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ساماندهی زنان سرپرست خانوار، لزوم آموزش های مهارتی 
به منظور ارتقاء اقتصاد خانواده آنها و تعامل س�ازنده نهادها 
و ارگان ه�ای متولی این امر برای بهبود فضای کس�ب و کار و 
فضای معیشتی این طیف را برجسته می سازد. بنابراین کار ویژه 
آموزش های مهارتی در عرصه های اجتماعی در کالن شهرها 
به خصوص کالن ش�هر تهران و تبیین نقش زنان به طور کلی 
و زنان سرپرست خانوار و آسیب های وارده بر آنها و چگونگی 
توج�ه به این گ�روه هدف آموزش های فن�ی و حرفه ای که از 
اولویت های آموزش�ی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

است، رکنی مهم به شمار می آید.

توانمندسازی
 زنان سرپرست خانوار

 با آموزش مهارتها
مترتب اجتماعی است، یک ارتباط معکوس خواهد بود. چرا که حضور 
و پیدایش مهارتها منجر به دو مقوله فرصت های شغلی و تولید بیشتر 
می گردد. بنابراین به نظر می رسد که استراتژی کشور برای خلق حماسه 
اقتصادی، فقرزدایی از اذهان و کاهش آسیب های اجتماعی، توجه بیشتر 
به آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان رکن رکین آموزشهای مهارتی و 
در نگاه کالن تر نظام جامع ملی مهارت و فناوری باشد. در نگاه دیگر در 
توسعه پایدار که نگاهی چند رویکردی است نگاهی ماندگار به پدیده 
سرمایه اجتماعی به عنوان بازوی اجرائی ارتقاء اقتصادی می شود که 
این س��رمایه اجتماعی، کارگر ماهری اس��ت که خروجی آموزشهای 
مهارتی است در این راستا نقش تعاملی دولت و لزوم سیاستگذاری در 
جهت حمایت از افراد و گروههای آسیب پذیر و باز توزیع فرصت ها که 
جزء اصلی اهداف متعالی آموزش های فنی و حرفه ای اس��ت، می تواند 
چرخش ه��ای فوق را در راس��تای ارتقاء مش��اغل و اقتصاد پویا ارتقاء 
دهد. از سوئی عالوه بر اهمیت به آموزشهای مهارتی که می تواند باعث 
تولید بیش��تر شود پابه پای ظهور اقتصاد دانش نیز، سیر خطی دانش 
از دانشگاه به صنعت تحول یافت که این موارد نقش مهم آموزشهای 
مهارتی را برجس��ته می سازد. بدین ترتیب می توان تعریفی مهارتی و 
فن��ی- حرفه ای از نوآوری را با عنوان، تبدیل یک ایده به محصول که 
قابل فروش باشد را ارائه کرد. البته آموزشهای فنی حرفه ای نباید و نه 
می تواند متولی اش��تغال در سطوح کالن شغلی باشد ولی در راستای 
بسترسازی شغلی در حرف کوچک- متوسط می تواند ظرفیتهای زیادی 
را در راستای توسعه اشتغال، تولید و نهایتا کاهش آسیبهای اجتماعی 
ایجاد نماید. در این راستا اضالعی که می تواند آموزشهای فنی-حرفه ای 
و مهارتی را در کاهش آسیب های اجتماعی و تعدیل فقر، مولد نماید 
همگرائی وتعامالت حداکثری بین نهادهای ذی ربط می باشد )تعامالت 
بین نهادهای ذی ربط با بحث آسیب های اجتماعی و امور زنان مانند 
شهرداری تهران، سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای(. 

بدیهی است ترکیب متغیرهای مختلف و با رویکردی نهادی بخصوص 
در کالن شهرها و شهرهای مرزی، رکن رکین بسترسازی شغلی جهت 
توس��عه و اشتغال پایدار و  تاثیر آن بر کاهش آسیب های اجتماعی و 
حریم اقتصادی زنان سرپرس��ت خانواده به عنوان یک طیف شکننده 
باشد. در این راستا و با  توانمندسازی زنان از طریق آموزش های مهارتی، 
توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی از طریق آموزش های مهارتی 
و اشاعه آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه 
یافته ، می توان گفت که همراه با توسعه اشتغال باید افزایش مهارتها 
و تخصص های متنوع در بین مردم مدنظر قرار گیرد، بنابراین یکی از 
راهکارهای عمده برای مبارزه با آسیب های اجتماعی و بزه کاری های 

مترتب بر این آس��یب، این اس��ت که برای توسعه آموزش در جهت 
گسترش مهارت های مختلف فنی و شغلی برنامه ریزی کوتاه دامنه و 
راهبردی صورت گیرد، زیرا مهارت های ذهنی و عملی توانائی افراد را 
برای فعالیت مفید و کسب مشاغل و موقعیت های اجتماعی افزایش 
داده و نگرش آنها را به سوی اشتغال سالم سوق می دهد. از سویی در 
راستای همه گیر شدن مهارتها وتخصص ها در میان مردم می توان به 
توسعه و گسترش آموزش های مهارتی و فنی حرفه ای در مناطق توسعه 
نیافته و حاش��یه ای که معموال زنان سرپرست خانوار در این مناطق 
دپو می شوند پرداخت تا از این طریق عالوه بر آموزش ذهنی و عملی، 

نقش زنان کارآفرین در جهان 
در این رابطه می توان به موسسه همکاری های توسعه ژاپن اشاره 
کرد که نقش دیپلماسی سیاست خارجی ژاپن را در قالب دیپلماسی 
آموزشی ایفاء می نماید. ظهور ژاپن به عنوان طالیه دار اقتصاد جهانی، 
به مفهوم افزایش توجه به نقش این کشور به مثابه بازیگری جهانی 
در حوزه توسعه است. آسیای شرقی، آسیای جنوبی، آمریکای التین 
و آفریقا، حوزه های کنش آموزشی را در قالب دیپلماسی آموزشی آن 
کشور نشان می دهند. مباحث آموزشی و ارتباط آن با بهبود معیشت 
زندگی اقش��ار ضعیف جامعه به خصوص زنان در کش��ورهای هدف، 
بس��یار مطمح نظر این آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن می باشد. 

مباحثات کنونی نشان می دهد که استانداردهای زندگی زنان با توجه 
به باال رفتن ش��اخص های آموزش، سواد و اشتغال و نیز پایین آمدن 
ش��اخص باروری و مرگ و میر نوزادان، پیش��رفت کرده است وقتی 
مس��ائل زنان در حوزه منطقه )قلمرو زندگی شان( شناخته شد، آنها 
به موضوعات اقتصادی مرتبط با آموزش متمایل می ش��وند. یکی از 
طرح های اخیر که به تصویب این نهاد رسید، بر آموزش زنان تا حد 
کارآفرین شدن و رسیدن به استقالل اقتصادی )مادی( تأکید می ورزد. 
در این جلسات، زنان برای شروع کسب و کارهایی ترغیب می شدند 
که از مهم ترین آنها خدمات سرایداری و بچه داری، خدمات غذایی 
و نوشیدنی، و پوشاک و خرده فروشی بود. برنامه آموزشی قابل توجه 
دیگری نیز، توسط مرکز آموزش فنی-حرفه ای در فیلیپین دائر شد. 
یک بررسی اولیه در مورد ساختار این مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
ملی با توصیفی متمرکز بر زنان، که نقش ویژه ای در خصوص بارداری، 
زایمان، ش��یردهی و تربیت و پرورش نس��ل آینده دارند، آغاز ش��د. 
اغلب اس��ناد و مدارک فعلی مربوط به آموزش های منطقه ای که در 
این مرکز عرضه شد، مشخصا در تالش برای قرار گرفتن این وظایف 
در چارچوب توسعه و جنسیت، نیازمند اختالط و یکی شدن مسائل 
جنس��یتی با آموزش فنی-حرفه ای بود. برنامه های عمده تری که با 
توس��عه زنان در اردن مرتبط بود، در محدوده برنامه های خانوادگی 
تنزل پیدا کرده بود. به منظور مقابله با مس��ائل مربوط به فقر زنان 
و بهداشت ضعیف، این برنامه به آموزش بهداشت حرفه ای پرداخت 
و آموزش مرتبط با ش��غل و حرفه زنان را از طریق عواید تولیدمثل، 
و ب��ه کارگیری فعالیت های رس��انه ای- در جهت افزایش آگاهی در 
برنامه ری��زی خانوادگی- مورد تأکید قرار داد. در راس��تای ترغیب و 
تش��ویق دانش متکی به برنامه ریزی در خانواده، طرح های مربوط به 
گسترش اطالعات، آموزش و ارتباطات در مسال مرتبط با بهداشت و 
سالمت تولید مثل مورد حمایت قرار گرفت. عالوه بر آن، زنان برای 

تولید منابع مالی مستقل، از طریق پرورش زنبور عسل، پرورش دام 
و طیور و بازیافت مواد قابل بازگشت به طبیعت، و مشاغل خانگی به 
عنوان راه هایی برای قدرتمند شدن )از لحاظ مالی(، ترغیب و حمایت 
شدند. بنابراین سطور فوق، بذل توجه نهادهای بین المللی و کشورهای 
مختلف را در توانمندسازی این قشر به عنوان یکی از متغیرهای اساسی 
توسعه پایدار نشان می دهد. اما در کشورمان نقش نهادهای ذیربط در 
رابطه با حماسه اقتصادی و خلق نوآوری حائز اهمیت است. نوآوری 
در قلب تغییرات تکنولوژیک و توسعه سیاسی، اقتصادی جوامع مدرن 
قرار دارد، در این راستا، سیاست نوآوری به عنوان ابزار سیاست توسعه 
در خدمت سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار می گیرد که خروجی 

قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرس��ت، مشتمل بر 14 ماده 
اس��ت و ماده 4 آن  موارد ذیل را اشعار می دارد: اقدامات اجرایی به 
منظ��ور ایجاد حمایت های اجتماع��ی و اقتصادی از زنان و کودکان 
بی سرپرس��ت عبارتن��د از: خدمات آموزش��ی و تربیتی در س��طوح 
آمادگی و پیش دبستانی تا تحصیالت عالی، خدمات حرفه آموزی و 
آموزش های فنی و حرفه ای، خدمات کاریابی و اش��تغال، مددکاری، 
مش��اوره و راهنمایی  بذل توجه به نکات ف��وق، کارکرد و کار ویژه 
این آموزش ها را به س��وی فقرزدایی و کاهش آسیب های اجتماعی 
س��وق داده است. در این راستا  الگوهایی براساس ظرفیت های ملی 
و منطق��ه ای در جه��ت بهره مندی تمام اقش��ار علی الخصوص زنان 
بی سرپرس��ت از مزیت های آموزش های مهارتی  طراحی شده و در 
حال اجراست . در خصوص این آموزش ها الزم به ذکر است که هدف 
آموزش های حرفه ای کوت��اه مدت که می تواند باعث یک خیزش و 
حماسه اقتصادی گردد به طور کلی عبارت است از هماهنگ کردن 
نسبی منابع و احتیاجات فوری و روزمره کشور به نیروی انسانی ماهر 
و متخصص در مش��اغل و فعالیت های مختلف اقتصادی. چرا که در 
یک جامعه پویا، سیس��تم آموزش باید به توسعه مهارتها و حرفه ها 
که از ضروریات تکنولوژیک هس��تند، توجه کامل داش��ته باشد. در 
ای��ن فراز ما نقش آموزش های مهارتی را در بارور کردن متغیرهای 
مختلف حماسه اقتصادی تشریح و تبیین و در حوزه های فقرزدایی، 
چرخ��ش در آموزش و فراگیری مهارتها بی��ن توده های مختلف با 
استفاده از رویکرد نهادی توضیح خواهیم داد. سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور به عنوان یگانه متولی این آموزشها و باتوجه به سند 
چشم انداز استراتژیک سازمان که اتمامی حداکثری جهت بارور نکردن 
آموزشهای حرفه ای و مهارتی سطوح مختلف سنی دارد در عرصه های 
مختلف آموزش��ی- فرهنگی و اجتماعی ورودی موفق داشته است 
که با حمایت و تعامالت با سایر دستگاه های ذی ربط، به جهت کار 

ویژه های چند وجهی و چند کارکردی بودنش باعث هم افزائی بیشتر 
می گردد. در اینجا باید عنوان نمود که تعاریف سازمانهای بین المللی 
مانند یونس��کو بر این امر اجماع دارند که، آموزشهای فنی و حرفه ای 
مقوله ای مهم از مقوالت توسعه پایدار به ویژه در توانمندسازی مهارتها و 
منابع انسانی می باشد. از سوئی باتوجه به تعاریف و ابعاد چند سویه فقر 
و فقرزدایی و مفاهیم متفاوت که از فقر و فقرزدائی به عنوان عوامل ضد 
توسعه ای استنباط می شود، اگر آموزشهای مهارتی در تمامی سطوح و 
الیه های جامعه نهادینه گردد، فقر و بیکاری تقلیل پیدا خواهند کرد و 
مردم در شرایط رو به رشدی زندگی خواهند نمود. بنابراین ارتباط بین 
خروجی های آموزشهای مهارتی با فقر و بیکاری که پایه آسیب های 

این سیاس��ت ها، تحرک طبقاتی- اجتماعی اس��ت که بدنبال تغییر 
مدل های تکنولوژیک بوجود می آید. بنابراین نوآوری تکنولوژیک نه 
تنه��ا ابعاد فنی- حرفه ای و مهارتی دارد بلکه خصلت های اجتماعی 
و فرهنگ��ی نیز دارد که البته ژانوس وار عمل و به مثابه دو روی یک 
س��که ش��امل تهدید و فرصت اس��ت. اما راهکار اجرائی جهت خلق 
حماسه و خیزش اقتصادی و ارتقاء طبقات زیرین و در معرض خطر 
جامعه مانند زنان سرپرس��ت خانواده که در سیاس��ت های سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای مطمح نظر و جزء گروه های هدف س��ازمان 
جهت ارتقاء است، توجه به زیرساختهای آموزشی و نصب العین قرار 
دادن آموزشهای مهارتی به عنوان رکنی عملیاتی در کنار سایر ارکان 
آموزشی کشور و تشکیل ستاد ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
می باشد. رویکرد این ستاد را می توان به عنوان چارچوب مناسبی برای 
همکاری بخش های مختلف درگیر در سیاس��تگذاری، ایجاد، توسعه 
و انتشار سیاستگذاری واحد در نظر گرفت. ستاد توانمندسازی زنان 
سرپرس��ت خانوار با محوریت و موضوعیت آموزش های مهارتی این 
ام��کان را فراهم می آورد که تمام عوام��ل درگیر به صورت یک کل 
نگریس��ته شود. از این روی سیاس��تگذاری نیز یکپارچه خواهد بود. 
بعالوه هم افزائی و تعامل حداکثری نیز بین ستاد مذکور و نهادهای 
متولی ذی ربط وجود خواهد داش��ت. سیاستهای حمایتی دولت در 
راستای خیز اقتصادی پاره طبقه یاد شده نیز باید مطمح نظر باشد و 
در پایان باید عنوان نمود که موضوع توانمندسازی زنان بی سرپرست 
یکی از اصلی ترین محورها در سیاس��تگذاری های شهری- آموزشی 
است که تجمیع و نهادینه شدن این سیاستها به هم افزایی بیشتر در 
نهادهای تصمیم گیر و متولی در امور بانوان سرپرس��ت خانوار مانند 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شعبات آن در استان تهران، 

شهرداری و سازمان بهزیستی در کالن شهر تهران می گردد.
          حمیدرضا خانپور 

هنجارها و ارزش های عملی نیز دراین مناطق و در سطح وسیع نفوذ و 
اشاعه پیدا کنند. در راستای عملیاتی نمودن این استراتژی باید عنوان 
نمود که در سلسله مراتب فقر و در ترجیحات فقرزدایی، گروه هدف 
آموزش های مهارتی، عالوه بر )زنان سرپرست خانوار، نوجوانان، افراد 
مسن، افراد ناتوان و فارغ التحصیالن بی مهارت دانشگاه ها(، بخش های 
فقیرتر و حاشیه ای جامعه یعنی زنان در معرض آسیب راشامل می شود. 
زیرا حماسه اقتصادی مستلزم یک رابطه دوسویه و افقی بین مردم و 
دولت - حاکمیت است که با تعامل آنها خیز اقتصادی میسر می گردد. 

*با توانمند سازی  زنان از طریق آموزش های مهارتی، 
توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی از طریق 

آموزش های مهارتی و اشاعه آموزش های فنی و حرفه ای 
در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ، می توان گفت که 

همراه با توسعه اشتغال باید افزایش مهارتها
 و تخصص های متنوع در بین مردم مدنظر قرار گیرد.

آگهی تغییرات شرکت آلتون 
اشتات سهامی خاص

 به شماره ثبت 278898 
و شناسه ملی 10103163748

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
 واحد ثبتی تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ1391/6/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای فرهاد تمجیدزاده به س��مت رئی��س هیئت مدیره و 
خانم گیتی موثق به شماره ملی 2753468443 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و خانم اقدس تقی پور ایگدیر به 
ش��ماره ملی 2750391423 به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای فرزاد تمجیدزاده به ش��ماره ملی 0059914068 
)خ��ارج از اعضاء هیئت مدی��ره( به س��مت مدیرعامل تا 

تاریخ1393/6/1.
2 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
تحصیل اعتبارات و تس��هیالت بانکی و امضاء قراردادهای 
بانکی مربوطه صرفا برعهده رئیس هیئت مدیره می باشد.

در تاریخ 1391/8/7 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات 
غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

این شرکت در نظر دارد اقالم جدول ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید لذا از شرکت هائی که توانائی تأمین هر یک از کاالی ذیل 
را دارند درخواست می گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی مراتب تمایل و همچنین مدارک و سوابق کاری مرتبط از جمله 
توان مالی، ارزیابی مشتریان قبلی، حسن شهرت، استانداردهای تولید، نحوه تضمین  محصوالت )گارانتی( و ظرفیت تولید با اشاره به 
ش��ماره تقاضای مربوطه از طریق پس��ت و اعالم آمادگی را از طریق فاکس 2229815-0631 و 61624458-021 به مدیریت کاال 
اعالم تا نس��بت به ارس��ال اوراق استعالم اقدام شود. ارائه ودیعه ش��رکت در مناقصه طبق جدول ذیل به همراه پیشنهاد فنی و پاکت 
 WWW.ABADAN-REF.IR  مالی الزامی و به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران نس��بت به تکمیل پرسش��نامه مندرج درسایت
اقدام ش��ود. بدیهی اس��ت شرکت پاالیش نفت آبادان پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود 
از ش��رکتهای واجد ش��رایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل آورده و صرف اعالم آمادگی تعهدی را برای این شرکت به وجود 
نخواهد آورد. ضمنا اولویت با کاالی تولید داخل، نوع معامله ریالی، میزان پیش پرداخت 25٪ در قبال ضمانت نامه بانکی و هم چنین 

5٪ ضمانتنامه بانکی بابت حسن انجام کار دریافت و محل تحویل کاال انبارهای پاالیشگاه آبادان می باشد.
 www.ABADAN-REF.IR :و وب س��ایت پاالیش��گاه آبادان WWW.SHANA.IR آگهی های مناقصه این ش��رکت در ش��بکه
و همچنی��ن پای��گاه اطالع رس��انی IETS.MPORG.IR و س��امانه کش��وری نظ��ارت ب��ر مناقص��ات و دس��تگاه های اجرائ��ی

 WWW.TENDER.BAZAREST.IR قابل رؤیت بوده.

آگهی مناقصه عمومی
92/P/12 :شماره مناقصه

شماره مجوز: 161380
نوبت : دوم

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت پاالیش نفت آبادان

»سهامی عام«

مبلغ ودیعه شرکت 
ردیفشماره تقاضاشرح کاالمقدار/قلمدر مناقصه به ریال

یک قلم21/000/000
OXYGEN ANALYZER TAGNO:AT- 06001
MODEL NO: ZR202S-A-040-C-B-A-E-T-

M-E-A/SCT/C/H ; YOKOGAWA
38-90-921490003601

4 قلم21/995/900
GAS CHROMATOGRAPH MODEL 7890 N
AGILENT WITH FID & TCD DETECTOR

AND TWO AUTO SAMPELERS
40-90-894370007802

904240038803-90-40الکتروپمپ عمودی4 دستگاه126/000/000

911520001204-90-38شیرآالت صنعتی از نوع مقاوم درمقابل اسید در سایزهای مختلف181 عدد34/560/000

ورق آلومینیوم پشت کاغذی به ضخامت یک میلیمتر و عرض یک 3000 متر16/000/000
متر بصورت رول

38-90-901480003405

923230001506-90-38لوله 20 اینچ60 شاخه15/000/000

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت آبادان م الف 1/446

باس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23 /91/5موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه 
اص��الح گردید انجام امور انفورماتیکی ش��امل طراحی و تولید و ارائه و پش��تیبانی نرم افزاره��ای رایانه ای اعم از 
سفارش��ی مش��تری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه 
سیس��تم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوش��مند و مشاوره و نظارت بر اجراء پروژه های 
انفورماتیکی و همچنین اجراء پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و شبکه های رایانه ای 
اطالع رس��انی نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دس��تگاه های جانبی رایانه 
و قطع��ات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پش��تیبانی تجهیزات س��خت افزاری رایان��ه و ارائه خدمات اخذ وام و 
تسهیالت و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ و اعطاء نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و 

مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت.

آگهی تغییرات شرکت متین سیستم ره نگر سهامی خاص
 به شماره ثبت 120764 و شناسه ملی 10101642865

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 91/12/26 محل شرکت به قزوین کیلومتر 14 جاده بوئین زهرا 
شهرک صنعتی لیا خ ابتکار خ تکنولوژی ک پ 3449133891 منتقل گردید.

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییر محل شرکت لیاسیلیس سهامی خاص به شماره ثبت 245461 و 
شناسه ملی 10861413494

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا درجلسه مجمع عمومی 
عادی )نوبت دوم( که راس ساعت 9صبح روز سه شنبه 92/5/22 درتاالر شهید 

مطهری موسسه کیهان تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
در صورت��ی که حضور عضوی در مجمع عمومی میس��ر نباش��د می تواند حق 
حضور و اعمال رای از س��وی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. 

ضمنا هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 2عضو را بپذیرد.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-رسیدگی و تصویب صورتهای مالی سال 1391

3-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس
4-طرح تصویب آئین نامه حقوق و اختیارات مدیرعامل

5-نحوه تقسیم سود سال 1391
6-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی 
مصرف کارگران موسسه کیهان )نوبت دوم(

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1392/3/6 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

ش��رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و رضا کریم زاده به س��مت 
مدی��ر تصفی��ه انتخاب گردید. نش��انی محل تصفیه در محل قانونی ش��رکت 

می باشد.
در تاریخ 1392/4/9 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و 

مورد تائید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی شناورهای دریایی 
اقیانوس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 11341

 و شناسه ملی 10780149129

کد درخواست: 9608

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی اراک

سیستم مکانیزه
تاریخ: 1392/4/9

شماره:215/ت92/115

قوه قضائیه

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

این ش��رکت به نمایندگی سرمایه گذار در نظر دارد خدمات بازرسی فنی لوله، 
اتصاالت دریچه منهول و سایر اقالم مورد نیاز طرح فاضالب شهر اردکان شامل 
ش��بکه جمع آوری خطوط انتقال و تصفیه خان��ه را از طریق برگزاری فراخوان 
شناسایی همراه با ارزیابی کیفی به مشاور واجد شرایط واگذار نماید. مشاوران 
دارای پایه در تخصص بازرس�ی فنی )گروه تخصص های مش�ترک( که 
دارای ظرفیت آزاد آماده به کار و تجربه در زمینه خدمات مش��ابه می باش��ند 
می توانند جهت اخذ اس��ناد ارزیابی و ش��رایط ارائه پیش��نهاد مالی به آدرس

WWW.abfayazd.com ی��ا ام��ور قراردادهای مدیر ط��رح واقع در یزد 
خیابان آیت ا... کاشانی شرکت آب و فاضالب استان یزد مراجعه نمایند. آخرین 
مهلت تحویل پیش��نهادات 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه 

سراسری می باشد. )تلفن تماس 0351-6114156(
شرح مختصری از پروژه:

1-کارفرما )سرمایه گذار(: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
2- مدیر طرح و )سرمایه پذیر(: شرکت آب و فاضالب استان یزد

3- محل تامین اعتبار: اعتبارات غیردولتی می باشد که کال توسط سرمایه گذار 
تامین میگردد.

شرکت آب و فاضالب استان یزد
سهامی خاص

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان یزد

آگهی فراخوان شناسایی و انتخاب مشاور
خدمات بازرسی فنی

نوبت اول

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
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.

توجه:
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

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

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
فرم تقاضا

                                                                                                                  

سه ماهه )ریال(شش ماه)ریال( یکساله)ریال(نوع نشریه

1/950/000975/000487/500روزنامه کیهان

1/950/000975/000487/500روزنامه کیهان انگلیسی

1/950/000975/000487/500روزنامه کیهان عربی

320/000160/00080/000مجله کیهان بچه ها

570/000285/000142/500مجله کیهان ورزشی

570/000285/000142/500مجله زن روز 

------160/000مجله کیهان فرهنگی

نام: ................................. نام خانوادگی: .................................... نوع نشریه: .................................. تعداد نسخه: .................... مدت ................... ماه
مبلغ پرداختی: ................................... ریال          نام و کدشعبه: ................................... شماره فیش بانکی : ....................... تلفن: .....................
تلفن همراه: .......................................             پست الکترونیکی: ..............................................................      آدرس: .............................................
........................................................................................................................................................................ کدپستی: .........................................................

شماره اشتراک                                                                                                                                 امضاء

تلفن:02133913238      نمابر: 02133910922    پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284

        امور مشترکین موسسه کیهان       

  کیهان ورزشي 
قدیمي ترین 

مجله ورزشي ایران 
شنبه هر هفته 

بصورت 
سراسري منتشر مي شود

محکوم ل�ه: رض��ا صف��ار حمیدی فرزند یوس��ف نش��انی قزوی��ن خ طالقانی امور 
مالیات��ی قزوی��ن حس��ابداری محکوم علیه: مه��دی دودانگه فرزن��د نعمت اله به 
نش��انی مجهول الم��کان ب��ه موجب درخواس��ت اجرای حک��م مربوط به ش��ماره 
9210092879700083 و ش��ماره دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ 36860000 ریال بابت مبلغ حواله / رس��ید عادی و س��ایر خسارات 
قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق اجرا پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد.

آگهی ابالغ اجرائیه

شورای حل اختالف ویژه موسسات مالی و اعتباری شهرستان قزوین


