آگهی تغییرات شرکت البراتورهای جوان دارو 
سهامی خاص به شماره ثبت 59352 

و شناسه ملی 10101044037

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

بارکد3715131

م الف 100487

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 

1392/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مؤسس��ه حسابرس��ی خب��رگان پ��ارس پوی��ا ب��ه شناس��ه ملی 

10380155428 به س��مت بازرس اصل��ی و عباس احمدیان به 

کدملی 0839468652 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

شد.

تراز و حساب سود و زیان منتهی به 91/12/30 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت شیمی پیدایش تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 111084

 و شناسه ملی 10101548085

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

بارکد 3808034

م الف 100483

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1393/4/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 به تصویب رسید.
آق��ای محمدباقر ح��دادزاده هن��دو با کدمل��ی2753949530، 
آق��ای نوذر هرم��زی ب��ا کدمل��ی 0041652452 ، آقای وحید 
زرن��دی تبری��زی با کدمل��ی 0056252234 ، آقای س��یدامین 
خلیلی نژاد با کدملی 5239804044 ، آقای امیر لوائی با کدملی 
2750566231 ، آقای محمد تحریری با کدملی 0040303888 
و آقای غالمحس��ین مقراضی نوبر ب��ا کدملی 1378863380 به 
سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

مل��ی  شناس��ه  ب��ه  حس��اب  آرش��ین  حسابرس��ی  مؤسس��ه 
10103255284 بس��مت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی 
به ش��ماره ملی8974516498 بسمت بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت نیمرخ 
سهامی خاص به شماره ثبت 20557 

و شناسه ملی 10100661040

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

بارکد 3737146

م الف 100485

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/3/25 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

آقای اس��کندر پرکاوس کدملی 2141815576 به سمت رئیس 

هیئت مدیره، آقای ک��وروش پیراصغری کدملی 0063627930 

ب��ه س��مت نایب رئی��س، آق��ای محم��د جوانش��یرگیو کدملی 

0652076033 به س��مت مدیرعامل و خانم ماژان جوانشیر گیو 

کدملی 0067391818 به سمت منشی هیئت مدیره. کلیه اسناد 

و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به امضاء مش��ترک مدیرعامل و 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت البراتورهای جوان دارو 
سهامی خاص به شماره ثبت 59352

 و شناسه ملی 10101044037

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

بارکد 3714859

م الف 100488

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393/4/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای ن��وذر هرمزی ب��ا کدملی 0041652452 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره ، آقای وحید زرندی تبریزی با کدملی 
0056252234 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقایان 
س��یدامین خلیلی نژاد ب��ا کدمل��ی 5239804044 ، امیر 
لوائ��ي با کدمل��ی 2750566231 ، غالمحس��ین مقراضی 
نوبر با کدمل��ی 1378863380 ، محمد تحریری با کدملی 
0040303888 بس��مت اعضاء هیئت مدیره و آقای محمد 
باق��ر حدادزاده هندو 2753949530 به س��مت مدیرعامل 

تعیین گردیدند.
ح��ق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور ش��رکت از جمله 
چک، بروات ، س��فته ها و قراردادها با امض��اء مدیرعامل به 
اتف��اق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 

معتبر خواهد بود.
اختیارات ذیل از ط��رف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض 

گردید:
»ع��الوه بر مصوب��ات هیئت مدیره انتخ��اب و عزل و نصب 
کارکنان، کارشناس��ان و مدیران و تعیی��ن حقوق و مزایا و 
پاداش آنها مراجعه به کلیه مراجع قانونی و ادارات و بانک ها 
و وزارت خانه ها و غیره جهت کلیه امور مربوط به شرکت.«

آگهی تغییرات شرکت نیمرخ
 سهامی خاص به شماره ثبت 20557

 و شناسه ملی 10100661040

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

بارکد3736979 

م الف 100484

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه 
مورخ1393/4/1 و مجوز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
استان تهران به شماره 107780/ 15/ 932 مورخ 93/5/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنام��ه و حس��اب و س��ود و زی��ان منته��ی ب��ه س��ال 
مال��ی 92 ب��ه تصوی��ب رس��ید. م��روت معززکور عباس��لو 
ب��ه کدمل��ی 6039854375 ،حس��ن س��ببی ب��ه کدملی 
0038473089،جواد اعتمادیان به کدملی 0451970950، 
حس��ن ه��روی ب��ه کدمل��ی 0932933254، جمال الدین 
موس��وی ب��ه ک��د مل��ی1729260322، مجی��د ثابتی به 
کدمل��ی 0049639137و س��ید محمدمه��ران به کدملی 
4321772303 ب��ه س��مت اعض��ای اصلی هیئ��ت مدیره 
و ابوالقاس��م محم��د جنیدی به کدمل��ی 0421465621و 
داود دردائ��ی بیرق ب��ه کدملی 0043775470به س��مت 
اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 س��ال انتخاب 
گردیدند. موسس��ه حسابرس��ی کاربرد ارقام به شناسه ملی 
10100364819به س��مت بازرس اصلی و حافظ فکری به 
کدملی 0039112969به س��مت ب��ازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تهیه و توزیع 
آچار ابزار تهران به شماره ثبت 38532

 و شناسه ملی 10100839499

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

بارکد 3818456

م الف 100490

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1393/5/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه مورخ 1392/12/29 ترازنامه و صورت سود و زیان 
منتهی به 1392/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

موسس��ه حسابرس��ی و خدمات آزموده کاران شناس��ه ملی 
10100468600 به س��مت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ 
کدملی 0048650013 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی  شرکت تعیین گردید.

آق��ای حمی��د ریاحی ب��ا کدمل��ی 0042700817 ، آقای 
فضل اله جواهری ب��ا کدملی 1229514082 ، آقای عبداله 
جواهری با کدملی 0053874315 ، خانم نسرین جواهری 
ب��ا کدملی 0050804618 ، خانم نگین جواهری با کدملی 
0452707919 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره ، خانم 
اقدس ش��اه علی ب��ا کدمل��ی 2141781248 و آقای بهروز 
باجالن با کدملی 0532124561 به سمت عضو علی البدل 
که آقای فضل اله جواهری به س��مت رئیس هیئت مدیره و 
آقای عبداله جواهری به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و 
آق��ای داود حاج صادقی با کدملی 0064278972 خارج از 
س��هامداران به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال بشرح ذیل 

انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات با 
امضاء رئیس هیئت مدی��ره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و 
یا مدیرعامل ش��رکت دونفر از سه نفر با مهر شرکت معتبر 
ب��وده و مکاتب��ات اداری با امضاء مدیرعامل با مهر ش��رکت 

معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهسازان سیمین 
سهامی خاص به شماره ثبت 114388 

و شناسه ملی 10101580295

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

بارکد 3856155 

م الف 100502
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صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

* در حمل��ه نیروه��ای امنیتی به دانش��گاه های مصر 
13تن زخمی و 44 تن دیگر بازداشت شدند.

* دانش��جویان خواس��تار برکناری دول��ت عبدالفتاح 
السیسی هستند.

* نیروه��ای امنیتی در برخی دانش��گاه ها از بمب های 
آتش زا استفاده کردند.

* تظاهرکنندگان نس��بت ب��ه حضور نیروه��ای امنیتی در 
دانشگاه و بازداشت دانشجویان معترض هستند. صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اسیدپاشی به چهره حجاب
موج سواری ضد انقالب

* تقدیر آیت اهلل سیس��تانی از عملکرد ارتش عراق 

در مبارزه با تروریسم.

* رئیس رژیم صهیونیس��تی: باید بپذیریم اسرائیل 

جامعه ای بیمار است.

* سیدحس��ن نصراهلل فرستاده ویژه سازمان ملل را 

به حضور نپذیرفت.

* اعتصاب و تظاهرات ضد دولتی 4 کشور اروپایی 

را فراگرفت.                                   صفحه آخر

در عملیات ارتش سوریه

مهمترینخطپشتیبانیتکفیریها
درغوطهشرقیوریفدمشقمنهدمشد

جشنواره
گلهایپائیزی
دربوستان
گفتوگوی

تهران
صفحه3

 بازداشت و ضرب و شتم دانشجویان
در حمله نظامیان به دانشگاه های مصر

صفحه2

پس از افشای همکاری آنکارا با داعش اتفاق افتاد

مرگ مشکوک خبرنگار پرس تی وی در ترکیه
صفحه3

* حس��ین ش��هریاری رئی��س 
مجلس:  بهداش��ت  کمیس��یون 
رئیس مجل��س از ما خواس��ت 
که گزارش��ی پیرام��ون )بنزین 
پتروشیمی ها( تهیه کنیم که این 

گزارش را تهیه کردیم.
* اگ��ر آنها ص��الح دانس��تند در 
صحن قرائت خواهد شد و هر اقدام 
دیگری نیز الزم بود انجام می شود.

کمیسیونبهداشتمجلس
سرطانزابودنبنزینداخلیراردکردهاست

* س��ید مهدی موس��وی نژاد عضو کمیس��یون انرژی: علی رغ��م ادعای برخی 
مس��ئولین از جمله سازمان محیط زیس��ت در ارتباط با سرطان زا بودن بنزین 
تولید شده در پتروشیمی ها کمیسیون بهداشت این ادعا را رد کرد.   صفحه10

خطمقدم
ازکجا

شروعمیشود؟
نظام برای من مقدس است

نمی خواهم کارگزاران حزب مشارکت شود
* لغو نظرسنجی از مردم به خواست دولت

* دست از سر ناطق بردارید بروید سراغ همان تیرآهن20 !

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور 
پیامی درگذشت آیت اهلل سّید محّمد ابطحی کاشانی را تسلیت گفتند.

متن پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

درگذشت مرحوم مغفور آیت اهلل آقای حاج سّید محّمد ابطحی کاشانی رحمه اهلل علیه 
را ک��ه از ش��اگردان قدیمی حضرت امام خمین��ی بودند به خاندان مک��ّرم و بازماندگان و 
دوس��تان و ارادتمندان آن مرحوم تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان 

مسئلت می نمایم.
سّید علی خامنه ای- 28 مهر 1393

با صدور پیامی

رهبر معظم انقالب 
درگذشت آیت اهلل ابطحی کاشانی را تسلیت گفتند

00

* برخ��الف ادع��ای دروغ رس��انه های بیگان��ه و حامیان داخل��ی آنها، 
آس��یب دیدگان این حوادث، افرادی با حج��اب و حتی از خانواده  معظم 

شهدا بودند.
* از4 آسیب دیده اسیدپاشی، 2 نفر بصورت جزیی و سرپایی مداوا شدند 

و 2 نفر دیگر برای تکمیل درمان بستری شدند.
* 2 ماه پیش که 8 نفر در کرمانشاه مورد حمله یک زن اسیدپاش قرار 
گرفتن��د توپخانه ها خاموش بود! ظاهرا منتظ��ر فرمان اتاق جنگ لندن 

بودند!
* اولین بار این BBC، بنگاه خبری روباه پیر استعمار بود که 2 کلیدواژه 

اسیدپاشی و حجاب را در کنار یکدیکر قرار داد.
* شایس��ته است جامعه پزش��کی و انجمن جراحان پالستیک و زیبایی 
برای درمان این آس��یب دیدگان اقدامات و تس��هیالت وی��ژه ای در نظر 

بگیرند.
* س��رعت عمل و هوشیاری عوامل امنیتی و اطالعاتی نقش بسزایی در 

خنثی کردن تبلیغات علیه آرامش مردم دارد.
* برخورد قاطع و بازدارنده دستگاه قضایی با عامل یا عامالن این حادثه 
و کشف پشت صحنه ماجرا خواست عمومی مردم است.          صفحه10


