
اداره کل راه آهن جنوب

شماره 42/94/4
اداره کل راه آهن جنوب در نظر دارد اجرای موضوع »خدمات سالیانه تنظیفات، جمع آوری زباله و سرایداری 
خوابگاهها اداره کل راه آهن جنوب« را از طریق انجام تشــریفات 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 یک مرحله ای و از محل اعتبارات جاری راه آهن می باشد.

مهلت توزیع اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94/3/9
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 94/3/23 

هزینه تهیه اسناد: مبلغ 100/000 ریال و غیرقابل استرداد به صورت واریزی به حساب شماره 4001064004005747 
خزانه می باشد.

متقاضیان بمنظور دریافت اسناد می توانند با در دست داشتن معرفی نامه معتبر، به نشانی اهواز - میدان هجرت - اداره 
کل راه آهــن جنوب -اتــاق 17 - واحد تدارکات و امور قراردادهــا )تلفن تماس 33332280-061( مراجعه نمایند. 
ضمنا صرفا پاکتهای )الف، ب و ج( مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی مورد تائید واقع شده اند، گشایش خواهد یافت.

* برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت رایگان اسناد به سایت WWW.IETS.MPORG.IR مراجعه فرمائید.

آگهی ارزیابی کیفی )فراخوان نخست( 
نوبت دوم

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

م الف۵/۷96

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 1393/12/20 و مجوز شماره 
11/51750 مورخ 93/12/26 اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید رحمان مظهری 
موسوی به  ک.م 2062136978 به جای آقای محمدتقی ملک نیا 

بعنوان مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نوید بار کشاورز 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 133430 

و شناسه ملی 10101766845

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

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

موضوع شــرکت: واردات و صــادرات و تولید انواع تجهیزات 
الکتریکی و الکترونیکی و ابزار دقیق و سیســتم های کنترل 
و تله متری و تجهیزات انتقال اطالعات و انواع نمایشگرهای 
آنالــوگ و دیجیتال و سنســورهای الکترونیکــی، مجاز به 
تاسیس شــعب و نمایندگی و اخذ نمایندگی از شرکت های 
معتبر داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبار اسنادی از بانک ها 
و موسسات دولتی و خصوصی، مجاز به شرکت در مناقصات 
جهــت تولید و واردات و فروش تجهیزات و قطعات مرتبط با 
زمینه فعالیت )در صورت ضــرورت قانونی انجام موضوعات 

پس از اخذ مجوز های الزم(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر- خیابان 
عربعلی، خیابان نســترن شرقی، پالک 16، واحد 2 کدپستی 

1533993913
ســرمایه شــرکت: مبلغ 500/000/000 ریال منقســم به 
100 ســهم 5/000/000 ریالی که تعداد 100 ســهم با نام 
و0 سهم آن بی نام میباشــد که مبلغ 175/000/000 ریال 
توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 2109 مورخ 
1393/12/17 نزد بانک ملی شــعبه پارک قیطریه پرداخت 
گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

اولین مدیران شرکت:

ســعید راد گوهر به شــماره ملی 0052154114 به سمت 
مدیرعامل )خارج از اعضا(- ســمیه ابراهیمی به شماره ملی 
0069680299 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- حجت 
غالمــی فجی به شــماره ملــی 0068737998 به ســمت 
رئیس هیئت مدیــره- اعظم حیدرپور قدم به شــماره ملی 
0067952755 به ســمت عضو هیئت مدیــره به مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
دارنــدگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد رســمی و بهادار 
و بانکی و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، ســفته، بروات و 
قرارداد هــا به امضاء مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شــرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:

اعظم احمدی به شمار ملی 0795292295 به عنوان بازرس 
اصلــی و مریم مختارزاده به شــماره ملــی 0058168060 
به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب 

گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
ثبت موضــوع فعالیت  مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص ابزار دقیق پارسیان کاال در تاریخ 1394/02/01
 به شماره ثبت 471285 به شناسه ملی 14004862685 

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

بارکد 098۵4۷1

م الف 66۵۷4

۵86/م الف

نظر بــه اینکه پرونده افراد مشــروحه ذیل بــه علت غیبت در 

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشــتی درمانی شهید بهشتی در دست بررسی است 

و تاکنون جهت روشــن شــدن وضعیت خدمتی خود مراجعه 

ننموده اند. لذا به نامبردگان اطالع داده می شــود حداکثر ظرف 

مدت 10 روز پس از انتشــار آگهی نسبت به ارسال دفاعیه خود 

به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری این دانشگاه واقع در 

تهران- بزرگراه شهید چمران- اوین- جنب بیمارستان آیت اهلل 

طالقانی- مراجعه نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 آگهی احضاریه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر برابر ماده 18 آیین نامه 
اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد.

نام پدرنام خانوادگینامردیف
کیومرثفیضیآرزو1
داوددست حقشیوا2

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

موضــوع شــرکت: طراحی، مشــاوره، نظــارت، تحقیقات و 
پژوهش، آموزش، مشــارکت در تدوین اســتاندارد ها و اجرا 
در: کلیــه پروژه های مرتبط با مباحث انرژی های تجدیدپذیر 
)خورشــیدی، بادی، زمین گرمایی، زیستی، پیل سوختی و 
غیره( و انرژی های تجدیدناپذیر، مدیریت انرژی، بهینه سازی 
مصــرف انرژی، ممیزی انرژی، امکان ســنجی اســتفاده از 
سیســتم های انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، امور مربوط 
به نانــو تکنولوژی و کلیه مباحث مربــوط به حفظ، مرمت، 
احیــاء و غیره در موضوعــات محیط زیســتی و انرژی های 
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر. فعالیت در مباحث تاسیســاتی، 
مکانیکــی، برقی، معماری و عمرانی، نیروگاهی، نفت و گاز و 
غیــره. فعالیت در امور مشــاوره و پیمانکاری مربوط به راه  و 
ساختمان، شهرک ســازی، پل سازی، جغرافیا و نقشه برداری، 
امــور مربوط بــه آمایش ســرزمینی و حوزه هــای نرم افزار 
جی آی اس، آپارتمان ســازی، طراحی و ساخت سیستم های 
مربوط به رشــته آب، انرژی، گاز، برق، محیط زیست و غیره 
و نرم افزارهای مرتبط با موضوعــات مذکور. فعالیت در امور 
مربــوط به خطوط انتقال )آب، نفــت، گاز و غیره(، طراحی، 
ساخت و بهره برداری از مخازن آب، نفت، گاز، ارزیابی محیط 
زیســتی و غیره. خرید و فروش، صادرات و واردات تجهیزات 
و لوازم مربوط به رشــته های ذکر شــده و غیره. شرکت در 
مناقصــات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ تســهیالت 
ریالی و ارزی از بانک ها و موسســات مالــی و اعتباری، اجرا 
و شرکت در نمایشگاه ها، بســتن قرارداد با اشخاص حقیقی 
و حقوقی در ارتباط با موضوع مشارکت. )در صورت ضرورت 

قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شــرکت: تهران- شهرک نفت- کوچه 16- پالک 
11- واحد 16 کد پ 1469853947

سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام 
میباشــد که مبلغ 1/000/000 ریال توســط موسسین طی 
گواهی بانکی شــماره 93/17 ص 332/ مورخ 94/1/23 نزد 

بانک پارسارگاد شعبه کوی دانشگاه پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:

آقــای یونس نوراللهی با کد ملــی 6369740810 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره و آقای حســین یوســفی سهزابی با کد 
ملی 1651784711 به عنــوان نایب رئیس هیئت مدیره و 
آقای میالد بخت ور فرزند حســن با کد ملی 2679947347 
به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل آقای حسن بخت ور با 
کد ملی 2678987574 به عنوان عضو هیئت مدیره- آقای 
احســان قاضی با کد ملــی 0077654285 به عنوان عضو 

هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهــادار و بانکی با 
امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود و ســایرنامه های اداری با امضاء مدیرعامل 

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

بازرس اصلی و علی البدل:
ســمانه ابراهیم نژاد به ش ملــی 0451613163 به عنوان 
بازرس اصلی و حامد نوحه خوان به ش ملی 0076967336 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال تعیین شدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد(

تاسیس شرکت سهامی خاص مهر سان انرژی مانا در تاریخ 1394/02/02 
به شماره ثبت 471398 به شناسه ملی 14004866353 

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

بارکد 10468۵2

م الف 66۵80

سال هفتادو سوم   شماره ۲۱0۶۷   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه۱۶صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 4 خرداد ۱394   ۶ شعبان ۱43۶   ۲5 مه ۲0۱5

صفحه2

پس از انفجار در مسجد امام علی)ع( صورت گرفت

تشکیل کمیته های مردمی در قطیف عربستان
با اهتزاز پرچم یاحسین)ع(

روحانی در هشتمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران:

صفحه3باید سرزمین اقتصادی خود را از اشغال 1+5 آزاد کنیم

صفحه2

* عبدالکریم الجبیل از روحانیون مخالف آل ســعود با 
اشاره به ناتوانی ســعودی ها در تأمین امنیت ساکنان 
شــهر قطیف از تشــکیل کمیته فوری مردمی برای 

حمایت از شیعیان عربستان خبر داد.
* هزاران نفر از ســاکنان قطیف بــا فراخوان علمای 
عربستان تظاهراتی را با عنوان »تظاهرات بزرگ قطیف 
علیه تروریســم مورد حمایت وهابی های عربســتان« 

برگزار کردند.

* معترضان با حمل پرچم یا حسین)ع( و یا اباالفضل العباس 
علیه تکفیری ها شعار دادند.

* منابع خبری از دست داشتن وزیر دفاع عربستان در 
انفجار مسجد امام علی)ع( خبر می دهند.

* آل خلیفه با ســرکوب تظاهرکننــدگان بحرینی از 
اعالم همبستگی مردم این کشور با شیعیان عربستان 

جلوگیری کرد.
 صفحه آخر

بنزین تک نرخی شد
هر لیتر 1000 تومان

* ارتش عراق با کمک نیروهای مردمی شرق رمادی را 

از داعش پس گرفت.

* مهمترین پایگاه داعش در حومه حســکه به دســت 

ارتش سوریه افتاد.

* بانک جهانی: مصر و اســرائیل محاصره غزه را تنگ تر 

کرده اند.

* حمــات ســنگین موشــکی انصاراهلل به ســاختمان 

فرماندهی مرزی عربستان در جیزان.   صفحات۱۰ و آخر

سید حسن نصراهلل: به آمریکا دل نبندید
ایران دوست واقعی ملت ها است

* رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور: مسئوالن

حمله سایبری به نطنز را تهاجم نمی دانند!

* یک اقتصاددان اصاح طلب: عامل اصلی کاهش تورم 

رکود است نه برنامه های دولت.

* آغاز پیش فروش تابستانی بلیت قطار از فردا.

* رئیس پلیس راهور تهران از افزایش گشــت های ویژه 

شبانه پلیس خبر داد.

صفحات۴و۱۱

یارانه 6 میلیون نفر  براساس توانایی مالی 
حذف می شود

کیهان در گفت وگو با نمایندگان مجلس بررسی کرد

آسیب های تک موضوعی شدن سیاست خارجی

* روایت های مختلفی از جلســه غیرعلنی دیروز بهارستان منتشر 
بازرسی مدیریت شده  شده، برخی ها می گویند تیم مذاکره کننده،

از مراکز نظامی را پذیرفته و برخی دیگر آن را رد می کنند.
* محمدســادات ابراهیمی: در این جلسه ظریف درباره بازرسی از 
اماکن نظامی گفت ما چیزی فراتر از پروتکل الحاقی را نمی پذیریم؛ 
پروتکل الحاقی هم می گوید می شــود بازرســی کرد ولی بازرسی 

مدیریت شده!
* کریمی قدوســی: عراقچی گفت بازرســی از مراکز نظامی در 
پروتکل الحاقی پذیرفته شده، اما این بازرسی مدیریت شده است 

و مدیریت آن با جدیت انجام می شود.
* بازرســی از مراکــز نظامی از ســوی ما پذیرفته شــده، اما ما 
نپذیرفته ایم که آنها بتوانند به دانشمندان ما دسترسی داشته باشند.
* لغو تحریم ها در بخش اقتصادی درحال بحث است تا طرف مقابل 
زیرساخت تحریم ها را با صدور یک سند بردارد و بعد از آنکه ما به 

تعهدات خود عمل کردیم، آنها تحریم ها را تعلیق می کنند.
* توجیه امکان دسترسی بازرسان آژانس با ادعای »مدیریت شده« 
بودن این دسترسی در حالی است که این مسئله جزو خطوط قرمز 

کشور بوده و به هیچ عنوان قابل گذشت نیست. 
* نباید فراموش کرد که به محض پذیرش این موضوع، مدیریت 
قضیه در دست آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود و این نهاد 
چشم سازمان های اطالعاتی غرب است.                            صفحه2

* بهــرام بیرانوند نماینــده مردم 
بروجــرد: وعده های دولت در حوزه 
مســایل داخلــی همچــون رونق 
اقتصادی، اشتغال ، مبارزه با بیکاری 
و .. ربطــی به مذاکرات هســته ای 
ندارد و باید در این مورد تصمیمات  

دقیق و مشخصی لحاظ شود .

* بیژن نوباوه نماینده مردم تهران : گره زدن حل مشکالت داخلی به سیاست 
خارجی عوارض جبران ناپذیری را برای کشور به همراه خواهد داشت.

* قاســم جعفری نماینده مردم بجنورد: بیش از حد وابســته کردن افکار 
عمومی به مذاکرات بطور عجیبی باعث شــرطی شدن مردم در این حوزه 
می شــود در صورتی که اگر توافق خوب اتفاق نیفتد تاثیرات منفی زیادی 

برای مردم به همراه خواهد داشت.
* حجت االســالم علیرضا ســلیمی نماینده مردم محــالت: دولت در بحث 
هسته ای به یک سراب و یک دیوار کج یعنی آمریکایی ها دل خوش کرده است 
این در حالی است که آمریکا به هیچ عنوان قابل اعتماد نمی باشد.   صفحه10

گزارش خبری کیهان از جلسه غیر علنی مجلس

بازرسی مدیریت شده 
یا پرش از خط قرمز !

* سهمیه های 700 تومانی تا پایان شهریور اعتبار دارد.         صفحه2
این مجسمه کیست؟!

خرمشهر را 
خدا آزاد کرد
 نه کدخدا...!

خبر ویژه

یادداشت روز


