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اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مالف1860

آگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای(

شماره مناقصه 92/5-16

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 91/12/23 شرکت مزبور که در تاریخ 92/3/6 واصل 
گردید ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 90 به 
تصویب رس��ید. موسسه حسابرسی رس��ا محاسب امین به 
شناس��ه ملی 10320857454 بس��مت ب��ازرس اصلی و 
آسیه خوشنودی به ش ملی 1552108971 بسمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیر االنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. اعضاءهیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدن��د: هادی محمدخانی ب��ه ش ملی 0078942251 
و بنت اله��دی محمدخان��ی به ش مل��ی 0069734275 و 
محمدرض��ا صدیقی ب��ه ش مل��ی 0942398106 و احمد 
محمدخانی ب��ه ش ملی 0048267198 و معصومه حاجی 
محم��دی به ش ملی 0036845450 هادی محمدخانی به 
س��مت رئیس هیئ��ت مدیره و بنت اله��دی محمدخانی به 
س��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره و محمدرضا صدیقی به 
سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور از جمله چک، س��فته، برات و اوراق عادی 
و مراس��الت با امضاء دو نفر از مدیران همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهیتصمیماتشرکتبهداشتکودک
سهامیخاصثبتشده
بهشماره73830

وشناسهملی10101187336

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
سازمانثبتاسنادوامالککشور

مالف38327

بارکد1301662

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/2/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-آقای حسن نجان به شماره ملی 5209893898 به عنوان بازرس 
اصلی، آقای محسن اعالئی به شماره ملی 0049828290 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2-روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.
انتخاب  ذیل  قرار  به   1394/2/23 تاریخ  تا  مدیره  هیئت  3-اعضاء 

گردیدند:
آقای منصور صباغی مدیسه به شماره ملی 1170938469 و آقای 
سیدحمید موسوی شبستری به شماره ملی 0491148674 و آقای 

مظفر رستمی به شماره ملی 0048739731 تا تاریخ 1394/2/23.
در تاریخ 1392/3/19 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

آگهیتغییراتشرکتبازرگانیلوتوس
آبیفامسهامیخاصبهشمارهثبت
420371وشناسهملی10320721634

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
واحدثبتیتهران

مالف38424

بارکد1292284

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای منصور صباغی مدیسه به شماره ملی 1170938469 به سمت 
به شماره  آقای سیدحمید موسوی شبستری  رئیس هیئت مدیره و 
ملی 0491148674 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مظفر 
رستمی به شماره ملی 0048739731 به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای سیدحمید موسوی شبستری به شماره ملی 0491148674 

به سمت مدیرعامل.
امضا  با  وغیره  قبیل چک سفته  از  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  کلیه   -2
ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و تمامی 
مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

در تاریخ 1392/3/19 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 
ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

آگهیتغییراتشرکتبازرگانیلوتوس
آبیفامسهامیخاصبهشمارهثبت

420371وشناسهملی10320721634

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری
واحدثبتیتهران

مالف38423

بارکد1292180

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 1391/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/12/26 به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند:

شرکت انبوه سازان سبزاندیشان س��هامی خاص به شماره ثبت 
236078 ب��ا نمایندگ��ی آق��ای محم��د موال بیگی و ش��رکت 
ماش��ین آالت همیار نیرو گستر یگانه س��هامی خاص به شماره 
ثب��ت 382861 با نمایندگ��ی آقای محمدرض��ا رزاقی مدبر و 
شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص به شماره 
ثب��ت 91408 ب��ا نمایندگی آقای امیر ابریشم فروش��ان اصل و 
ش��رکت عمران ومسکن س��ازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 391521 با نمایندگ��ی آقای میریونس 
محم��دی و ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 83950 با نمایندگی آقای علی 

خان محمدی تا تاریخ 1393/12/26.
در تاری��خ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهیتغییراتشرکتعمرانومسکن
سازهپایدارفضاکارقرنسهامیخاص

بهشمارهثبت399682
وشناسهملی10320496591

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری
واحدثبتیتهران

مالف38442

بارکد1155690

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/2/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید.
2- اعض��اء هیئت مدی��ره تا تاریخ 1394/2/22 به ق��رار ذیل انتخاب 

گردیدند:
آق��ای بهروز عزیزخانی به ش��ماره مل��ی 4410921916 و آقای رضا 
رحمت اللهی به ش��ماره ملی 0066813492 ت��ا تاریخ 1394/2/22 
و آقای علی نیک سرش��ت چماچائی به شماره ملی 2592624211 تا 

تاریخ 1393/5/25.
3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آق��ای به��روز عزیزخانی به ش��ماره ملی 4410921916 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره و آقای علی نیک سرش��ت چماچائی به ش��ماره 
ملی 2592624211 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا 
رحمت الله��ی به ش��ماره ملی 0066813492 به س��مت عضو هیئت 
مدی��ره و آقای رضا رحمت اللهی به ش��ماره مل��ی 0066813492 به 

سمت مدیرعامل.
4- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک سفته 
ب��روات و قراردادها و عقود اس��المی و اوراق ع��ادی و اداری با امضای 

مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1392/3/22 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهیتغییراتشرکت
آشیانپتروسهامیخاص
بهشمارهثبت338040

وشناسهملی10103733324

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری
واحدثبتیتهران

مالف38324

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده بارکد1336481
مورخ 92/2/17 شرکت مزبور که در تاریخ 92/2/25 واصل 
گردید ترازنامه وحس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 1390 
بتصویب رس��ید.مرتضی امیدی به کدملی 1950750647 
بس��مت بازرس اصلی و پیمان سبحانی کاظمی به کد ملی 
4723387889 بس��مت بازرس علی البدل برای مدت یک 
س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره 
به مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا فرزانه 
ب��ه کدملی 1290043523 و محس��ن آل آق��ا به کدملی 
2121271910 و عل��ی فرزانه به کدملی 1286010020  
به موجب صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 92/2/17 رضا 
فرزانه به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن آل آقا به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه 
اوراق واس��ناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات 
با امضاء مدیرعام��ل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل ب��ا امضاء رئیس هیئت 
مدی��ره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

آگهیتصمیماتشرکتمهندسیکاآم
سهامیخاصثبتشده
بهشماره115236

وشناسهملی10101588594

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری
سازمانثبتاسنادوامالککشور

مالف38307

بارکد1172481
ب��ه موجب صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه و 

هیئت مدیره م��ورخ 92/2/31 که در تاریخ 92/3/1 واصل 

گردی��د آقای مس��عود محمدی��ان نمینی به ش��ماره ملی 

0033315116 به س��مت بازرس اصل��ی و آقای علی اکبر 

جهانگیری دش��ت ارژنه به ش��ماره مل��ی 2299580387 

به س��مت بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 

گردیدند. اعض��ای هیئت مدیره به مدت دو س��ال به قرار 

ذی��ل تعیین گردیدن��د: آقای مرتضی گیتی نما به ش��ماره 

ملی 0043207049 به س��مت رئیس هیئت مدیره، آقای 

علی زاه��دی به ش��ماره ملی 1284423239 به س��مت 

نائ��ب رئیس هیئت مدی��ره، آقایان فرهاد س��ماعی نژاد به 

شماره ملی 1284438287، سامان سماعی نژاد به شماره 

مل��ی 1288995946، ماه��ان گیتی نم��ا به ش��ماره ملی 

0450145050 ب��ه س��مت اعضای هیئ��ت مدیره و آقای 

علی س��ماعی نژاد به شماره ملی 1288951728 به سمت 

مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق 

ع��ادی و مکاتب��ات اداری و اموری که تعهد مالی نداش��ته 

باش��د با امض��ای مدیرعامل و یا هر ی��ک از اعضای هیئت 

مدیره منفردا و امضای اوراق رسمی و بهادار از قبیل چک، 

سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای 

مدیرعام��ل و یا رئیس هیئت مدیره و ی��ک نفر از اعضای 

هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهیتصمیماتشرکتساختمانی
زریندشتسهامیخاص
بهشمارهثبت9390

وشناسهملی10100391600

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
سازمانثبتاسنادوامالککشور

مالف38428

بارکد1269819

ش�رکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقههرمزگان در نظر 
دارد احداثاس�تخرآبآتشنشانیدرانبارنفتشهیدباهنر
بندرعباس را طبق مش��خصات فنی و ش��رایط مندرج در شرح کار 
پیوست قرارداد از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران ذیصالح طبق 

شرایط ذیل واگذار نماید.
ل��ذا از کلیه متقاضیان و ش��رکت هایی که دارای س��وابق کاری مفید 
و تخص��ص الزم در این خصوص می باش��ند دعوت ب��ه عمل می آید 
از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف مدت 10/ده روز برای دریافت اس��ناد و 
اوراق مناقصه به دبیرخانه کمیسیون مناقصات این شرکت به نشانی: 
بندرعباس- بلوار پاس��داران- جنب اسکله شهید باهنر و شماره تلفن 

تماس3-4513272-0761 مراجعه نمایند.
1- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 11700000 )یازده میلیون 

و هفتصد هزار ریال(
2-مدت اجرای کار 6 ماه.

3- دارای حداقل رتبه 5 ابنیه.
4- ارائ��ه فی��ش بانک��ی ب��ه مبل��غ 50000 ری��ال ب��ه حس��اب 
4120060100000 بانک ملی ش��عبه شرکت نفت بندرعباس بابت 

خرید اسناد مناقصه.
5- اح��راز امتی��از قابل قب��ول »60« براس��اس معیاره��ای ارزیابی 
توانمندی بهداش��تی، ایمنی و زیس��ت محیط��ی و همچنین ارزیابی 

کیفی و فنی الزامی است.

تجدید مناقصه یک مرحله ای احداث استخر آب 
آتش نشانی انبار نفت شهید باهنر بندرعباس

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

منطقه هرمزگان

روابط عمومی

آگهی 
تجدید مناقصه 

شماره
 2/خ م ه/ 92
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خبر ویژه
یادداشت روز

* عدم امیدواری از بازارهای غیر مولد نظیر س��که 
و ارز و نیز بازار مس��کن موجب شده تا میزان ورود 

نقدینگی در بورس افزایش یابد.
* دیروز ارزش بازار س��هام ب��ه 270 هزار میلیارد 

تومان رسید.

* المانیت��ور اعالم کرد: حرکت پرش��تاب ایران در 
مسیر تجارت بدون نفت.

* در دیدار وزیران تجارت دو کشور صورت گرفت؛ 
توافق بلند مدت ایران و تایلند برای واردات کاالهای 
اساسی.                                           صفحه4

بازار طال و ارز از سکه افتاد
سرمایه ها به سمت بورس رفت

* گزارش دیلی تلگراف از پیوستن تروریست ها 

به ارتش سوریه.

* عملی��ات تروریس��تی در عراق 40 کش��ته 

برجای گذاشت.

* ادامه واکنش ها به تصمیم خصمانه اتحادیه اروپا 

علیه حزب اهلل لبنان.

*رئیس جمهور س��ودان جنوبی تمام وزیران و 

معاونان را برکنار کرد.                   صفحهآخر

اعالم موجودیت جنبش میلیونی عربستان
ارسال نفت مجانی به آمریکا باید متوقف شود

رئیسقوهقضائیهتشریحکرد

صفحه2صفحه2

جلسه اضطراری فرماندهان نظامی
همزمان با ادامه درگیری های خونین در مصر

دریچهایبهجهان

زخم کهنه نژادپرستی در جامعه آمریکا
* سیاهپوس��تان خواس��تار اجرای عدالت و پایان رفتارهای تبعیض آمیز و 

نژاد پرستانه  در جامعه آمریکا هستند.
* میانگین ثروت یک خانواده س��فید پوس��ت 20 برابر ثروت یک خانواده 

سیاه پوست است .
* در آمریکا به طور متوس��ط هر 36ساعت یک سیاهپوست توسط پلیس 
کشته می شود.                                                              صفحه8

اصولگرای��ان مجلس  فراکس��یون   *
شورای اسالمی در آستانه رأی اعتماد 
مجلس به وزرای پیشنهادی بیانیه ای 
صادر و شرایط وزرایی که به آنان رأی 

اعتماد می دهد را تعیین کرد.
ب��ه  اصولگرای��ان  فراکس��یون   *
وزرای��ی رأی خواهد داد که واجد 
شرایطی همچون فعال نبودن در 
فتنه و عدم جانبداری از فتنه گران 

باشند.

فراکسیوناصولگرایان:مجلسبهحامیانفتنه
رأیاعتمادنمیدهد

* علی الریجانی رئیس مجلس: اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن نام شاخه 
نظامی حزب اهلل در لیست تروریست ها، مضحک و ارتجاعی است.

* 190 نفر از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با امضای بیانیه ای کشته 
شدن کشیش مسیحی در سوریه به دست تروریست ها را محکوم کردند.

* نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه علنی روز گذشته پارلمان 
کلی��ات ط��رح حمایت از تولید ملی را مورد بحث و بررس��ی قرار داده و به 
تصویب نرساندند.                                                            صفحه10

* به دنبال وقوع انفجار تروریستی در نزدیکی ساختمان امنیتی مصر و تشدید درگیری های خونین بین طرفداران 
و مخالفان مرسی، فرماندهان ارتش پشت درهای بسته نشست اضطراری برگزار کردند.

* فرمانده ارتش ضمن تاکید بر مقابله با اخوانی ها از مردم مصر خواست روز جمعه به خیابان ها بریزند.
* اخوان المسلمین از طرفداران خود خواست در خیابان ها بمانند و برای بازگشت مرسی مبارزه کنند.

* از زمان برکناری مرسی تاکنون بیش از 100 نفر در ناآرامی های این کشور کشته و هزاران نفر  زخمی شده اند.  صفحهآخر

رهبرانقالبدردیدارجمعیازشاعرانواستادانزبانوادبفارسی:

صفحه3ایستادگی مقابل نظام سلطه  باید در شعر بروز داشته باشد

* آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی : تمام اف��راد و گروه هاي سیاس��ي که در فتنه 
س��ال 88 و جریانات مربوط به دوران اصالحات در مقام جانش��ین ساختن 
سکوالریس��م به جاي آموزه هاي اسالم و قرآن بودند باید بدانند که آن دوران 

به سر آمده  است.
* گویا اهالی فتنه سال88 افعي جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده اند!

* فتنه گران و س��کوالرها راه به جایي نخواهند برد و وضع سیاس��ي کش��ور 
به گونه اي نیست که مجال فعالیت هاي مدیریتي براي آنها باشد.

* تمام مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران باید در جهت گیري هاي سیاسي خود 
در مس��یر اصلي انقالب و اس��الم گام بردارند و مسیر را اشتباه نروند چرا که 

این صورت ملت ایران به آنان اجازه حرکت نخواهد داد.  در غیر
* والیت فقیه و مردم ساالري دیني آموزه اصلي امام خمیني )ره( در انقالب 

اسالمي است.
* حضرت امام )ره( انقالب اسالمي را با ترجماني قرآني و مبتني بر سنت الهي 
بنیان گذاشتند و معتقد به دخالت اسالم در تمام شئون زندگي بودند و این 

کالم و سیاست الهي همواره شاخص حرکت و دوام نظام اسالمي است.
* برخي گروه ها در سال هاي گذشته در عین زیرکي هم مدعي انقالب بودند 
و هم تمام تالشش��ان جدا کردن انقالب از مس��یر و جهت اصلي و دوري از 

والیت فقیه به عنوان آموزه اصلي حضرت امام )ره( بود.
* مردم ایران مردمي مؤمن و معتقد به اس��الم و انقالب هس��تند که ایمان 
و ارادت آنان به اس��الم و مباني دیني در ایام��ي مانند ماه مبارک رمضان و 
شب هاي قدر کاماًل نمایان است.                                              صفحه2

افعی های فتنه 88
در اداره کشور جایی ندارند

* خاتمی به مردم بگوید دروغ تقلب جفا به کشور بود
* سرنوشت وزیر رفاه را شستا رقم می زند؟!

خانه را 
جستجو کنید!

کودتایخاموشکارگزارانومشارکت
درکابینهیازدهم؟!


