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شماره 9667
بدون نقطه کور

جدو    ل

دیدن سرزمین نخل های سوخته، میادین مین، 
شهدای گمنام و مرور خاطرات تلخ و شیرین جنگ 
چیزی نیست که در لحظه یا کلمه بگنجد. باید رفت 
و از نزدیک غرق در حماسه و ایثار شد باید رفت و 
دی�د که چگونه پادگان دو کوهه اولین مقر جوانان 

مشتاق جبهه در زمان جنگ شد.
ح�وض کوچ�ک آب در کنار مقبره ش�هدای 
دوکوه�ه با رزمندگانی که ب�رای آموزش نظامی به 
ای�ن منطقه اعزام می ش�دند و صدای نوحه همه و 
هم�ه تو را به فض�ای دهه 60 می برد. مس�افران و 
زائران با دریافت هدایای خود، کوله، چفیه و کتاب 
خاطرات جنگ به سوی سرزمین های دفاع مقدس 

تجهیز می شوند.
نیزارهای سوخته و جاده آرام و بی انتهای شنی 
که اطرافش را میدان های مین پوشیده از رمل های 
صحرا احاطه کرده اس�ت، اولین یادگارهای جنگ 
اس�ت که ت�و را محو خود می کند. گذر از ش�وش، 
مقبره دانیال نبی، س�ینه زنی م�ردم جنوب پایان 

شب اول سفر در اهواز است.
وقتی در کنار اروند می روی می بینی در آن س��وی 
آن- عراق- امروز زندگی جریان دارد، اما هنوز آثار جنگ 
بر چهره نگران بومیان دس��ت فروش و لنچ های سوخته 
کنار اروند دیده می شود. آفتاب گرم و شرجی روی آب، 
نگاهت را با نگاه ماهیانی که برای یافتن غذا به آب می آیند 
تالقی می دهد. و ش��لمچه امروز قطعه ای از بهشت است 
ک��ه زائران کاروان راهیان نور، با وضو پا بر خاک متبرک 

آن می گذارند.
شلمچه با وجود تغییرات عمده ای که برای نمادین 

کردن آن شده است هنوز بوی ناب جنگ را می دهد.
میدان های می��ن، تانک های اوراق، خاک های پر از 
ترکش و سنگرهای بازسازی شده و در حالی که راهیان 
نور در چند کیلومتری مرز عراق ایستاده اند راویان نور از 
رشادت ها و شجاعت دلیر مردان ایرانی می گویند و درباره 
شلمچه و شهیدانش و هنوز آفتاب شلمچه سوزان است 
که راهیان نور به س��مت دیگر مناطق جنگی می روند و 
سرخی غروب را در سرزمین چاه های نفت و در کنار اسکله 
نفت کش ها به تماشا می نشینند و غبار از دل می زدایند. 
هر س��اله با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی سال 
مشتاقان زیارت شهدا تحت کاروان های راهیان نور عازم 
این س��رزمین های س��بز از محبت الهی می شوند تا روح 
خود را از گرد و غبار یک ساله پاک  کنند، آرامش یابند 
و انرژی تالش و زندگی سال آینده خود را تجدید کنند 
و بش��نوند از حماسه و خلوص مردان و زنان پاک ایران. 
تأثیرات معنوی و چگونگی کسب فضائل اخالقی در سفر 
به س��رزمین نور سوژه دو شماره گزارش پیش روست که 
از زبان راویان، رزمندگان و مس��ئوالن ستاد راهیان نور 

می شنویم و می خوانیم.
حرکت های فرهنگی جریان ساز

راهیان نور به عنوان یک حرکت فرهنگی جریان ساز 
و پرفرص��ت فرهنگی در جبهه جنگ نرم با دش��منان با 

بسترهای ایثار، جهاد و شهادت است.
غالم حس��ین رنج کش، معاون برنامه ریزی و توسعه 
س��تاد مرکزی راهیان نور کشور در گفت وگو با گزارشگر 
کیه��ان با اس��تناد به فرمایش��ات رهبر معظ��م انقالب 
درخص��وص کاروان راهیان نور می گوید: »حضرت آقا در 

* غالم حسین رنج کش، معاون برنامه ریزی و توسعه ستاد مرکزی راهیان نور کشور: سند ملی 
راهیان نور به منظور تقویت حرکت های مردمی، شرح وظایف هر یک از دستگاه های ذی ربط و 

مدیریت کارهای فرهنگی اردیبهشت سال آینده تدوین می شود.

نگاهی به دستاوردهای معنوی کاروان راهیان نور 

بوی عطر خاکریز شلمچه
n صدیقه توانا

* مینو اصالنی، مسئول 
بسیج جامعه زنان کشور: ما 

دخترانی داشتیم که در طول 
سفر به مناطق جنگی حتی یک 

بار هم در مورد نوع پوشش 
آنها صحبت نکردیم اما وقتی 

پابرهنه وارد خاک شلمچه 
شدند با شهدا عهد بستند که 

هرگز چادر را کنار نگذارند.
* مرتضی قربانی، جانباز 

70درصد: یکی از بزرگ ترین 
هدیه های بزرگ الهی بعد 

از جنگ، راه افتادن کاروان 
راهیان نور بود که آن را شهدا 

به جوانان امروز ما دادند.

بخش نخست

مطالبی نقش اصلی راهیان نور را تبیین کرده و فرمودند 
تغییرات مثبتی که در فرهنگ کشور به وجود آمده ناشی 
از دو جریان اثرگذار راهیان نور و تشییع پیکرهای شهدای 

تفحص می باشد.«
وی با اشاره به اینکه راهیان نور در گذشته منحصر به 
ایام نوروز بود خاطرنشان می کند: »فعالیت های 15 ساله، 
سفر به مناطق جنگی را فراگیر کرد طوری که االن طی 
9 ماه از سال فعالیت عظیم راهیان نور در مناطق غرب، 
شمال غرب و جنوب کشور به وضوح دیده می شود و دو 
سال هم هست که در عرصه دانش آموزی کاروان راهیان 

نور فعالیت خود را آغاز کرده است.«
از آق��ای رنج کش در مورد آم��ار اعزام دانش آموزان 
می پرس��م، می گوی��د: »ط��ی 6 ماه از س��ال 900 هزار 
دانش آم��وز از مناطق جنگی بازدید می کنند و این آمار 
بیانگر اس��تقبال و حضور پرشور دانش آموزان از مناطق 
جنگی است ضمن اینکه جریان دانشجویی هم که جزو 
پایه های مس��تحکم راهیان نور هس��تند که از اسفند تا 
پایان فروردین با اعزام دانشجو و اساتید به مناطق مختلف 
عملیاتی کش��ور در جریانات فرهنگی نقش برجسته ای 

ایفا می کنند.«
معاون برنامه ریزی و توس��عه ستاد مرکزی راهیان 
نور کشور در ادامه هدف از جریان فرهنگ راهیان نور را 
تاکی��د رهبر معظم انقالب بر این حرکت بیان می کند و 
می گوید: »بخشی از تاریخ دفاع مقدس در قالب بروشور، 
س��ی دی، کتاب، سخنرانی و موضوع روایتگری به زائران 
منتقل می شود و در بخش مبانی نظری و اعتقادی دفاع 
مقدس هدف مس��ائل نظری، روایی و قرآنی است ضمن 
اینکه آش��نایی زائران با سیره و روش گفتاری و رفتاری 
ش��هدا و رزمندگان دوران دفاع مق��دس از دیگر اهداف 

کاروان راهیان نور است.«
ب��ه او می گویم چه اقداماتی جهت ترویج و اش��اعه 
بیش��تر این اهداف صورت گرفته اس��ت، پاسخ می دهد: 
»اقدام��ات گس��ترده و طی تعاریف خاصی انجام ش��ده 
اس��ت، س��تاد مرکزی راهیان نور 5 قرارگاه را برای این 
کار آماده کرده اس��ت که به ص��ورت دقیق پیگیر کارها 
باش��ند. این قرارگاه ها شامل قرارگاه راهیان نور بسیج و 

س��پاه، قرارگاه راهیان نور ارتش، ناجا و حوزه های علمیه 
کشور و قرارگاه رسانه ای است که البته این قرارگاه امسال 

شکل گرفته است.
درخص��وص فعالیت این قرارگاه ه��ا آقای رنج کش 
این طور توضیح می دهد: »در حوزه رسانه توزیع اخبار و 
انعکاس آن در رادیو، تلویزیون و نشریات فعالیت گسترده  
دارند و یکسان سازی اخبار توسط آنها صورت می گیرد.«

سندملی راهیان نور
معاون برنامه ریزی و توسعه ستاد مرکزی راهیان نور 
کشور در ادامه گفت وگو خبر از تهیه سند ملی راهیان نور 
می دهد و در توضیح بیشتری درمورد فواید و اهداف این 
سند چنین می گوید: »تاکنون سند ملی راهیان نور وجود 
نداشته بود که دربرگیرنده وظایف همه نیروهای کشوری و 
لشکری فعال در راهیان نور باشد و ان شاءاهلل این سند در 
اواخر اردیبهشت سال آینده آماده و شرح وظایف هر یک 

از دستگاه ها در آن قید و مشخص می شود.«

وی می گوید: »در س��ند ملی وظایف سازمان ها به 
شکل قانونی ترسیم و مسئول سازی می شود و با این کار 
مدیریت واحد فرهنگی در راهیان نور ایجاد می ش��ود و 
بدین ترتیب هرکس برای خودش به تنهایی کار نمی کند 
بلکه یک انسجام در کارها به وجود می آید، زیرساخت های 
فرهنگی و عمرانی به درستی تعریف می شود و روایتگری 
ی��ک نظم و تدوینی ب��ه خود می گیرد. این س��ند ملی 
در راس��تای تقویت حرکتهای مردمی هم هس��ت که با 

بن بست های اداری مواجه نشوند.«
آقای رنج کش می گوید: »باتوجه به اینکه بس��یاری 
از خانواده ها به تنهایی و جدا از کاروان مش��تاق سفر به 
این مناطق هس��تند در این سند امکانات ویژه اقامتی به 
صورت رایگان برای همه درنظر گرفته ش��ده است و در 
مجموع تمام تالش برادران و دوستان ما در ارتش و سپاه 
و بس��یج بر این اس��ت که بهترین فضای معنوی را برای 
مردمی که قدم بر چش��م ما می گذارن��د فراهم کنند تا 

همه ازحال و هوای معنوی این مکان به میزان شناخت 
و معرفت خود بهره ببرند.

و امس��ال هم در 6نقط��ه 6 رزمایش نظامی برگزار 
می ش��ود و از سوی نیروی دریایی و ارتش هم نمایشگاه 
دفاع مقدس در بندر خرمشهر برپا می شود و 12مؤسسه 
در 12 اردوگاه س��پاه نمایش��گاه کت��اب و آثار در حوزه 

دیجیتال ارائه می دهد.
ارتباط جوانان با شهدا 

اردوهای راهیان نور به عنوان یک جریان فرهنگی 
بزرگ، گسترده و پرمخاطب از سال های قبل در 

کشور شکل گرفت و به لحاظ تأثیرگذاری این حرکت 
بر روح و جان جوانان اثر زیادی دارد چرا که آنها با 

نیتی پاک و بی آالیش با قطره قطره خون شهدا ارتباط 
برقرار می کنند و یک اتفاق عمیقی در روح و روان آنها 
شکل می گیرد و به عنوان یک موضوع ماندگار مطرح 
می شود، عمیق است چون یک طرف موضوع شهدایی 

هستند که فداکاری کردند و جان خود را برای اخالق و 
معنویت و کشور و انقالب هدیه کردند و لذا وقتی این 
مؤلفه ها در کنار هم قرار می گیرد اتفاقی که می افتد 
این است که هر ساله شاهد حضور گسترده جوانان و 
نوجوانان و خانواده ها در مناطق جنگی و راهیان نور 

هستیم و امیدواریم این اتفاقات عمیق تحول درونی در 
زائران ایجاد کند.

مینو اصالنی مس��ئول بسیج جامعه زنان کشور در 
گفت وگو با گزارش��گر کیهان با این اظه��ار امیدواری از 
حضور پرش��ور مش��تاقان به راهیان نور بخصوص بانوان 
و دخت��ران نوج��وان و جوان در س��خنانی خاطرنش��ان 
می کن��د: »از دو س��ال قب��ل ک��ه درس آمادگی دفاعی 
ج��زو برنامه های آموزش وپرورش ق��رار گرفت، اردوهای 
راهیان نور دانش آموزی را در بس��یج آغاز کردیم طوری  
که سال قبل 400هزار دانش آموز دختر از سراسر کشور 
به مناطق جنگی اعزام شدند و امسال هم 500هزار نفر 

دیگر اعزام می شود.«
خانم اصالنی به خلق صحنه های زیبا هنگام بدرقه 
دختران از س��وی خانواده هایش��ان به کاروان راهیان نور 
اش��اره می کند و می گوید: »بدرقه ای که از دانش آموزان 
ب��ه عمل می آید یاد دوران دف��اع مقدس را در خاطر ما 
زنده می کند و بچه ها را در فضای شورانگیز و با بصیرت 

جبهه های جنوب و غرب قرار می دهد.«
وی می گوید: »وقتی طاق نصرت هایی که خانواده ها 
می بندن��د و دانش آم��وزان را زی��ر ق��رآن رد می کنند و 
کوله پشتی بر پش��ت فرزندان خود می گذارند، فی الواقع 
همه را یاد اعزام رزمندگان به جبهه ها می اندازد، برپایی 
باش��کوه این مراسم و خداحافظی بچه ها از والدین، همه 
نشان از انگیزه باال و حضور پرشور دانش آموزان در کاروان 
راهیان نور دارد و این شوق را در برق نگاه تک تک بچه ها 

می توان دید.«
وی ب��ه برپای��ی نمایش��گاه های حج��اب و عفاف، 
ویژه برنامه های فرهنگی در شلمچه و طالئیه اشاره می کند 
و می گوید: »در س��ال قبل 60هزار چادر با پول توجیبی 
خود بچه ها فروخته شد و ما به آنها عرضه کردیم اما تقاضا 
خیلی بیشتر بود که سفارش دوخت گرفتیم و این یعنی 

اثر معنوی و روحانی این سفر نورانی.«
مس��ئول بس��یج جامعه زنان کش��ور می گوید: »ما 
دخترانی داشتیم که در طول سفر حتی یک بار هم به آنها 
درمورد پوشش چادر چیزی نگفتیم، اما وقتی به شلمچه 
رسیدند، همگی پابرهنه وارد این قطعه از سرزمین مقدس 
رسیدند و در همان جا با شهدا عهد بستند که هیچ وقت 

چادر را کنار نگذارند.«
از خان��م اصالنی، درمورد ویژه برنامه هایی که نقش 
زنان در جبهه ها را نشان دهد، می پرسم، می گوید: »برای 
آنکه نقش زنان در دفاع مقدس را پررنگ کنیم و به تصویر 
بکشیم نمایشگاه بزرگ میدانی از نقش زنان در پیروزی 
انقالب اس��المی و حتی قبل از آن یعنی از کربال و نقش 
حضرت زینب)س( تا دوران دفاع مقدس برگزار کردیم که 

دانش آموزان فوق العاده از آن استقبال کردند.«
حضور نیم میلیونی خانواده ها

 در نوروز در راهیان نور
مس��ئول بسیج جامعه زنان کشور از حضور بیش از 
نیم میلی��ون نفر از گروه های مردمی و بس��یج به صورت 
خانوادگی و اردویی در مناطق غرب و جنوب خبر می دهد 

و می گوید: »تقاضا برای این سفر بسیار زیاد است بنابراین 
باید ظرفیت ها افزایش یابد و هماهنگی دستگاه ها بیشتر 
باشد و البته ناگفته نماند که قدم های مثبت و ارزشمند 
خوبی طی س��الهای اخیر برداش��ته شد، و در مقایسه با 

5سال قبل پیشرفت های خوبی حاصل شده است.«
به او می گویم این پیش��رفتها درچه زمینه ای بوده 
است، پاسخ می دهد: »در طول مسیر برای دانش آموزان 
یک خانم طلبه با بچه ها همراه می شود و به سؤاالت شرعی 
و دینی جوانان پاس��خ می ده��د و راویانی تربیت کرده و 
آموزش داده ایم تا همراه کاروان باشند و درمورد مناطق 
جنگی در طول مسیر از رشادت های رزمندگان صحبت 
و دفاع مقدس را بازگو کند، ضمن اینکه معرفی شهدای 

زن را در کاروانها در دستور کار قرار دادیم.
راهیان نور هدیه شهدا به جوانان

مرتض��ی قربان��ی، جانب��از هفت��اد درص��د دوران 
دفاع مق��دس در گفت وگو با گزارش��گر کیهان می گوید: 
»امروز به برکت خون شهیدان، فرهنگ مقاومت جایگاه 
خوبی پیدا کرده است و تأثیر فراوانی را روی نسل جوان 

که جبهه و جنگ را ندیده اند، گذاشته است.«
این رزمن��ده دوران دفاع مقدس می گوید: »به نظر 
م��ن یکی از هدیه های ب��زرگ الهی بعد از جنگ، قضیه 
راه افتادن کاروان های راهیان نور بود که آن را ش��هدا به 

جوانان امروز ما دادند.«
وی اضاف��ه کرد: »امروز در قالب کاروان راهیان نور 
م��ردم با س��فر به مناطق جنگی و نشس��تن روی خاک 
مقدس آن، به صورت حس��ی با دوران دفاع مقدس آشنا 
می شوند و این موجب اثرگذاری فراوان روی افراد می شود، 
به گون��ه ای که برخی که برای بار اول به مناطق عملیاتی 
می روند، به ش��دت متأثر می شوند و برای سال های بعد 

مشتاق تر می شوند.«
این رزمنده دوران دفاع مقدس بیان می کند: »بارها 
دیده ش��ده که با سفر به مناطق جنگی، تحول در گفتار 

و کردار افراد ایجاد شده است.«
قربانی اضافه می کند: »سفرهای راهیان نور مقدمه 
بازگشت افراد به خویشتن خویش است و موجب می شود 
تا نسل جوان با فرهنگ مقاومت آشنا شده و هرچه بیشتر 
و بهت��ر در مس��یر کمال معنوی گام ب��ردارد و با تهاجم 

فرهنگی مبارزه کند.«
این رزمنده برکت دیگر این نوع سفرها را اعتمادسازی 
نسل جوان می داند و تصریح می سازد: »نسل جوان امروز 
با دیدن رشادتهای نسل جوان برایش هویت ایجاد شده 
و ب��ه تاریخ همراه با موفقیت خویش می نازد و در مقابل 

جریان های ناامیدکننده مقاوم می شود.«

مجمع  صورتجلسه  طبق 

عموم��ی عادی س��الیانه 

مورخ 91/4/24 ش��رکت 

مزب��ور ک��ه در تاری��خ 

91/6/6 واص��ل گردی��د 

م��وارد ذیل ب��ه تصویب 

مجم��ع مزب��ور رس��ید: 

ترازنامه و حساب سود و 

زیان سال مالی 1390 به 

مؤسسه  رسید.  تصویب 

پندار  سامان  حسابرسی 

ب��ه ش م 10100525069 

به س��مت بازرس اصلی 

و علی اکب��ر دادگر نمینی 

به ک م 0039633500 به 

س��مت بازرس علی البدل 

یکس��ال  م��دت  ب��رای 

انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت 

شرکت  آگهی های  نش��ر 

تعیین گردید.

اداره ثبت 
شرکتها 

و مؤسسات 
غیرتجاری

سازمان ثبت 
اسناد و امالک 

کشور

آگهی 

تصمیمات 

شرکت گریوه 

سهامی خاص 

به شماره ثبت 

26838 و 

شناسه ملی 

10100723055 آگهی تصمیمات شرکت تله سیژ 
پاپا سهامی خاص

 به شماره ثبت 36621 و شناسه 
ملی 10100820239

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده 
مورخ 91/6/9 شرکت مزبور که در تاریخ 91/7/12 واصل 
گردید عین اله رجب بل��وکات به ک م 0453139574 به 
س��مت بازرس اصل��ی و داود زکی پور محم��ودی به ک م 
1378764374 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2سال 
به قرار ذی��ل انتخاب گردیدند: فیض ال��ه بندعلی به ک م 
0453109225 و علی شمشکی به ک م 0453172881 
و محمد کیا شمش��کی به ک م 0453205267 و حس��ن 
شمشکی به ک م 0453248195 و موسی ساوه شمشکی 
به ک م 0453172717 و اس��کندر رجب بلوکات به ک م 
0453217151 و محمد شمشکی به ک م 0453173004 
به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و سیف اله رجب بلوکات 
ب��ه ک م 0453154972 و محمدکاظ��م کاویان به ک م 
0453139744 به س��مت اعضاء علی البدل هیئت مدیره 
که به موجب صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 91/6/29 
علی شمشکی به س��مت رئیس هیئت مدیره و محمد کیا 
شمش��کی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و حس��ین 
س��اوه به ک م 0453171710 به سمت مدیرعامل خارج 
از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
یا نای��ب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ش�رکت مخابرات اس�تان فارس در نظر دارد نس��بت ب�ه انجام 
عملیات برق رس�انی به 150 سایت BTS در سطح استان فارس 
براس��اس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی 
از طری��ق مناقص��ه عمومی اقدام نماید. لذا از کلی��ه پیمانکاران واجد 
ش��رایط که دارای رتبه بندی مرتب��ط از معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاست جمهوری و صالحیت فنی معتبر جهت اجرای شبکه 
برق از شرکت برق شیراز واستان فارس )دارای اعتبار حداقل دو سال 
و 6 ماه از زمان عقد قرارداد با مخابرات فارس( می باشند دعوت بعمل 
می آید پس از نشر آگهی در ساعات اداری به اداره خرید و قراردادهای 
این ش��رکت واقع در خیابان قصردشت- نبش خیابان ولی عصر)عج(- 
ساختمان مرکزی ش��رکت مخابرات استان فارس- طبقه اول مراجعه 
و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال )دویس��ت هزار ریال( به حس��اب 
شماره 1567891005 و کد شناسه 2400480508122 بانک ملت 
شعبه سراسری جام، اسناد مناقصه را دریافت و پس از بررسی کامل با 
توجه به مفاد آن و تاریخ های ذیل کلیه صفحات اس��ناد مذکور را مهر 
و امضاء نموده و به همراه پیش��نهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت 15 
روز شنبه مورخ 91/12/26 به نشانی مذکور واحد دبیرخانه تحویل و 
رسید دریافت نمایند، ضمنا سایر جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد 

درج شده است.
1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:1/710/000/000 ریال

2- تاریخ شروع فروش اسناد: از تاریخ انتشار آگهی
3- تاریخ پایان فروش اس�ناد: تا پایان وقت اداری روز ش�نبه 

مورخ 91/12/26
4- زمان نهایی تحویل پاکات حداکثر تا س�اعت 15 روز شنبه 

مورخ 91/12/26
5- تاری�خ بازگش�ایی پ�اکات ال�ف، ب روز یکش�نبه م�ورخ 

91/12/27 ساعت 14 اتاق کمیسیون معامالت
6- تاریخ بازگش�ایی پاکات ج روز دوش�نبه مورخ 91/12/28 

ساعت 14 اتاق کمیسیون معامالت
- پیشنهاددهندگان مکلف می باش��ند معادل مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه تضمین های معتبر مطابق مقررات به صورت ضمانتنامه بانکی 
و یا چک بانکی تضمینی در وجه ش��رکت مخابرات استان فارس تهیه 

و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند.
تذکر: به پیش��نهادهای فاقد س��پرده، س��پرده مخدوش، سپرده های 
کمت��ر از می��زان مق��رر، چک ش��خصی و نظایر آن و ی��ا فاقد امضاء، 
مش��روط، مخدوش و پیش��نهادهایی که بعد از مدت مقرر واصل شود 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مناقصه 
شماره 91/45 شرکت مخابرات استان فارس

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

مرکز طراحی و توس�عه صنعت�ی رازی در نظ��ر دارد تجهیزات 
روش�نایی EX و انواع جانکش�ن باکس های م�ورد نیاز خود را 
از طری��ق مناقصه خریداری نمای��د. لذا از کلیه منابع واجد ش��رایط 
دعوت ب��ه عمل می آید حداکثر طی 10 روز پس از تاریخ درج آگهی 
با در دست داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات 
اداری به آدرس زیر مراجعه نمایند. توضیح اینکه زمان ارائه پیشنهاد 
قیم��ت حداکثر تا تاریخ 1392/1/25 می باش��د. هزین��ه درج آگهی 

روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
تهران- خیابان پاس��داران-  نرس��یده به می��دان نوبنیاد- کوهس��تان یکم- پالک 13 
- 29974785  - 22771351 تلفن ه��ای  ب��ا  بیش��تر  اطالع��ات  کس��ب  جه��ت 

 29974789 مدیریت خرید تماس حاصل نمایید.

آگهی مناقصه عمومی
شماره 12 - 101 - 91

نوبت دوم

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
م��ورخ 91/8/3 س��یداحمد موس��وی ب��ه ش مل��ی 
4723651500 بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت 
ایران توس��عه به شناس��ه ملی 10101201647 به 
نمایندگی محسن عامری به ش ملی 0939603802 
بس��مت نایب رئی��س هیئت مدیره و ش��رکت پارس 
توسعه به شناسه ملی 10101178332 به نمایندگی 
محمدمهدی راس��تی به ش ملی 1261831111 به 
س��مت عضو هیئت مدی��ره و مجید ربانی به ش ملی 
0381131076 )خارج از اعضاء( بس��مت مدیرعامل 
برای م��دت دو س��ال تعیین گردیدن��د. امضاء کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و انعقاد 
قرارداد ب��ا امضاء رئیس هیئت مدی��ره همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی 
و دامپروری امید 110 سهامی خاص 

به شماره ثبت 17825
 و شناسه ملی 1010068900

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

م الف 105074

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 1391/10/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آق��ای اصغر رضائی به ش��ماره ملی 1530567513 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره وخانم نس��ترن س��میعی به ش��ماره ملی 
0321591046 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه 
میرزایی به ش��ماره ملی 1530354110 به س��مت عضو هیئت 
مدیره وآقای محس��ن مجتهدی به شماره ملی 0057045208 
به س��مت عضو هیئت مدیره وآقای محسن مجتهدی به شماره 

ملی 0057045208 به سمت مدیرعامل.
2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک 
مدیرعام��ل و رئی��س هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 
می باش��د. در تاری��خ 1391/12/1 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و 

موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری واحد ثبتی تهران

م الف 105077

بارکد: 0115877

آگهی تغییرات شرکت آرمان 
پویش طب سهامی خاص به 

شماره ثبت 283927 و
 شناسه ملی 10103203810

بارکد: 0029368


