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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.
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به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393/6/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن به نمایندگی 

رحیم ش��اکی باه��ر به کد ملی 1380777021 به س��مت 

رئیس هیئت مدیره

ش��رکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به نمایندگی پرویز 

شاه آبادی به کد ملی 1375665626 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره

شرکت انبوه س��ازان سبزاندیشان با نمایندگی رحیم فائزی 

ب��ه کدملی 2909617300 به س��مت عضو هیئت مدیره و 

مدیرعامل

شرکت ماش��ین آالت همیار نیرو گستر یگانه  با نمایندگی  

یوس��ف گودرزی به کدملی 0079930654 به سمت عضو 

هیئت مدیره

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذرمهد آذربایجان 

ش��رقی با نمایندگی محم��ود رمضانی گش��ت رودخانی به 

کدملی 2668952883 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 

مختار جانعلی پ��ور کهلبونی به کدملی 2708748823 به 

س��مت مدیر مالی ش��رکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 

اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات 

و قرارداده��ا و عقود اس��المی با امضای ثاب��ت مدیرعامل و 

مدیرمالی شرکت )مختار جانعلی پورکهلبونی( به اتفاق یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر است و 

س��ایر  نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با 

مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار امور 
زیربنائی و بهره برداری باغ آسمان

 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
391762 و شناسه ملی 10320423388

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

به اس��تناد صورتجلسه مجمع 
مورخ  س��الیانه  عادی  عمومی 
1393/4/21 تصمیم��ات ذیل 

اتخاذ شد:
عم��ران  و  توس��عه  ش��رکت 
انفاق خراس��ان بشناس��ه ملی 
10380471500 با نمایندگی 
آقای عباسعلی جعفری فوتمی 
 ،2181044759 ملی  بشماره 
ف��الح  یک��ه  ش��هاب  آق��ای 
بش��ماره ملی 0058274952، 
آق��ای کامبی��ز معافی مالیری 
بش��ماره ملی 0057069034، 
مؤسسه بنیاد توسعه و عمران 
بشناس��ه  کش��ور  موقوف��ات 
ب��ا   10100203420 مل��ی 
نمایندگی آقای سعید صادقی 
 3782419960 بش��ماره ملی 
و ش��رکت پیش��گامان توسعه 
مل��ی  بشناس��ه  مان��دگار 
10103389287 با نمایندگی 
آقای س��عید پورزادی بشماره 
ب��رای  مل��ی 0439024544 

مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای ه��ادی مؤمنی بش��ماره 
ب��ه   2678065413 مل��ی 
س��مت بازرس اصل��ی و آقای 
ملی  بش��ماره  اکبر حسن بکلو 
5059681106 بسمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه 
صنعت نوین 
ساختمان مانا 

شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت358151 

و شناسه ملی 
10104067109

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

اهل ش�لوغ کاری نیست. از مصاحبه و دوربین 
و مراس�م تجلی�ل و غیره ه�م فراری اس�ت مثل 

رزمنده های دهه شصت.
فق�ط می خواهد کارش را درس�ت و با کیفیت 
انجام بدهد، برایش مهم نیست این کار به اسم چه 

کسی تمام می شود.
چندین بار خواستند به عنوان کارمند یا کارگر 
نمونه از او قدردانی کنند ولی هر بار شخص دیگری 
را بهتر از خودش معرفی کرده اس�ت. دوس�تان و 
همکارانش می گویند »روحیه بسیجی دارد و هنوز 
در حال و هوای جبهه به س�ر می برد.« ولی خودش 
معتقد است که این روحیه مختص به زمان و مکان 
معینی نیس�ت و هر انس�ان مومن و باوجدانی باید 
به دنبال کار صحیح و باکیفیت باش�د و از تقلب و 

کم کاری بپرهیزد.
پای کار بودن، اخالص و دوری از خودنمایی و ریا از 
دیگر صفاتی اس��ت که این انسان باصفا می گوید که باید 
در اف��راد باوجدان و باایمان موج بزند. کم  حرف می زند و 
زی��اد کار می کند ولی با عملش یک واژه را معنا می کند 

که بسیجی یعنی این!
عشق خدایی در بسیج

به بهانه هفته بسیج به سراغ یکی از همین انسان های 
مخلص و گمنام رفتیم که حدود 25 سال است در یکی از 
پایگاه های بسیج جنوب تهران مشغول خدمت بی ادعاست.
مجید مخملباف، که این روزها به میانسالی رسیده 
در میان بسیجی های جنوب شرق تهران خصوصا حوالی 
مسجد لرزاده به اخالص و ایثار و خاکی بودن مشهور است.

وقتی از او درباره ویژگی های روحیه بسیجی می پرسم 
ابتدا از پاس��خ دادن شانه خالی می کند ولی با اصرار من، 
می گوید: اگر می خواهیم روحیه بسیجی را بشناسیم باید 
نگاهی به جبهه ها بیندازیم. مثال رزمنده ها سر سفره غذا 
که می نشس��تند اوال تمام آداب و احکام سفره را رعایت 
می کردن��د و ثانیا خیلی از آنها س��عی می کردند پیش از 
سیرش��دن دس��ت از غذا خوردن بکشند و بعد هم برای 
شس��تن ظرفها مسابقه می گذاشتند. بسیجی ها در سایر 
کارهایشان در جبهه هم همین گونه بودند. در جنگیدن، 
اسیر کردن نیروهای دشمن، اطاعت از فرماندهی با عشق 

عجیبی رفتار می کردند.
وی سپس با اشاره به فرمایش حضرت امام مبنی بر 
اینکه »بسیج مدرسه عشق است« تاکید می کند که این 
عشق، عشق به خدا و اهل بیت بود. بچه های بسیجی بدون 
اینکه کالس عارفانه ای گذرانده باشند رفتاری را از خودشان 
نشان می دهند که شاید عرفای 90-80 ساله هم به چنین 
درجاتی نمی رس��یدند. آنها واقعا ت��الش می کردند رفتار 

شهدای کربالی حسینی را الگوی خودشان قرار بدهند.
وی ادام��ه می ده��د: م��ا اگر حقیقت��ا می خواهیم 
ببینیم بسیجی های واقعی چه روحیه ای داشتند باید به 
س��راغ خانواده های شهدا برویم و پای صحبت آنها درباره 
شهدایشان بنشینیم. یقینا آنها خواهند گفت شهیدشان 
با خلوص نیت و بدون هیچ چشمداشت مادی و دنیایی به 
جبهه می رفت و همین اخالص نیز در تمام ابعاد زندگی اش 

جاری و ساری بود.
عاقل ترین افراد جامعه

مسئول پایگاه بسیج مسجد رضویه درباره سایر صفات 
بسیجی ها می گوید: بسیجی ها باید در موقع خودش نظامی 
باشند ولی نظامی گری تنها کار آنها نیست به سیاست هم 
ورود می کنند ولی سیاس��ت زده نمی ش��وند اهل افراط و 
تفریط هم نیستند بلکه در چارچوب خط امام و رهبری 

حرکت می کنند.

شاگرد اول اخالص در مدرسه عشق
ضرورت تقویت روحیه بسیجی 

در جامعه اسالمی

* مجید مخملباف یک بسیجی: بسیجی ها باید در موقع خودش 
نظامی باشند ولی نظامی گری تنها کار آنها نیست. به سیاست هم 
ورود می کنند ولی سیاست زده نمی شوند، اهل افراط و تفریط هم 
نیستند بلکه در چارچوب خط امام و رهبری حرکت می کنند.

* اسماعیل احمدی، مسئول روابط عمومی سازمان بسیج 
مستضعفین: بسیجی ها در همان حال که خودشان را تربیت کرده و 

خودسازی می کنند   به فکر اصالح  اطرافشان
 نیز هستند.

مخملباف همچنین با بیان اینکه بسیجی ها عاقل ترین 
افراد جامعه هس��تند می افزاید: برخی اف��راد که روحیه 
بسیجی را درک نمی کنند وقتی از عشق و ایثار بسیجی ها 
برایش��ان حرف می زنی مدعی می ش��وند که بسیجی ها 
بی ترمزند در حالی که این گونه نیست زیرا وقتی پای عشق 
خدایی به وسط می آید آنها حاضرند جانشان را فدای این 
عشق کنند مثال اگر قرار بود در جبهه معبری در میدان 
مین آنهم در شرایط ویژه عملیات باز شود بسیجی ها حاضر 
بودند روی مین بروند تا جان سایر رزمندگان حفظ شود و 
وقفه ای در عملیات ایجاد نشود. این تفکر و عمل بسیجی 
ناشی از فهم باالیی بود، او عاشق کارش بود ولی متأسفانه 
برخی مدعیان روشنفکری یا فیلمسازان بی هنر می کوشند 
این رفتارهای عاقالنه و عاشقانه بسیجی ها را به  بی ترمزی 

تعبیر کنند در حالی که اصال این گونه نبوده و نیست.
مسئول بسیجی

این کارمند بس��یجی در ادامه ب��ا بیان اینکه دولت 
باید تفکر بسیجی داشته باشد تا بتواند بر مشکالت فائق 
آی��د می افزای��د: اگر واقعا روحیه و فرهنگ بس��یجی در 
میان مسئوالن ما ترویج یابد بسیاری از مشکالت کشور 
به خودی خود حل می ش��ود به طور مثال وقتی ما وارد 

زندگی شخصی فرماندهان بسیجی دوران جبهه می شویم 
می بینیم ساده زیس��تی به معنای واقعی کلمه در زندگی 
آنها جاری بود. شهید برونسی فرمانده بسیجی بچه های 
مشهد بود. او وقتی وسایلی از سپاه می گرفت می کوشید 
آنها را وارد زندگی شخصی اش نکند یا مصرف شخصی از 
آنها نداشته باشد لذا مسئوالن ما و سایر آحاد جامعه باید 
به دور از حرف و ش��عار روحیه و فرهنگ بس��یجی را در 
زندگی شخصی شان پیاده کنند. مثال اگر دانشجوی ما به 
مرتبه باالیی از علم و دانش رس��ید و پزشک حاذقی شد 
س��عی کند روحیه بسیجی داشته باشد معادالت مالی را 
به میان نیاورد واقعا عاشق کارش باشد. دانش  آموز ما باید 
بسیجی وار تحصیل کند و کارمندان ما باید با تفکر بسیجی 

با ارباب رجوع برخورد کنند.
وی همچنین درباره اینکه آیا بسیجی بودن به ظاهر 
فرد است یا باطن او، می گوید: بسیجی بودن هم به ظاهر 
و هم به باطن است. چطور وقتی شما یک گل را می بینید 
که خوشبو و قشنگ است جذبش می شوید خب بسیجی 
هم باید این طور باش��د یعنی هم ظاهرش باید مومنانه و 
آراس��ته باشد و هم باطن او باید رنگ خدایی و مخلصانه 

داشته باشد.

* اگر روحیه و فرهنگ بسیجی 
در میان مسئوالن ما ترویج 

یابد بسیاری از مشکالت کشور 
به خودی خود حل می شود.

سازش ناپذیری بسیجی
از ای��ن رزمن��ده دوران دفاع مقدس می پرس��م آیا 
بسیجی ها اهل س��ازش هستند؟ می گوید: بسیجی اهل 
س��ازش نیست ولی اهل صحبت و گفت وگو هست. البته 
این صحبت کردن هم به معنای این  نیس��ت که زیر بار 
ظلم می رود بلکه به تاسی از سیدالشهداء علیه السالم که تا 
آخرین لحظه در روز عاشورا با دشمنان صحبت می کرد و 
آنان را دعوت به ایمان واقعی می نمود بسیجی ها هم دوست 
دارند با منطق و گفت وگو تمامی آحاد بشر را به خدا دعوت 
نمایند ولی هرگز زیر بار ذلت نمی روند چرا که امام حسین 
علیه السالم در همان روز عاشورا علی رغم تمامی تحریمها 
و فشارها فریاد زد »هیهات منا الذله« بنابراین بسیجی ها 
باید همواره در وس��ط میدان باشند و با تهدید و تطمیع 
این مقام و یا آن باند قدرت و ثروت دس��ت از ارزش��ها و 

آرمان های خویش برندارند.
مخملب��اف همچنی��ن از نخبگان و پژوهش��گران 
می خواهد س��خنان ام��ام خمینی)ره( را درباره بس��یج 
کالبدشکافی کنند و ببینند وقتی امام می گفت: »بسیج 
مدرسه عشق است« این عشق چه عشقی است؟  آیا عشق 
کاذبی بود؟ یا نه عشق الهی بود که خروجی اش شهدایی 

نظیر باکری و همت و چمران با آن مناجاتهای عارفانه اش 
بود. همچنین فیلمسازان و هنرمندان جامعه باید این عشق 
را به گونه ای هنرمندانه به تصویر بکشند تا نسل جدید هم 
که دوران جنگ و جبهه را ندیده است بداند بسیج فقط 
حضور هفته ای یک ش��ب در پایگاه و یا ایست و بازرسی 
یکساعته نیست بلکه بسیج مدرسه خودسازی و عشق به 

خدا و اهل بیت   علیهم السالم است.
تولی و تبری

مس��ئول روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین 
معتقد اس��ت تفکر بسیجی دارای دو ویژگی اصلی است 
یکی والیت پذیری که تعبیر دینی آن همان تولی است و 
صفت دیگر تبری یا همان استکبارستیزی است. هر کس 

این دو ویژگی را داشته باشد بسیجی است.
البته ساده زیس��تی، عدم توجه ب��ه ذخایر دنیوی و 
روحیه محبت و صمیمیت از دیگر صفات بسیجی هاست. 
یعنی هر کس بسیجی است یقینا روح آرام و محبت آمیزی 
دارد و چون دلش خالی از کینه اس��ت لذا هیچ به دنبال 

انتقام جویی شخصی و کینه جویی نیست.
اس��ماعیل احمدی همچنین می گوید: بس��یجی ها 
نزدیک ترین افراد به مردم هس��تند، بنده بارها در زلزله و 

سیل ها دیده ام که افراد بسیجی قبل از اینکه به خودشان 
برسند به همس��ایه و اطرافیان پرداخته اند. مثال در زلزله 
ارسباران که در اهر و هریس آمد بسیجی ها در مدت کمتر 
از 2 ماه 1700 منزل مسکونی را ساختند و تقدیم مردم 
آسیب دیده کردند. همچنین 7 هزار واحد دام و طیور را در 
همین مدت بنا کردند البته این کارها به جز مسائل امدادی 
و کمک رسانی بود. همچنین در جریان برف سنگینی که 
س��ال گذش��ته در مازندران و گیالن بارید و مردم آسیب 
فراوانی دیدند بس��یجی ها بیش از دیگران به کمک مردم 
شتافتند و لذا مردم هم قدردان زحمات مخلصانه بچه های 
بسیجی هستند. وی در ادامه با بیان اینکه همین روحیه 
خدمت رسانی مخلصانه بسیجی ها باعث شده تا دشمنان 
کشور کینه آنها را به دل داشته باشند، می افزاید: دشمنان 
امروزه بیش��ترین هجمه رسانه ای و تبلیغاتی خود را بعد 
از والیت متوجه بس��یج کرده اند ولی خوشبختانه در این 
عرصه هم ناکام بوده اند چرا که االن 22 میلیون نفر رسما 
عضو بس��یج هستند و البته به یک معنا آحاد ملت ایران 
بسیجی می باشند و طبیعی است که خیلی ها وقت ندارند 
به پایگاه های بس��یج مراجعه کرده و فرم پر کنند و عضو 

رسمی بسیج شوند.

حلقه های صالحین
مدیر روابط عمومی سازمان بسیج سپس با اشاره به 
شکل گیری حلقه های صالحین در پایگاه های بسیج سراسر 
کشور می افزاید: االن 250 هزار حلقه صالحین در مساجد، 
مدارس، دانشگاه ها و سایر پایگاه های بسیج در سراسر کشور 
تشکیل شده که تحت مدیریت محتوایی یک عالم روحانی 

فعالیت می کنند.
وی ه��دف از ش��کل گیری حلقه ه��ای صالحین را 
خودسازی افراد و انجام کارها به شکل دسته جمعی بیان 
می کن��د و ادامه می دهد: ما در بس��یج به دنبال 2 هدف 
هس��تیم؛ یکی اینکه خودمان را بس��ازیم که حلقه های 
صالحین این هدف را با اس��تفاده از بحث های معرفتی و 
اخالقی پیگیری می کنند و البته کارهای عملی هم مثل 

سفرهای راهیان نور یا اردوهای معنوی انجام می دهند.
هدف دیگر بسیج توجه به بیرون از پایگاه و تزکیه و 
پاالیش محیط جامعه است که این هدف با اجرای صحیح 
ام��ر به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد. به عبارت 
دیگر بس��یجی ها در حالی که خودشان را تربیت کرده و 
خودسازی می کنند در همان حال به فکر اصالح اطرافشان 
نیز هستند. لذا بر خالف آنچه که برخی تصور می کنند امر 

به معروف و نهی از منکر یک عمل خش��ونت آمیز نیست 
بلکه تکلیفی است که اوال در قرآن آمده و وظیفه شرعی 
همگانی است و ثانیا در حال حاضر با مصوبه مجلس به یک 
وظیفه قانونی خصوصا در حد لسانی برای آحاد جامعه به 
ویژه بسیجیان تبدیل شده است. وی در عین حال تاکید 
می کند که بحث امر به معروف صرفا مسائل اخالقی نیست 
بلکه منکرات و معروفات سیاس��ی را هم ش��امل می شود 
یعنی آن کس که فتنه گری می کند باید با او برخورد شود 
یا افرادی که رشوه و ربا می دهند و دچار منکر اقتصادی 
می ش��وند باید نهی از این منکر در قبال آنها انجام شود. 
خالصه امر به معروف و نهی از منکر تمام مسائل جامعه را 
در برمی گیرد و البته مسائل اخالقی را هم شامل می شود و 
بسیج به عنایت الهی این فریضه را علی رغم میل بدخواهان 

به نحو احسن انجام خواهد داد.
لزوم ترویج تفکر بسیجی در جامعه

یک جوان بسیجی درباره اینکه چگونه می توان روحیه 
بسیجی را در جامعه حاکم کرد می گوید: در این باره یک 
تکلیف بر دوش خود بس��یجیان است که باید بیشتر در 
فضای اجتماع حضور پیدا کنند و در مراکز علمی، فرهنگی، 
ورزشی و سیاسی حضور پررنگ تری داشته باشند تا ضمن 

حفظ روحیه بسیجی در خودشان این روحیه و فرهنگ را 
در محیط اطرافشان هم ترویج کنند.

البته یک تکلیف هم برعهده مدیران کش��ور است. 
یعنی مدیران هم وظیفه دارند فرهنگ بسیج را در اداره و 

سازمان  خود ترویج کنند.
وی با بیان اینکه نسل های جدید انقالب که با دفاع 
مقدس فاصله دارند باید با انجام کارهای فرهنگی و هنری 
با تفکر بسیجی ناب آشنا شوند می افزاید: تا تولید فیلم های 
مختلف در حوزه فرهنگی بسیجی و یا برپایی نمایشگاه های 
متنوع باید نسل جدید را با روحیه مخلصانه و ایثارگرانه 
رزمندگان بسیجی آشنا نمائیم. همچنین در بین مسئوالن 
واقعا نیازمند روحیه بسیجی هستیم مثال اگر ساده زیستی 
و کار بدون مزد و منت در میان مدیران ما رواج یابد حتما 
جامعه پاک و خوبی خواهیم داش��ت البته شاید این کار 
در بدو امر خیلی سخت تصور شود ولی حضرت آقا در دو 
س��ه سال اخیر دائما تاکید می کنند که مسئوالن باید از 
روحیه اشرافی گری، خودشیفتگی و تجمل گرایی بپرهیزند 

و زندگی ساده و بی آالیش را برای خود فراهم کنند.
بسیجیان جهان اسالم 

اسماعیل احمدی مدیر روابط عمومی سازمان بسیج 

مستضعفین با اشاره به کالمی از بنیانگذار  انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی که در 2 آذر سال 67 فرمودند باید 
بس��یجی های جهان اسالم در فکر ایجاد حکومت بزرگ 
اسالمی باشند و این شدنی است می گوید: این عبارت را 
امام زمانی فرمودند که جنگ 8 ساله خاتمه یافته بود و 
علی الظاهر ما نیازی به نیروی نظامی بسیج نداشتیم ولی 
االن وقتی به شرایط پیرامونی خود نگاه می کنیم می بینیم 
که تا بس��یجی ها در سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن 
به میدان آمدند، بساط تروریست ها و تکفیری ها برچیده 
شد البته شاید اسم این نیروها در کشورهای مذکور چیز 
دیگری باش��د ولی همان کارکرد بسیج خودمان را دارند 
و وقای��ع عراق و س��وریه به همگان ه��م ثابت کرد که با 
حضور نیروهای مخلص و مومن مردمی می توان در برابر 
دشمنان خشن و تا بن دندان مسلح ایستاد و مقاومت کرد 
و خوشبختانه االن شاهدیم تفکر و روحیه بسیجی نه تنها 
در کشور و منطقه خاورمیانه بلکه در اقصی نقاط جهان 
از جمله آمریکا، آفریقا و اروپا نیز به تدریج بروز و ظهور 
می یابد و شعار مسلمانان و حتی غیرمسلمانان کالیفرنیا 
همان شعار بسیجیان امام است که زیر بار سلطه نمی رویم 

و اهل سازش و تسلیم نیستیم.

آگهی دعوت مجمع فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان فوق تخصصی میالد 

)شماره ثبت 309714(
بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع که روز دوشنبه 
مورخ 93/9/17 ساعت 15 در محل سالن شماره دو آمفی تئاتر بیمارستان میالد 

تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: طرح و تصویب و اصالح اساسنامه شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان میالد

ش�رکت مهندسی پناه س�از ایران در نظر دارد نسبت به 
فروش تع�دادی از کانتینرهای 12 متری درحد نو 
از طری��ق مزایده عموم��ی اقدام نماید. ل��ذا از عالقه مندان به 
ش��رکت در مزایده دعوت می ش��ود از تاریخ چ��اپ آگهی به 
مدت یک هفت��ه جهت بازدید، دریافت اس��ناد مزایده و ارائه 
پیش��نهاد قیمت پس از واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب 
170801733 نزد بانک تجارت به نام شرکت مهندسی پناه ساز 
ای��ران و ارائه اصل فیش به آدرس تهران- خ کریم خان زند- خ 
ش��هید عضدی شمالی- نبش خ دهم پالک )93( طبقه اول- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت مراجعه نمایند. 
شماره تماس 88801179 )داخلی 1072(

آگهی مزایده

بدینوس��یله به اطالع می رس��اند ش�رکت کش�ت و صنعت 
نیش�کر امیرکبیر درنظ��ر دارد خرید 17/000 عدد کیس��ه 
جامبوبگ این شرکت را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی 
به فروش��ندگان واجد شرایط واگذار نماید. لذا در همین راستا 
از فروش��ندگانی که دارای سوابق کافی در این زمینه می باشند 
دعوت می ش��ود حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ نش��ر این 
آگهی منحصراً در اوقات اداری )به استثناء روزهای پنجشنبه و 
ایام تعطیل رسمی( جهت دریافت اسناد، با به همراه داشتن 
رزومه کاری به نش��انی: اهواز کیلومتر 45 جاده خرمشهر 
)جاده امام جعفر صادق)ع(( شرکت کشت و صنعت نیشکر 
امیرکبی�ر مدیریت بازرگانی- ام�ور قراردادها مراجعه یا 
جهت اطالع بیش��تر با شماره تلفن 33132092-061 یا نمابر

 33132093-061 تماس حاصل نمایند.
1- کیسه جامبوبگ با اندازه 135cm×90×90 بسته بندی 
از نوع جنس پروپیلن و مشخصه فنی دور دوخت 8 بند 
ب�ا وزن هر کیس�ه 2/150 الی 2/160 کیلوگ�رم و پارچه 

165گرمی و تسمه 55 گرمی می باشد.
2- س�پرده ش�رکت در مناقصه 17/000/000ریال می باشد که 
می بایس�ت به حساب س�پهر 0101914402001 بانک  صادرات 

در وجه شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر واریز گردد.
3- هزینه درج این آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی
 شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر

آگهی مناقصه عمومی 
شماره2-93-031

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1393/7/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقای حسام جوانمردی 

2296630855 ، خانم ثمین جوانمردی 2297822375 و خانم 

ستاره جوانمردی 22300233118 انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت مارگون ارتباط
 سهامی خاص به شماره ثبت 110995 

و شناسه ملی 10101547202

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


