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تجدید آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان 
درنظــر دارد اجــرای عملیات احداث مرکز بهداشــتی شــبانه روزی پالن 
شهرســتان چابهار را به شــماره مناقصه 134-95/12 را از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل به شرکت های واجد شرایط دارای رتبه 

5 ابنیه و 5 تأسیسات واگذار نماید.
1- انعقاد قرارداد براساس بخش نامه شماره 100/6405 مورخه 1389/2/4 سازمان 

مدیریت برنامه ریزی )انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع(
2- مدت اجرای کار: 12 ماه شمسی

3- کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان
4- برآورد اولیه: براســاس فهرســت بهای پایه سال 1395 سازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی و ضرایب متعلقه: مبلغ 13،479،574،903 )ســیزده میلیارد و 
چهارصد و هفتاد و نه میلیون و پانصد و هفتاد و چهار هزار و نهصد و نه( ریال

5- میزان ســپرده شــرکت در مناقصه: 674،000،000 )ششصد و هفتاد و 
چهار میلیون( ریال واریز نقدی به حساب شماره 0107909219008 بانک 

صادرات مرکزی زاهدان و یا ارائه ضمانت نامه بانکی
6- قیمــت اســناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 50،000 ریال به حســاب شــماره 
2178522625007 بانک ملی به نام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان واریز گردد.
از متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
7 روز جهت خرید اوراق مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به اداره فنی و نظارت 
بر طرح های عمرانی دانشــگاه علوم پزشکی واقع در شهر زاهدان؛ میدان دکتر 
حســابی- بلوار جنت- مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی مراجعه و نسبت 
به دریافت اســناد اقدام نمایند. ضمنًا اســناد مناقصه قابل رویت از پایگاه ملی 

اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس IETS.MPORG.IR می باشند.
متقاضیان گرامی در مهلت مقرر، اسناد و مدارک خواسته شده را برابر شرایط 
مناقصه و حداکثر ده روز پس از آخرین روز فروش اســناد به نشانی فوق و 

دفتر حراست دانشگاه در قبال رسید تسلیم نمایند.
هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

شناسه24303مالف3533

تاریخغیبتشغلنامپدرنامونامخانوادگیردیف
94/10/13 تاکنونروانپزشکمحمدمهنوش جمشیدی1
94/3/31 تاکنونخدمتگزار و تمیزکارمحمودمسعود دامنی2
94/2/20 تاکنونپرستارکرمحکیمه آرمانفر3
93/9/1 تاکنونپرستارقاسمنرگس شهمرادزاده فهرج4
94/2/1 تاکنونپزشک عمومیعلی اکبرگلبهار خدابنده5
94/12/1 تاکنونمتخصص گوش و حلق و بینیحشمت ا...نیلوفر تاری6
94/10/12 تاکنونبهیارغالمعلیسمیرا اربابی7
93/7/25 تاکنونکاردان بهداشت خانوادهعبدالکریمعالیه هاشمزهی گنکی8
95/1/28 تاکنونکاردان بهداشت محیطعبدالرحیمفهیمه فرنگ9
95/8/18 تاکنونکاردان اتاق عملعباسزینب فروغی10
95/5/14 تاکنونپرستاروزیرعلیرضا براهویی11
95/7/26 تاکنونتکنسین تجهیزاتحسینخسرو رضایی کهخا12
95/8/1 تاکنونکارشناس کنترل مواد غذاییمحمودسهراب بدخشان13
95/5/10 تاکنونپزشک عمومیسیدمحمدفروزان هاشمی14

بدینوســیله به اطالع افراد مشــروحه ذیل که پرونده اتهامی آنها بدلیل غیبت متوالی بیش از دو ماه در این هیئت مطرح می باشد ابالغ می گردد، بعلت مجهول المکان 
بودن برابر مفاد آئین نامه دادرسی مدنی جهت رویت برگ ابالغ و ارائه دفاعیه خویش به دفتر هیئت واقع در بلوار خلیج فارس مجتمع پردیس ستاد مرکزی دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان مراجعه، در غیراینصورت برابر مقررات با نامبردگان رفتار خواهد شد.

مالف3534

آگهی ابالغ

شناسه24305

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

موضوع شرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشتی و تجهیزات 
پزشکی و دندان پزشکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی و فروش و 
نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی و دندان پزشکی 
و بیمارســتانی و آزمایشــگاهی. )در صورت ضرورت قانونی انجام 

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

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان شهید 
علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقســم به 1000 سهم 
2000 ریالــی با نام می باشــد که مبلغ 2/000/000 ریال توســط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136 مورخ 1395/4/2 
نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید هادی پور پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:
1- سیدمهدی شمس خو به شماره ملی 0076193152 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره و 2- ملک فرهاد حضرت به شــماره ملی 
2297437781 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره و 3- 
حســن قهاری به شــماره ملی 0439840562 به ســمت رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 
مدیرعامــل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای 

یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بــازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشــی سورشــجانی به 
شــماره ملی 1970252642 بــه عنوان بازرس اصلی و شــهیاد 
علی اکبر سلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

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

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا در تاریخ 1395/5/20 
به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حســین رهاب به شــماره ملــی 0938446932 به عنوان 

بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502 

بــه عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. ســید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی 

2753410542 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ســید 

سعید وفائی به شــماره ملی 0450170586 به سمت مدیر 

عامل انتخــاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 

با امضــای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر اســت روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری

سازمانثبتاسنادوامالککشور

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران، انتخاب 

بــازرس، تصویــب ترازنامــه و صورت های مالــی، انتخاب 

روزنامــه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ار اس اکسپرس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 26997 و شناسه ملی 10100724645

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/5/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ابوالفضل صالح نژاد به شماره ملی 0050342681 و محمدرضا 
حســنی آهنگر به شــماره ملی2063720401 و حمید اصالنی به شــماره ملی 
0050288581 و ابوالفضل نظری به شماره ملی 4910857826و مسعود اورعی 
به شــماره ملی  0049780131و رضا فرقانی به شــماره ملی0047270241 و 
سهیل امامیان به شماره ملی4969640734 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند سهراب تقی پور آهنگر با کدملی2060701163 
به ســمت بازرس اصلی و آقای محسن اسدی 2992534080 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت نشــر آگهی های شرکت انتخاب شــد. تراز و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 1394/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت تحقیقات هوافضا و خدمات مهندسی پرآور پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت93240 و شناسه ملی 10101373495 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/2/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای حامد کاشانی ش ملی 3932639855 به نمایندگی از 
شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی 10320246446 
به عنوان نایب رئیس هیئــت مدیره برای باقی مانده مدت 

تصدی انتخاب گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمــات تغییر نماینده شــخص 
حقوقــی هیئت مدیره انتخاب شــده توســط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت سالمت پردیس 
سهامی خاص به شماره ثبت 433435 

و شناسه ملی 10320840930

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/3/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

محل شــرکت به آدرس تهران، خیابان فاطمــی، خیابان رهی معیری، 
پ 30، ط دوم کد پســتی 1413734691 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید. با ثبت این مستند تصمیمات 
تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مبین طرح دانش گستر سهامی خاص
 به شماره ثبت 379726 و شناسه ملی 10320294680

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

رهبرانقالبخطاببهمسئوالن:

مردم از تبعیض،کم کاری
و بی اعتنایی به مشکالت گالیه دارند 

* در دولــت یازدهم واردات از چین بیش از 2 برابر 
شده و به رقم 138 هزار میلیارد تومان رسیده است.

* کارخانه »پلی اکریل« تا اطالع  ثانوی تعطیل شده 
است.

* درخواست تولیدکنندگان لوازم خانگی؛ نعمت زاده 
در کاهش تعرفه واردات از ترکیه تجدید نظر کند.

* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی با مطالبات رهبری فاصله دارد.     صفحه4

دردولتتدبیروامیدرخداد

افزایش 87 هزار میلیارد تومانی
واردات از چین

* یک مقام در صنعا:80 درصد مراکز درمانی یمن 
در بمباران آل سعود نابود شده است

* سفیر امارات در افغانستان بر اثر جراحت انفجار 
قندهار کشته شد

* بر اســاس اســناد جدید، ســیا از 3 دهه قبل 
براندازی نظام سوریه را در دستور کار داشت.

* منابع آگاه خبر دادند؛توافق اردوغان و شاه بحرین 
برای تبعید شیخ عیسی قاسم به ترکیه    صفحهآخر

رئیسکنفرانسامنیتیمونیخ:

دوران غرب به پایان رسیده 
و نظم جدیدی در راه است

کابینه جدید آمریکا
باشگاه سرمایه داران است

*حضرتآیتاهللالعظمیخامنهایدردیدارپرشورهزاراننفرازمردم
آذربایجان:آمریکامیخواهدباتکرارترفندتهدیدوجنگنظامی،توجه
مسئوالنکشورراازصحنهجنگواقعییعنیجنگاقتصادیمنحرف

کند.
*مســئوالنهوشیارباشــندوهمههمتخودراصرفحلمشکالتی

همچونبیکاری،رکود،گرانیوتبعیضکنند.

*حضورپرشورمردمدرمقابلدشمنکمینکردهبرایبلعیدنایرانرا
بهحسابگالیهنداشتنآنهاازعملکردمسئوالننگذاریدچراکهمردم
ازمســائلمختلفازجملهتبعیضوکمکاریوبیاعتناییبهمشکالت

گالیهمندندواحساسناراحتیورنجمیکنند.
*عناصــریکهفقطرویکمبودهاوضعفهادســتمیگذارندهمان

کسانیهستندکهخودشانبهدشمن،گرایتحریمهارادادهاند.

*»بیکاریورکودوگرانی«ازمشکالتمهمکشوراست،البتهمسئوالن
درتالشهستنداماظرفیتهایکشوربیشازاینهاستوراهخروجاز

مشکالِتچندبعدیهممشخصاست.
*مردمماباکسانیکهدرسال۸۸بهروزعاشورایحسینی)ع(اهانت
کردندوباقساوتولودگیوبیحیایی،جوانبسیجیرادرخیابانلخت
کردندوکتکزدند،قهرهستندوباآنهاآشتیهمنمیکنند.صفحه3

یکپایگاهخبریآمریکایی:

صحبت های تند ترامپ علیه ایران
بلوفی بیش نیست

* کانســرتیوم نیوز: با وجود تهدیدات سخت تیم امنیتی ترامپ، مشاور امنیت ملی مایکل 
فلین استعفا داده است و به نظر می رسد که سیاست کاخ سفید در قبال تهران همان سیاست 

دولت اوباما باشد.
* با وجود تهدیدات تیم ترامپ در مورد توافق برجام، او تصمیم گرفته است که این توافق را 

پاره نکند و حتی توطئه ای را علیه آن به راه نیندازد.

* تیــم ترامپ حتی درک کرده اســت که نه اســرائیل و نه عربســتان ســعودی خواهان 
برهم خوردن این توافق نیستند.

* از بیل کلینتون که شروع کنیم تمامی رؤسای جمهور آمریکا بدون ارائه مدرکی ،ایران را 
بزرگ ترین حامی تروریســم خوانده و این نشان می دهد که رؤسای جمهور مختلف آمریکا 
سیاست واحدی را در قبال ایران دنبال می کنند.                                          صفحه2

تعبیر آشتی ملی بی معنی است مردم با کسانی که به عاشورای حسینی)ع( اهانت کردند آشتی نمی کنند

صفحه۶

*رئیس جمهور در دیدار پادشــاه عمان : برای تأمین امنیت منطقه هیچ راه حلی اساســی  تر از مســئولیت پذیری 
کشــورهای  منطقه و همکاری های درون منطقه ای وجود ندارد، لذا کشــورهای منطقه باید در کنار یکدیگر برای 

امنیت و  ثبات پایدار در منطقه با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند. 
* حجت االسالم روحانی  پس از ترک عمان ، شامگاه چهارشنبه  در فرودگاه بین المللی کویت از سوی شیخ صباح 
احمد جابر الصباح امیر کویت مورد اســتقبال رســمی قرار گرفت و  پس از دیدار و گفت گو با جمعی از مقامات 
ارشد کویت با امیر این کشور نیز در کاخ امیری دیدار  کرد.                                                       صفحه۱0

درسفربهعمانوکویت

روحانی با سلطان قابوس و شیخ احمد الصباح دیدار کرد

صفحه2 صفحه2

آشتی 
با خوارج!

عذرخواهیواعترافبهدروغ
شجاعتیمیخواهدکهخاتمیندارد


