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آگهی تغییرات شرکت هماهنگی 
صاحبان صنایع چوب سهامی خاص 

به شماره ثبت 71693 
و شناسه ملی 10101166146

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1392/4/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی 1391 مورد 
تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب ش��د. آقای حسین 
فرجی به ش��ماره مل��ی 0042036518 ب��ه عنوان 
بازرس اصلی و آقای چنگیز نیک بخت به شماره ملی 
0038605491 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 94933

صورتجلسه  اس��تناد  به 
هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
تصمیمات   1392/3/28

ذیل اتخاذ شد:
اعض��ای هیئت  س��مت 
مدیره به قرار ذیل برای 
م��دت دوس��ال انتخاب 

گردید:
آق��ای عل��ی ذوالفقاری 
)خ��ارج اعض��ا( کدملی 
ب��ه   3873645051
مدیرعام��ل،  س��مت 
افش��ار   علی اکب��ر 
کدمل��ی  هاش��م خانی 
ب��ه   0043295185
س��مت رئی��س هیئ��ت 
مدی��ره، آق��ای محم��د 
کدملی  احمدی  ابراهیم 
2ب��ه  1 8 0 2 3 9 2 3 8
رئی��س  نای��ب  س��مت 

هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق مالی 
تعهدآور با امضای دونفر 
از اعض��ای هیئت مدیره 
ش��رکت  مهر  با  متفق��ا 
معتب��ر می باش��د، کلیه 
ع��ادی  اوراق  و  اس��ناد 
مکاتب��ات  و  ش��رکت 
امض��ای  ب��ا  ش��رکت 
مدیرعامل و مهر شرکت 

معتبر است.

بارکد 3279570

م الف 94922

آگهی تغییرات 
شرکت الکتروسازه 

شرکت سهامی 
خاص به شماره 
ثبت 56218 
و شناسه ملی 

10101013144

اداره ثبت شرکتها 
و موسسات 

غیرتجاری
سازمان ثبت 
اسناد و امالک 

کشور

موضوع مناقصه:
IP Base خرید، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین مداربسته

شرایط اختصاصی:
 1- دارا بودن س��وابق کاری مرتبط و مش��ابه در پنج س��ال اخیر با ارائه گواهی حس��ن 
انجام کار از کارفرمای قبلی. 2-توانایی مالی و فنی. 3- ارائه کداقتصادی و شناسه ملی

مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی:
1- مهلت فروش اسناد از تاریخ 92/10/8 تا تاریخ 92/10/22

2- نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد:
ال��ف( ب��ا مراجعه حضوری ب��ه اداره کل بن��ادر و دریانوردی اس��تان هرم��زگان- اداره 
ام��ور حقوق��ی و قراردادها وارائه اصل فیش واریزی به حس��اب درآمد بندر به ش��ماره 

2176455412006 بانک ملی شعبه بندر و کشتیرانی به مبلغ100.000 ریال
و   www.shahidrajaeeport.pmo.ir از طری��ق س��ایت های  ب( 

www.iets.mporg.ir به صورت رایگان
مهلت و محل تحویل پاسخ اسناد ارزیابی:

1- مهلت تحویل اسناد: تاریخ 92/10/23 تا تاریخ92/10/30 راس ساعت15
 2-محل تحویل استعالم: بندرعباس، مجتمع بندری شهید رجایی، ساختمان مرکزی، 

طبقه سوم، اداره امور حقوقی و قراردادها 
3- سپرده شرکت در مناقصه: 90/000/000 ریال

تلفن تماس: 0761-2123266-2123511

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی
آگهی مناقصه شماره 18

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

P.M.O

“برداشت و توقع بنده و نظام اسالمی 
از جماع�ت دانش�جو این اس�ت که فکر 
می کنیم دانش�جو یک روش�نفکر تمام 
عیار مس�لمان اس�ت؛ متدین اس�ت. در 
سطح دنیا جریاناتی وجود دارند – بعضي شان 
در ایران ش�عبه هم دارند که دانشجو را 
نه روش�نفکر می پس�ندند، نه مسلمان. 
روش�نفکر نمی پس�ندند، زیرا او را دچار 
تعصب ه�ا و تحجرهای حزبی، سیاس�ی 
و واردات�ی می کنند. م�ا وقتی می گوییم 
تحج�ر، ف�وراً ذهنمان م�ی رود به تحجر 
مذهبی؛ بله آن هم یک نوع تحجر است، 
اما تحجر فقط تحجر مذهبی نیست بلکه 
خطرناك تر از آن، تحجر سیاسی است.” 
رهب�ر معظم انق�الب اس�المی در دیدار 
دانش�جویان نمونه و ممتاز دانش�گاه ها 
در س�ال 81 تاکید موک�دی دارند بر آن 
چه از ابتدای پیروزی انقالب اس�المی از 
دانشجویان انتظار می رود و این موضوعی 
اس�ت که طی روزهای اخیر تاکید دوباره 
بر آن وظیفه ومس�ئولیت دانش�گاه ها، 
مسئوالن و البته دانشجویان را دشوارتر 

از گذشته کرده است.
دغدغه های مطرح ش��ده توس��ط رهبر 
انقالب اس��المی به خوبی مش��خص می کند 
که ایش��ان دغدغه و مشکل دانشگاه ها را در 
فضای حاکم بر دانش��گاه ها از سال ها پیش 
دریافت��ه بودند و در دیدارهای متعدد بر حل 
این موضوعات تاکید داش��تند که “ دانشگاه 
مرکز علم و آگاهی است. هر چیزی که مزاحم 
علم و آگاهی باشد، جایش در دانشگاه نیست. 
دانشگاه ضربه اساسی را از همین دخالت ها و 
نقش آفرینی متحجران سیاسی در محیط های 
دانشجویی می خورد. دانشگاه باید محیط کاِر 
علمی و تحقیقی باشد. دانشگاه باید جایی باشد 
که در آن امکان فریب، تقلّب و مغلطه بازی یا 
وجود نداش��ته باشد یا کم وجود داشته باشد. 
باید آن کس��انی که غوغازیس��تند و اصاًل در 
فضای غوغا می توانن��د زندگی کنند و بدون 
فضای غوغا زندگی برایش��ان مش��کل است، 
نتوانند در دانش��گاه نقش ایف��ا کنند... مثاًل 
فرض کنید بحث سیاسی مطرح است، خیلی 
خوب؛ اختالفات سیاسی و مناقشات سیاسی، 
چیزی اس��ت که طبیعی اس��ت و عیبی هم 
ن��دارد. اصاًل نه فقط در زمینه های سیاس��ی، 
حت��ی در زمینه های مذهبی نیز اختالف نظر 
و اختالف دیدگاه به پیشرفت کمک می کند 

و هیچ مانعی ندارد. “
حاکم بودن فضای تندروی، نفی همدیگر، 
سرکوب اندیشه ، دور شدن از مباحث علمی و 
گسترده شدن اختالفات از جمله تهدیدهایی 
است که می تواند دانشگاه ها و دانشجویان را 
در مسیر فعالیت های شان با موانع و مشکالت 
جدی روب��ه رو کند. متاس��فانه اخیرا با روی 
کارآم��دن دولت جدید ع��ده ای از جریانات 

حفظ اعتدال در دانشگاه 
پرهیز از تحرکات افراطیون

* حسن غیبی، دبیر انجمن اسالمی دانشگاه عالمه: طیف تندروی 
جریان اصالح طلبی فعال شده و با تعداد دانشجویان متخلفی که 

برگشته اند هرچند خیلی ها به گفته خودشان از فعاالن و مجرمین 
فتنه 88 در کشور بودند ولی همه با  انسجام خاصی خود را

 آماده کرده اند. 

دانشگاه ها جوالنگاه جریانهای سیاسی نشود
بخش دوم

* علی بیانی دبیر دفتر تحکیم وحدت: گروهی امروز 
دوباره احساس می کند می تواند در جریانی شبیه دهه 

هفتاد، دانشجویان را درگیر جریانات سیاسی
 تندرو کند.

* حسین هوشمند، دبیر سابق 
انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر: 

اصالح طلبان تندرو شورایی 
را در امیر کبیر و 30 دانشگاه 

دیگر تشکیل داده اند تا 
بتوانند ترکیب انجمن های 

اسالمی را تغییر دهند.
سیاس��ی با مهیا دیدن بس��تر ایجاد شده در 
سایه تغییر مدیران از فرصت استفاده کرده و 
با انواع روش ها درصدد تحمیل و تطهیر اندیشه 
و خطوط فکری خود در دانش��گاه ها هستند 
فضایی که می تواند با کوتاهی مسئوالن شرایط 
نامساعدی را برای حیات و فعالیت جنبش های 

دانشجویی ایجاد کند.
عل��ی بیانی، دبیر تحکی��م وحدت با ابراز 
نگرانی از اتفاقات اخیر در دانشگاه ها می گوید:  
این تحوالت آین��ده نگران کننده ای را پیش 

روی تش��کل ها و فعاالن دانشجویی متصور 
می کند یعنی این اتفاقات باعث می شود یک 
س��ری جریانات سیاسی که چندسالی بود در 
دانش��گاه ها حضور نداش��تند و دانشگاه ها یا 
دانشجویان اجازه حضور به آنها را نمی دادند 
دوباره به دانش��گاه ها برگردند؛ در دانشگاه ها 
متاسفانه دانشجویانی مورد سوء استفاده این 
جریانات قرار گرفت��ه اند که نمونه آن همین 
دفتر تحکیم وحدت است که به یاد داریم به چه 
روزی افت��اده بود و باید مراقب بود؛ زمانی این 
مجموعه رو به افول و اضمحالل رفت که این 
جریانات سیاسی مجموعه را پیاده نظام خود 
می دانستند و در دانشگاه ها جوالن می دادند. 
بیانی در ادامه به خبرنگار سرویس گزارش 
کیهان می گوید: اگر جریانی در مس��یر آن ها 
نباش��د به راحتی حذفش می کنند. این گروه 
امروز دوباره احس��اس می کن��د می تواند در 
جریانی شبیه دهه هفتاد، دانشجویان را درگیر 

جریانات سیاسی تندرو کند.

حضور هماهنگ هیئت سه نفره 
در دانشگاه ها

وی ب��ا تاکی��د بر خطراتی ک��ه افراط در 
دانش��گاه ها می تواند ایجاد کند با اش��اره به 
فعالیت هیئت بازرسی سه نفره وزیر علوم که 
در دانشگاه ها حضور پیدا می کند ادامه 
می ده��د: در جریان بازرس��ی همین هیئت 
یک سری دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر و 
دانشگاه  اصفهان به شکلی سازماندهی شده و با 
اطالع از تاریخ حضور هیئت اعزامی هماهنگی هایی را 
در شبکه های اجتماعی انجام می دهند و بعد 
از اینکه آن سه نفر به دانشگاه می روند اتفاقاتی 
بر علیه روس��ای دانشگاه می افتد و شعارها و 
خواسته های هدفمند و مشخص مطرح 
می شود؛ ممکن است این حرکات به نظر ناچیز 
بیایند اما می تواند در آینده با حضور جریان های 

سیاسی در دانشگاه ها خطرناک تر شود.
جواد رضایی پور، مس��ئول سیاسی بسیج 
دانش��گاه امیرکبیر هم با ترس��یم فضای این 

دانش��گاه در روزهای اخی��ر اظهار می دارد: از 
وقت��ی دولت  جدید آمده فضای دانش��گاه ها 
برخالف آنچه در این سال ها جریان داشته به 
جای این که به سمت پیشرفت علمی برود به 
سمت هیاهو و التهاب های سیاسی رفته است و 
متاسفانه گروه ها و افرادی که لیدرهای افراطی 
طیف اصالح طلب بودند و حتی سابقه زندان را 
دارند دوباره به کف دانشگاه برگشته اند و رهبری 
جریاناتی را برعهده گرفته اند که سابقه التهاب 

و اغتشاش در دانشگاه را دارند. 
وی در گفت و گوی خویش با گزارش��گر 
کیهان ادامه می دهد: چندین حرکت غیرقانونی 
هم اخیرا در دانش��گاه انجام داده اند و دقیقا 
همان شعارهایی که  سال 88 در 16 آذر سر 

دادند همان شعارها را تکرار کردند.
تالش برای انحالل انجمن اسالمی

اما حسین هوش��مند، دبیر سابق انجمن 
اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
ب��ا انتقاد از فضایی که پیش تر در دانش��گاه 

امیرکبیر ایجاد ش��ده ب��ود تصریح می کند: 
دانش��گاه به دلیل وجود برخی افراد تندرو و 
وابس��ته به گروه های معاند بسیار راکد شده 
ب��وده و از فعالیت های مختلف ممانعت می ش��د. 
اکنون هم با تغییر دولت، اصالح طلبان تندرو 
شورایی را در امیر کبیر و 30 دانشگاه دیگر تشکیل 
داده اند تا بتوانند ترکیب انجمن های اس��المی را 
تغییر دهند. این گروه در تالش هستند قبل از 
شروع سال تحصیلی و انتخابات بعدی، انجمن 
را منحل و انتخابات زودهنگامی را برگزار کنند.

وی نیز در گفت و  گو با گزارشگر کیهان 
اضافه می کند: تندروها همیشه هدف و برنامه 
خاصی برای دانش��گاه ها داشته اند امیرکبیر 

متاسفانه تریبون افراطیون بوده و آنها همیشه 
برنامه خاصی برای این دانشگاه دارند االن هم 
اگر فضای دانشگاه ها مناسب باشد افراطیون 
قدرت را در دس��ت م��ی گیرند و برنامه های 

مدنظرشان را در دانشگاه پیاده می کنند.
برنامه ریزی هماهنگ در دانشگاه عالمه

اما حس��ن غیبی، دبیر انجمن اس��المی 
دانشگاه عالمه با تشریح فضای دانشگاه عالمه 
و این که دانش��جویان در دانش��گاه عالمه آن 
پویایی و تحرک الزم را ندارند می گوید: اکنون 
طیف تندروی جریان اصالح طلبی فعال شده و 
مشخص است که از قبل لینک و برنامه داشته اند 
و برخی  اس��اتید هم به آنها کمک می کنند؛ 

با تعداد دانشجویان  متخلفی که برگشته اند 
هرچند خیلی ها به گفته خودشان از فعاالن 
و مجرمین فتنه 88 در کشور بودند ولی همه 

با  انسجام خاصی خود را آماده کرده اند.
غیبی اضافه می کند: تندروها بر دانشگاه 
عالمه و امیرکبی��ر خیلی تمرکز دارند و 
می خواهند این دو دانش��گاه را پیشتاز خیلی 
از جریان هایی که مدنظرشان است بکنند. از 
دانشجویان و جریان های مختلف می خواهیم 
که حواس شان به این موضوع باشد که برخی 
با برنامه برای تخطئه کردن نیروهای ارزشی 
م��ی آیند و در بس��یاری از موارد این موضوع 

علنی شده است.

باید از گذشته درس گرفت
حرکت به سمت فضای ملتهب در دانشگاه ها 
نمی تواند به فضای ایده آل برای دانشجویان 
منتهی ش��ود. آن چه مش��خص است این که 
دانش��جویان باید تالش کنند فضای عقالنی 
و توام با تدبیر و توجه به علم بر س��ایر حاش��یه ها 

غلبه کند.
علی بیانی معتقد اس��ت: باید از گذشته 
درس گرفت، دانشجو باید ابتدا ثابت کند که 
عقد اخوت با هیچ جریانی نبس��ته اس��ت که 
این درمورد مسئوالن تشکل ها بیشتر صدق 
می کند. انتظار از وزارت علوم این اس��ت که 
همراه با سیاس��ت های مورد مطالبه رهبری 
برای پیشرفت علم برنامه هایش را به گونه ای 
تنظیم کند که فضا ب��رای ورود جریان های 
سیاس��ی تندرو به دانش��گاه ها بسته شود که 
ای��ن مهم ترین مطالبه دانش��جویان و فعاالن 

دانشجویی از وزارت علوم است.
وی تاکید می کن��د: البته این به معنای 
غفلت از فعالیت های سیاس��ی و فرهنگی در 
دانش��گاه ها نیس��ت اگر فضا به سمتی برود 
که فضای سیاس��ی نباش��د بازهم فضا برای 
جریان های سیاس��ی تندرو باز می ش��ود و 
دانشجویانی که نتوانند فعالیت سیاسی خود 
را انجام بدهند متوسل به نهادهایی بیرون از 

دانشگاه می شوند.
حسین هوشمند هم تاکید می کند: رشد 
علمی دانش��گاه طی 8 سال اخیر که همراه با 
فضایی آرام بود بسیار چشمگیر بود و مقاالت 
و پروژه های متعدد خارج از دانشگاه افزایش 

یافته است. 
باید تالش شود این فضا ادامه یابد و محیط 
دانشگاه به سمت سیاست زدگی صرف نرود. 
اگر س��ایت های وابس��ته به منافقین را رصد 
کنی��م می بینیم که آن ها ب��ه دنبال چنین 
هدفی هستند و در رسانه های خود اظهارات 
و موض��ع گیری های افراطیون را برجس��ته 
و منعک��س می کنند و اگر توانش را داش��ته 
باش��ند حادثه کوی دانش��گاه در سال 78 را 

تکرار خواهند کرد.
جواد رضایی پور هم اظهار می دارد: بنابر 
فرمایش��ات رهبر معظم انقالب و آن چه که 
مطلوب همه دانشجویان است دانشگاه نباید 
جوالنگاه جریان های سیاسی باشد وقتی 
می گوییم دانش��گاه یعنی محل کسب علم. 
وقتی دانش��جو وارد دانشگاه می شود فضای 
سیاسی نباید اولویت بر درسش شود و نباید 

به محیط علمی ضربه بزند.

ش�رکت ملی مناطق نفت خی�ز جنوب در نظ��ر دارد انجام 
خدمات ذیل الذکر را طبق مش��خصات و با ش��رایط کلی زیر از 
طریق مناقصه عمومی به مناقصه گر واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصر خدمات:
انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی، احداث جوی خاکی، 
تس��طیح و ش��یب بندی، اج��رای مصالح قش��ر زیر اس��اس، 
ش��ن ریزی شکس��ته کارخان��ه ای، انجام عملی��ات پی کنی و 
بنایی با سنگ، لوله کشی آب و گاز، ساخت و نصب مهارهای 
لوله س��وخت، احداث آبرو بتنی مس��لح، کاره��ای فوالدی، 
سنگ کاری دیوارهای حائل جاده، احداث حوضچه فاضالب، 

عالیم و تجهیزات ایمنی.
ب- برآورد کارفرما/ محل و مدت انجام خدمات

مح��ل اجرای خدمات در 60 کیلومت��ری اهواز و مدت انجام 
آن 5 ماه می باش��د و همچنین ب��رآورد کارفرما جهت انجام 

خدمات 9/702/065/069 ریال می باشد.
ج- شرایط مناقصه گران متقاضی

مناقصه گران دارای حداقل پایه 5 راه و ترابری
توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 36/000/000 
ری��ال و همچنین 5٪ مبلغ پیمان )در صورت برنده ش��دن( 

فراخوان مناقصه عمومی
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م/92/0258

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

به عنوان تضمین انجام تعهدات می باشد.
- ارائه یک نسخه تایید شده از صورت های مالی حسابرسی شده 
توس��ط سازمان حسابرس��ی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی 

الزامیست.
د- محل زمان و مهلت دریافت مدارك مناقصه گران

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر ظرف 10 
روز پس از انتش��ار آگهی نوب��ت دوم، آمادگی خود را به صورت 

کتبی به یکی از آدرس های ذیل الذکر اعالم نمایند.
ضمنا محل، زمان تحویل و گش�ایش پیشنهادها در اسناد 

مناقصه قید می گردد.
نش�انی محل اعالم آمادگی و دریافت اس�ناد: اهواز، کوی 
فدائیان اسالم، ساختمان پنج طبقه، بلوک یک، طبقه اول، امور 
حقوق��ی و قراردادها، اتاق ج 141 و ی��ا تهران، میدان آرژانتین، 
ابتدای خیاب��ان بیهقی، پالک 28، س��اختمان مرکزی یازدهم، 
شرکت ملی نفت ایران، طبقه دوم، دفتر هماهنگی امور حقوقی 

و قراردادهای مناطق نفت خیز جنوب.

شماره مجوز: 437644
5/2888 م/الف

ت دوم
نوب
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مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 1/019 شمال پسماند منصوری

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن درنظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان، یک قطعه زمین فاقد سند مالکیت ثبتی با وضعیت موجود و به صورت 
قرارداد )مبایعه نامه عادی( به مشخصات مندرج در جدول ذیل:

مبلغ سپرده شرکت در مزایده/به ریالقیمت پایه کارشناسی کل به ریالمساحت )مترمربع(موضوعردیف

زمین بازقلعه سنگر واقع در گیالن- سنگر- 1
بازقلعه- چهارراه وحدت- )داداشی(

19744/4811/910/000/000595/500/000

بر مبنای باالترین قیمت پیشنهادی مطابق با شرایط مندرج در اسناد مزایده و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 1392/10/4 لغایت 1392/10/14

محل فروش اسناد: رشت- بلوار امام خمینی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن- ساختمان مالی و پشتیبانی- دفتر امور تدارکات 01316660913- 
01316669020

زمان بازدید: متقاضیان می توانند از تاریخ 92/10/4 لغایت 92/10/14 همه روزه به اس��تثناء روزهای جمعه و پنجش��نبه و تعطیالت رس��می در 
ساعات اداری

پایان مهلت تحویل پاکات پیش�نهاد قیمت: س��اعت 10 روز دوش��نبه مورخ 92/10/23 در محل دبیرخانه حراس��ت شرکت سهامی آب منطقه ای 
گیالن با اخذ رسید.

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 11 همان روز دوشنبه مورخ 92/10/23 در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی
فروش اس�ناد مزایده: اس��ناد مزایده در قبال ارائه فیش واریز 150/000 ریالی به شماره حساب 2195084417000 سپهر بانک صادرات شعبه 

آب منطقه ای گیالن تحویل می گردد.
* سپرده شرکت در مزایده می بایست مطابق مقررات )مندرج در اسناد مزایده( تهیه و ارائه گردد. * هزینه آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.  

*شرکت کلیه افراد حقیقی و حقوقی به استثناء کارکنان دولت بالمانع است. * سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
 WWW.GLRW.IR                                    :آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
 WWW.WRM.IR                                                     :آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران

iets.mporg.ir                                                     :آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

آگهی مزایده الف- ب- 92-578 وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

 شرکت آب منطقه ای گیالن

نوبت  دوم

  کیهان ورزشي
 قديمي ترين مجله ورزشي ايران

 شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت گهر ریل ایثار به ش��ماره ثبت 
339126 ب��ا توجه به اینکه هیچگونه نقل و انتقال س��هام صورت نپذیرفته، با حضور 
نمایندگان قانونی اعضاء س��هامدار در تاریخ 92/10/19 )پنج شنبه( ساعت 9 صبح در 

محل قرارگاه امام علی)ع( راه آهن تهران برگزار می شود.
دستور کار جلسه: 1-تعیین اعضاء هیئت مدیره 2-تعیین بازرس اصلی و بازرس علی البدل 

3-تصویب صورت های مالی منتهی به 91/12/30

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت گهر ریل ایثار)سهامی خاص(
به شماره ثبت 339126 و شماره شناسه ملی 10103742463

هیئت مدیره شرکت گهر ریل ایثار


