
آگهی تغییرات شرکت کاوش
 سنگ پرشین سهامی خاص 
به شماره ثبت 414570 

و شناسه ملی 10320657409
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/6/18 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
 بن��ا به تفویض اختی��ار حاصل��ه از مجمع عموم��ی فوق العاده مورخ 
1391/6/18 ب��ه هیئ��ت مدیره درخص��وص افزایش س��رمایه ضمن 
رعای��ت کلیه تش��ریفات قانونی س��رمایه ش��رکت از مح��ل پرداخت 
نقدی و از طریق صدور س��هام جدید از مبل��غ 100/000/000 ریال 
به مبلغ5/000/000/000 ریال منقس��م به هفتاد و پنج هزار سهم با 
نام، چهارمیلیون و نهصد و بیس��ت و پنج هزار س��هم بی نام، به ارزش 
هر س��هم 1/000 ری��ال که مبل��غ 4/900/000/000 ریال به موجب 
گواهی ش��ماره 91/607 ص/329 مورخ 1391/6/18 بانک پاسارگاد 
شعبه یوس��ف آباد پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.
در تاریخ 1391/7/22 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

واحد ثبتی تهران

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/7/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای فرزاد صدیقی تنکابنی به ش��ماره ملی 3369582145 به سمت 
رئی��س هیئت مدی��ره و آقای به��زاد صدیقی تنکابنی به ش��ماره ملی 
2219514269 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسماعیل نژاد حسن 
کماچالی به شماره ملی 6639528411 به سمت عضو هیئت مدیره و 
شرکت آریا ماروس جم سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدصادق 
آریا به س��مت نائ��ب رئیس هیئت مدیره و آق��ای محمدصادق آریا به 
نمایندگی از ش��رکت آریا ماروس جم س��هامی خاص به شماره ثبت 

406679 به سمت مدیرعامل.
2 - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک سفته 
بروات قراردادها و عقود اس��المی با امضا مشترک دو نفر مدیرعامل و 
یکی از اعضای هیئت مدیره و یا در غیاب مدیرعامل دو عضو از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 6 /1391/8 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت رویان صنعت 
ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 
281115 و شناسه ملی 10103186321

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 - ماده 31 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید.

2 - موسس��ه حسابرس��ی شاخص اندیش��ان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی 0049491407 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

3 - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
4 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/10/25 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد آل کثیر به شماره ملی 5268930230 و آقای هادی برآبادی به شماره ملی 2121360662 و آقای سیامک 
اسکندری به شماره ملی 4559892571 تا تاریخ 1393/10/25.

5 - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد آل کثیر به ش��ماره ملی 5268930230 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره و آقای هادی بر آبادی به ش��ماره ملی 2121360662 به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و آقای 
س��یامک اسکندری به شماره ملی 4559892571 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک اسکندری به شماره ملی 

4559892571 به سمت مدیرعامل.
6 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1391/11/18 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی 
سهامی خاص به شماره ثبت 310236 

و شناسه ملی 10103474529

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 90/9/2 شرکت مزبور که درتاریخ 91/7/24 واصل گردید ترازنامه و حساب 
س��ود و زیان س��ال مالی 1389 به تصویب رسید. رضا اس��دی به ک م 00422280117 به سمت بازرس اصلی و جابر جاوردی به ک م 
0062829262 به س��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: مریم حکمی به ک م 0047469463 و نادر 
کریم��ی ب��ه ک م 3251648731 که به موجب صورت جلس��ه هیئت مدیره مورخ 90/9/2 مریم حکمی به س��مت مدیرعامل و رئیس 
هیئ��ت مدی��ره و نادر کریمی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور از جمله 
چک  س��فته  برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و مراس��الت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور شادبهر تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 112590 و شناسه ملی 10101562663

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

تازه های کتاب
رجوع به صفحه8

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب 

علمي- ورزشي- داستاني مخصوص 
نوجوانان 
سه شنبه ها 

بصورت سراسري 
منتشر مي شود

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

دستگاهمناقصهگزار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

موض�وعمناقص�ه: خرید تجهیزات س��خت افزاری اتاق 
سرور

مهل�تدریافتاس�ناد: از تاری��خ 1392/2/14 لغایت 
1392/2/17

م�دارکموردنیازجهتدریافتاس�ناد:معرفی نامه 
کتبی شرکت متقاضی

مهلتارس�الپیشنهاد: تا س��اعت 13/30 روز شنبه 
مورخ 1392/2/28

میزانتضمینش�رکتدرمناقص�ه: 300.000.000 
)س��یصد میلیون( ریال ب��ه صورت ضمانتنام��ه بانکی با 

اعتبار سه ماه
محلدریافتاس�ناد: دبیرخانه مرکزی وزارت بهداشت 
واقع در ش��هرک ق��دس )غرب(- خیابان س��یمای ایران 
س��اختمان مرکزی وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 

پزشکی- طبقه همکف
زم�انگش�ایشپیش�نهادها: روز یکش��نبه م��ورخ 

1392/2/29
لطف��ا ب��رای کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ه پای��گاه ملی 
 http://iets.mporg.irاطالع رسانی مناقصات به نش��انی

مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای(

شماره مناقصه 92/2-12

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

م الف 494

ش�رکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقههرمزگان درنظر 
دارد تعمیراتاس�تخرآبآتشنشانیانبارنفتشهیدرجایی
بندرعباس را طبق مش��خصات فنی و ش��رایط مندرج در شرح کار 
پیوس��ت قرارداد از طریق مناقصه عمومی ب��ه پیمانکاران ذی صالح 

طبق شرایط ذیل واگذار نماید.
ل��ذا از کلیه متقاضیان و ش��رکت هایی که دارای س��وابق کاری مفید 
و تخصص الزم دراین خصوص می باش��ند دع��وت به عمل می آید از 
تاریخ انتش��ار آگهی ظرف م��دت10/ 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 

تماس 6-07614513272 مراجعه نمایند.
1- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 11700000 )یازده میلیون 

و هفتصدهزار ریال(
2- مدت اجرای کار چهارماه.
3-دارای حداقل رتبه 5 ابنیه.

4-ارای��ه فی��ش بانکی ب��ه مبلغ 50000 ریال به ش��ماره حس��اب 
420060100000 بانک ملی ش��عبه ش��رکت نفت بندرعباس بابت 

خرید اسناد مناقصه.
5- اح��راز امتیاز قبول »60« براس��اس معیارهای ارزیابی توانمندی 
بهداش��تی، ایمنی و زیست محیطی و همچنین ارزیابی کیفی و فنی 

الزامی است.

شرکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران
منطقههرمزگان

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 13/خ م ه/91

روابط عمومی

ش�رکتآبوفاضالباس�تانآذربایجانش�رقی 
از پیمان��کاران دارای گواهینامه صالحی��ت برای دریافت 
اس��ناد ارزیابی توان اجرای کار با مش��خصات ذیل دعوت 

می نماید:
الف-موض�وعمناقص�ه:عملی��ات اجرایی )س��یویل و 

تجهیزات( آبگیر و تصفیه خانه آب نظرکهریزی
ب-مبلغبرآورداولیه: 11/000/000/000ریال

ج-محلاجرایکار: شهر نظرکهریزی
د-رشتهوگروهپیمانکار:آب

ه-مدتاجرایکار: 15ماه )9ماه اجرا و 6ماه بهره برداری(
و-دستگاهنظارت: مهندسین مشاور فرازآب

ز-کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
داوطلبین می توانند بمنظور دریافت اس��ناد ارزیابی توان 
اج��رای کار و تکمی��ل وعودت آن از تاریخ نش��ر آگهی به 
م��دت چه��ارده روز در تبری��ز- دروازه ته��ران- خیابان 
آزادی- کوی دانش شرقی- پالک 4- ساختمان فراز آب- 
تلف��ن:3316714-0411 بغیر از ایام تعطیل درس��اعات 
اداری مراجعه نمایند. الزم به ذکر اس��ت که هزینه آگهی 

مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.
www.abfa-azarbaijan.ir:آدرسسایتاینترنت

آگهی فراخوان ارزیابی
شماره 31سال 1392

شرکت آب و فاضالب
 استان آذربایجان شرقی

شرکتسهامیآبوفاضالباستانآذربایجانشرقی

وزارتنیرو
 نوبت اول

سال هفتادو یکم q  شماره q 20484  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه15 اردیبهشت q  1392 24 جمادی الثانیq  1434  5 مه2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* فناوری پیش��رفته تولید کربوکسی متیل سلولز 
در بخش های صنعتی و خوراک بومی شده است.

* س��االنه حدود 6 هزار تن از این ماده وارد کشور 
می شود که قیمت خوراکی آن هر تن 15 هزار دالر 

و صنعتی آن 5 هزار دالر است.

* کم��ک 1084 میلیارد تومانی خیرین کش��ور به 
مدرسه سازی.

* در ادام��ه بحران اقتصادی اروپ��ا رخ داد؛ اخراج 
30هزار کارگر دولتی در پرتغال.

صفحات4و9

صرفه جویی 90 میلیون دالری
 با تولید ماده مکمل صنایع غذایی در ایران

* وزارت دف��اع آمری��کا در گزارش 
سالیانه خود درباره توان نظامی ایران 
آورده اس��ت که ایران تا سال 2015 
توانایی ساخت موشک قاره پیمایی را 
به دست می آورد که قادر به رسیدن 

به ایاالت متحده خواهد بود.
* به رغم فشارهای روزافزون ناشی از 
تحریم ها، در طول یک س��ال گذشته، 
هیچ تغییری در استراتژی های امنیت 
ملی و نظامی ایران پدید نیامده است.

* مالکی: زی��ر بار تجزیه ع��راق نخواهیم 

رفت.

* تجم��ع گس��ترده در ش��هرهای اندون��زی؛

 به قتل عام مسلمانان میانمار پایان دهید.

* اهان��ت نمایندگان به وزیر سیاهپوس��ت در 

پارلمان ایتالیا.

* اعتراض فلس��طینی ها به طرح سازش��کارانه 

دولت قطر.                                صفحهآخر

شیخ عیسی قاسم: ملت بحرین
 از مطالبات انقالبی خود کوتاه نخواهد آمد

آمریکا خط می داد
بن الدن اجرا می کرد

افشاگریدیرهنگامماموربرجستهافبیآی

* مام��ور برجس��ته اف.بی.آی: بن الدن و ایمن الظواه��ری با ناتو، پنتاگون، 
وزارت خارجه آمریکا و سیا همکاری می کردند.

* 3 ماه پس از حمالت 11 سپتامبر، آمریکا از بن الدن خواست اوضاع قفقاز 
و آسیای مرکزی را ناآرام کند.

* مسئولیت تجهیز و مدیریت با آمریکا و اجرای عملیات با بن الدن و ایمن 
الظواهری بود.

* من طی 11 سال توانستم این اطالعات محرمانه را جمع آوری کنم.
* مش��اور س��ابق امنیت ملی آمریکا نیز چندی پیش اعت��راف کرد آمریکا، 
عربستان و پاکس��تان برای مبارزه با شوروی سابق گروه القاعده و طالبان را 

سازماندهی کردند.
* ام��روز نی��ز ایاالت متحده آمریکا آش��کارا در حال هم��کاری با گروه های 

تروریستی در سوریه است.
* آمریکا مدتی است بحث مذاکره با طالبان را با جدیت دنبال می کند.

* آمریکا به بهانه مبارزه با گروه های تروریستی و پس از حادثه 11 سپتامبر 
به خاورمیانه لشکرکشی کرد.

* منافعی که واش��نگتن از راه مبارزه با تروریس��م به دس��ت می آورد موید 
افشاگری های دیرهنگام مامور اف.بی.آی است.

* وزیر دفاع آمریکا اخیرا نس��بت به ارائه کمک های بیشتر به تروریست های 
القاعده در سوریه تاکید کرد.                                          صفحهآخر

اعتراض جهانی علیه تخریب قبر صحابی پیامبر)ص( 
به دست تروریست ها در سوریه

* تخریب و نبش قبر صحابی پیامبر)ص( با محکومیت گسترده در جهان اسالم مواجه شده است.
* بسیاری از مقامات دینی و سیاسی در جهان اسالم خواستار واکنش جدی در برابر این جنایت شده اند.

* آیت اهلل سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق در اعتراض به اقدام موهن تروریست های سوری در نبش قبر حجر  بن عدی 
حوزه علمیه نجف را تعطیل کرد.

* واکنش مراجع عظام و چهره های سیاسی ایران به جنایت جدید تکفیری ها در سوریه.                       صفحاتآخرو10

صفحه2صفحه2

تازهترینارزیابیپنتاگون؛

تحریمهاهیچتاثیریدراستراتژینظامیایرانایجادنکردهاست

درجریانبازدید2/5ساعتهصورتگرفت

گفت وگوی صمیمی ناشران با رهبر انقالب در نمایشگاه کتاب تهران
صفحه3

* قواعد و اصول ایران در استراتژی های نظامی، بر پایه جنگ های بازدارنده، 
نامتقارن و فرسایشی بنا نهاده شده است.                                     صفحه2

* پیشکش به عاش��وراییان عنوان یادداشتی از استاد امیرحسین فردی 
اس��ت که در روزنامه کیهان 14 دی ماه 88 به چاپ رسیده بود و بازنشر 

آن از بصیرت و موقع شناسی آن زنده یاد حکایت دارد.

بازنشریادداشتیازامیرحسینفردی

پیشکش به عاشوراییان

* امروز چهارشنبه است، در حال 
سینه زدن هس��تم، می خواهم با 
کیهانی ه��ا به میدان انقالب بروم. 
آن هم برای پش��تیبانی از انقالب 
اسالمی که میراث عاشوراست در 

روزگار ما.
* آق��ای خاتم��ی! بر س��ر خود چه 
آوردی؟ ب��ا خودت چه ک��ردی؟ تا 
کجا رفتی؟ جفا کردی سید، هم به 
خودت و هم به این مردم.  صفحه7

* آمدیم و من ُمردم ، اصالح طلبان می خواهند چه کنند؟!
* مگر وقتی در دماوند رای دادی موسوی و کروبی در حصر نبودند؟!

* محسن هاشمی: توهم تقلب به خانواده ما دست داده بود

تقلب با 
شناسنامه اموات

شاخکنفوذیفتنه
خودافشاییکرد


