
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1391/11/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای سعید غیاثوند قزوینی به شماره ملی 0030730856 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ارد غیاثوند قزوینی به شماره 
ملی 0451308506 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
مصطفی ش��اهچراغی به شماره ملی 1199089494 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی ش��اهچراغی به شماره ملی 

1199089494 به سمت مدیرعامل.
2 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
س��فته، بروات، قراردادها از هر نوع ب��ا امضا منفرد ارد غیاثوند 
قزوینی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و یا با 
امضا متفق آقایان س��عید غیاثوند قزوینی رئیس هیئت مدیره 
و مصطفی شاهچراغی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و 
الزم االجرا می باش��د. مکاتبات عادی با امضای منفرد هر یک از 

اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاری��خ 1392/2/7 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات
 شرکت وابل نوش زیار سهامی خاص

 به شماره ثبت 350677
 و شناسه ملی 10103976220

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/1/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - خانم الهام شمس��ی نژاد به ش��ماره مل��ی 0320386937 
به عن��وان بازرس اصلی، آقای یداله س��لیمی به ش��ماره ملی 
4911024781 ب��ه عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال 

مالی انتخاب گردیدند.
2 - روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
3 - اعض��اء هیئ��ت مدیره تا تاری��خ 1394/1/17 ب��ه قرار ذیل 

انتخاب گردیدند:
خانم مریم عباس��ی به ش��ماره مل��ی 4898962084 و آقای 
علیرضا عباسی به ش��ماره ملی 4898988180 و خانم سیما 
عباس��ی به ش��ماره ملی 4899175892 و خانم اکرم صادقی 

شمس به شماره ملی 0074647830 تا تاریخ 1394/1/17.
4 - ترازنامه و حس��اب های س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 

1390/12/29 به تصویب رسید.
در تاری��خ 1392/2/9 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت 
 تجهیز آوران دانوش سهامی خاص

 به شماره ثبت 399621 
و شناسه ملی 10320505729

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1391/12/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
خانم اعظم رضائی کاش��ی به شماره ملی 1263012574 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا رضائی کاش��ی 
به ش��ماره مل��ی 1262817374 به س��مت نائب رئیس 
هیئ��ت مدی��ره و خان��م اعظم رضائی کاش��ی به ش��ماره 
مل��ی 1263012574 ب��ه س��مت مدیرعام��ل ت��ا تاریخ 

.1393/11/20
2 - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به امضا 
اعظ��م رضایی کاش��ی به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره و 

مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
در تاریخ 1392/2/2 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت 
پرشین صنعت پانیذ سهامی خاص 

به شماره ثبت 417204 
و شناسه ملی 10320689136

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طب��ق صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق الع��اده و عادی 
بط��ور فوق الع��اده م��ورخ 91/12/14 ش��رکت مزبور که 
در تاری��خ 91/12/19 واص��ل گردی��د زه��را اصغریان به 
ک��د مل��ی 0066840147 ب��ه س��مت ب��ازرس اصلی و 
محمدرضا اش��رف ب��ه کد ملی 322479177 به س��مت 
بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. 
تع��داد اعض��ا هیئت مدیره به 2 نفر کاه��ش یافت و ماده 
مربوط��ه در اساس��نامه اص��اح گردید. اس��حق حاظمی 
کاهکش به کدملی 1970474475 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدی��ره، یداله موحد به کد ملی 6619577271 به 
س��مت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
امضاء کلیه اس��ناد و م��دارک و اوراق بهادار و تعهدآور از 
جمله چک، س��فته، برات و قراردادها و عقود اس��امی با 
امض��اء متفق رئیس و نایب رئی��س هیئت مدیره همراه با 
مهر ش��رکت و اوراق عادی اداری با امضاء منفرد هر یک 
از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت 
عمران سراسری سهامی خاص 

به شماره ثبت 31785 
و شناسه ملی 10100772310

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

طبق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
91/12/5 ش��رکت مزبور ک��ه در تاری��خ 91/12/8 واصل گردید 
ناصر پرزین بغدادی به ش ملی 0032570236 به س��مت بازرس 
اصل��ی و طاه��ره نظیفی ب��ه ش ملی 0042747619 به س��مت 
بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو س��ال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: 
کاظ��م کریمی به ش ملی 0038533634 بس��مت عضو و رئیس 
هیئت مدیره و عباس مازوچی به ش ملی 1261410831 بسمت 
عض��و هیئت مدی��ره و مدیرعام��ل و محمدحس��ن صالحی راد به 
ش ملی 0039508633 به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره 
و حمیدرض��ا کریمی به ش ملی 0031178243 به س��مت عضو 
هیئت مدیره و ایرج نظری به ش ملی 0038570610 به س��مت 
عض��و هیئت مدیره تعیی��ن گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد 
تعهدآور از جمله چک ، س��فته و برات با امضاء دو نفر از مدیران 
ک��ه یکی از آنها رئیس هیئت مدی��ره و یا مدیرعامل همراه با مهر 
ش��رکت و اوراق عادی و مراس��ات با امضاء هر ی��ک از مدیران 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پاریز 
سهامی خاص به شماره ثبت 5669 

و شناسه ملی 10100281555

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

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
91/12/7 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/12/14 واصل گردید 
ش��عبان تش��ویق به ش ملی 0490158188 به س��مت بازرس 
اصل��ی و رض��ا فاحتی به ش مل��ی 0046708790 به س��مت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اعض��اء هیئ��ت مدیره ب��ه مدت دو س��ال به قرار ذی��ل انتخاب 
گردیدن��د: رضا معدنی ب��ه ش مل��ی 0321319265 و ابراهیم 
تش��ویق به ش ملی 0491420153 و س��ید هاش��م موسوی به 
ش مل��ی 0047756098 به موجب صورتجلس��ه هیئت مدیره 
م��ورخ 91/12/7 رض��ا معدنی بس��مت رئیس هیئ��ت مدیره و 
سیدهاشم موسوی بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم 
تشویق بس��مت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء چک ، سفته 
و ب��رات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئ��ت مدیره متفقا همراه 
ب��ا مهر ش��رکت و کلیه اوراق و اس��ناد تعه��دآور و قراردادها با 
مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر ش��رکت 

معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت دانا ایمن 
ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 
251851 و شناسه ملی 10102922987

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

1(دس�تگاهمناقصهگزار: دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی

2(موضوعمناقصه: واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای 
کارکنان و بیماران بیمارستان امام سجاد شهریار

3(مبلغس�پردهش�رکتدرمناقصه: 30/000/000 ریال 
)س��ی میلیون ری��ال( به ص��ورت ضمانتنامه بانکی یا رس��ید 

پرداخت نقدی
4(محلدریافتاسنادوارائهپیشنهادات: تهران، بزرگراه 
ش��هید چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان ش��هید اعرابی، 
جنب بیمارس��تان آیت اله طالقانی، دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، ساختمان شماره )1( 
ستاد، طبقه دوم، دبیرخانه مدیریت تشکیات، آموزش و بودجه 

برنامه ای
5(مهلتدریافتاس�ناد: 7 روز پ��س از تاریخ چاپ آگهی 

نوبت اول
6( ش��رکت کنندگان بایس��تی بابت هزینه خرید اس��ناد مبلغ 
50/000 ریال به ش��ماره حس��اب 99901603 به نام درآمد 
غیرقابل برداش��ت نزد بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم 
پزشکی ش��هید بهشتی کد 196 واریز و رس��ید آن را همراه با 

معرفی نامه کتبی ارائه نمایند.
* هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مالف1164

»آگهی مناقصه عمومی«

تاول
نوب

ش�رکتآبوفاض�اباس�تانزنج�ان در نظر دارد فرآیند ارزیابی کیفی س��رمایه گذاران را براس��اس قانون برگزاری مناقصات و بخش��نامه ش��ماره 
100/100083 مورخه 1387/10/24 جهت انجام پروژه به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری )B.O.T( با مشخصات مشروحه ذیل برگزار نماید.

1-نامونشانیدستگاهمناقصهگزار: شرکت آب و فاضاب استان زنجان به آدرس: زنجان، کمربندی شمالی، اول زیباشهر کدپستی 45149-78757 
2-عنوانومشخصاتکلیپروژه:

شماره
مناقصه

برآوردنامومحلپروژه
اولیه

ظرفیتپسابمدول
دومتصفیهخانه

قیمتخریداسنادمدتاجرایکار
بهریال

92-13

 )B.O.T(احداث، بهره برداری و انتقال
مدول دوم و ارتقاء و بهره برداری مدول 

اول تاسیسات تصفیه خانه فاضاب 
شهر زنجان

 350
میلیارد ریال

حدود 
40000مترمکعب 

در شبانه روز

23سال شمسی )12ماه شمسی 
ارتقا مدول اول، 24 ماه شمسی 
احداث مدول دوم و 20 سال 

دوره بهره برداری(

دریافت اسناد ارزیابی از 
طریق سایت های اعام 

شده رایگان می باشد

3-سرمایهپذیر:شرکت آب و فاضاب استان زنجان به نمایندگی وزارت نیرو و تحت نظارت عالیه شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور
4-مشاور پروژه می بایست دارای حداقل رتبه 2 در تخصص تاسیسات آب و فاضاب بوده و پیمانکار دارای سابقه و رتبه متناسب با پروژه باشد.

5-تاریخوآدرسدریافتاسناد: اسناد از تاریخ 92/3/28 لغایت 92/4/10 در سایت هایhttp://iets.mporg.ir, http://znabfa.ir جهت دریافت 
موجود است.

6-شمارهتلفنتماس:7283201-4)0241(
http://znabfa.ir, http://nww.ir   http:// iets.mporg.ir :7-سایتهایثبتآگهی

8-مهل�تومح�لتحوی�لاس�ناد: حداکثر ت��ا پایان وق��ت اداری م��ورخ 92/4/25 به آدرس: زنجان، کمربندی ش��مالی، اول زیباش��هر کدپس��تی
 78757-45149 واحد دبیرخانه

9-زمانگشایشپاکاتارزیابیکیفی:ساعت 15 مورخ 92/4/26
10- هزینه آگهی ها به عهده سرمایه گذار برنده می باشد.

11- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی مندرج است.
-آیامیدانید:

با ارس��ال ایمیل خود به                        @zanjan-abfa27  می توانید به صورت رایگان کلیه آگهی مناقصه اداره قراردادهای آب و فاضاب ش��هری 
زنجان را دریافت کنید.

آبمایهحیاتاستآنرادرستمصرفکنیم

 فراخوان ارزیابی کیفی جهت شناسایی
سرمایه گذار وزارتنیرو

شرکتآبوفاضاب
استانزنجان

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

yahoo.com

 و

اس�تانداردملیایران به ش��ماره 5950 تح��ت عنوان روغن 
مایع مخلوط-ویژگی ها که بر مبنای مصوبات هشتاد و هشتمین 
اجاس شورای عالی استاندارد مورخ 71/12/5 مشمول مقررات 
اس��تاندارد اجباری می باش��د در یک هزار و دویست و ششمین 
اج��اس کمیته ملی م��ورخ 91/10/26 مورد اص��اح اول قرار 
گرفت��ه که مراتب جهت اطاع عم��وم و توجه به الزامات قانونی 

آگهی می گردد:
الزاماتقانونی:

تاری��خ  ت��ا  ف��رآورده  ای��ن  واردکنن��دگان  و  تولیدکنن��دگان 
1392/6/1مهل��ت خواهند داش��ت تا نس��بت ب��ه رعایت موارد 
اصاح ش��ده اقدام الزم به عمل آورند. کلیه اش��خاص حقیقی و 
حقوقی ذیربط می توانند جهت کس��ب اطاعات بیشتر در مرکز 
به س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران و در اس��تان ها به ادارات کل 

استاندارد استان ها مراجعه نمایند.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
مالف1223

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

سال هفتادو دوم q  شماره q 20518  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه26 خرداد q  1392 7 شعبان q  1434 16 ژوئن2013

خبر ویژه

یادداشت روز

حسن روحانی
رئیس جمهور ایران شد

باکسباکثریتآرایمردم مخالفان نظام سرمایه داری درلندن
 علیه گروه 8 به خیابان ها ریختند

* مردم لندن در آستانه برگزاری نشست گروه 8 علیه 
نظام سرمایه داری تظاهرات کردند.

* هزاران نفر از س��اکنان بلفاس��ت با برپایی تظاهرات 
علیه نظام سرمایه داری شعار دادند.

* پلی��س انگلی��س بارها این تجمعات را با توس��ل به 
خشونت سرکوب کرده است.

* ف��ردا و پس ف��ردا ایرلند ش��مالی میزبان نشس��ت 
نمایندگان 8کشور صنعتی است.           صفحهآخر

* ای��ن اعتب��ار از محل صندوق توس��عه ملی 

اختیار دامداری ها قرار می گیرد. در

* مب��ادالت تجاری ایران با 121 کش��ور دنیا 

درنخستین ماه سال جاری.

* قیمت مرغ منجمد برای ماه مبارک رمضان 

تعیین شد.

* بانک مرکزی شرایط بهره مندی اتباع خارجی 

از تسهیات بانکی را اعام کرد.          صفحه4

اختصاص 1200 میلیارد تومان اعتبار
با اولویت تولید گوشت قرمز

* درگیری شدید میان معترضان و پلیس ترکیه 

در اسامبول و آنکارا.

اردن  م��ردم  حکومت��ی  ض��د  تظاه��رات   *

درخیابان های امان.

* برگزاری هرگونه تجمع اعتراض آمیز درکویت 

ممنوع شد.

* حمله خونین شبه نظامیان مسلح به پادگان 

ارتش لیبی در بنغازی.                  صفحهآخر

شلیک گلوله های خمپاره حزب اهلل
به سایت های موشکی تروریست ها در سوریه

صفحه2 صفحه2

پاورقیجدیدکیهان

ماه هزار تکه
رمانی براساس زندگی شهید رجایی

* ای��ن کتاب را بای��د تجربه ای جدید در حیطه زندگی نامه های داس��تانی 
مستند دانست.                                                              صفحه6

* حجت االسام حسن روحانی با کسب 18میلیون 613 هزار 329 رأی 
اکثریت مطلق آرا را کسب و رئیس جمهور شد.

*مصطفی محمدنجار، وزیر کش��ور: در مجموع 36 میلیون و 704 هزار 
و 156 نف��ر در انتخابات ش��رکت کردند که نش��ان دهنده حضور 72/7 

درصدی مردم در انتخابات است.
*محمدباقر قالیباف با 6میلیون و 77هزار و 292 رأی و سعید جلیلی  با 

4میلیون و 168هزار و 946 رأی به ترتیب دوم و سوم شدند.
* محس��ن رضایی سه میلیون و 884هزار و 412 رأی، علی اکبر والیتی 
دو میلیون و 268هزار و 753 رأی و س��ید محمدغرضی نیز 446هزار و 

15 رأی را کسب کردند.
* هر کدام از کاندیداها اگر از روند اجرای انتخابات شکایتی دارند باید آن 
را ظرف دو روز به هیئت اجرایی منعکس کرده و هیئت اجرایی نیز ظرف 
24 ساعت نسبت به بررسی و ارجاع شکایات به وزارت کشور اقدام کند.

* مطابق قانون، ش��ورای نگهبان ظرف یک هفته تا حداکثر 10 روز نظر 
خود را در خصوص انتخابات به وزارت کشور اطاع خواهد داد.

* نامزدهای ریاس��ت جمهوری طی پیام های جداگانه ای ضمن قدردانی از 
حماسه آفرینی مردم ، پیروزی دکتر روحانی را تبریک گفتند. 

صفحات2و3

سناریوی
 ناکام

 دشمن

درپ�یحماس�هب�اش�کوهوتاریخ�یملتدر
و جمه�وری ریاس�ت انتخاب�ات دوره یازدهمی�ن
چهارمیندورهانتخاباتش�وراهایاس�امیشهرو
روس�تا،حضرتآیتاهللالعظمیخامنهایباتبریک
بهحجتاالسامآقایحاجشیخحسنروحانی،پیام
تشکروقدردانیخطاببهمردمایرانصادرکردند.

رهب��ر معظم انقاب در ای��ن پیام با اش��اره به حضور 
متراک��م و خیره کنن��ده ایرانیان موم��ن و غیور در صحنه 

حماس��ی انتخابات، این حضور عظیم را نش��ان دهنده رشد 
فزاین��ده سیاس��ی و پای فش��ردن بر مردمس��االری دینی 
صادقانه و باطل السحر بافته ها و گزافه های دشمنان حسود 
خواندند و تأکید کردند: پیروِز حقیقی انتخابات، ملت بزرگ 
ایران اس��ت که به حول و قوه الهی توانس��ت گامی استوار 
بردارد و گوهر نفوذناپذیر و چهره پر نش��اط و مصّمم و دل 

سرشار از امید و ایمان خود را به نمایش بگذارد.
                                               صفحه3

رهبرمعظمانقابباتبریکبهرئیسجمهورمنتخب
ازحضورحماسیملتتشکروقدردانیکردند

* باز هم جوگیر شدیم و به ساز حاکمیت رقصیدیم!
* جمهوری اسامی استاد به بازی گرفتن اپوزیسیون است

* واشنگتن پست: مردم ایران دعوت رهبری را اجابت کردند

روحانیاصاحطلبنیست
نامزداصاحطلبان10درصدهمرأینداشت


