
شرکت آب و فاضالب استان یزد قصد فروش یک واحد تجاری و سه قطعه امالک مازاد خود با مشخصات ذیل را از طریق مزایده دارد. متقاضیان محترم می توانند 
جهت دریافت اس��ناد مزایده به پایگاه الکترونیکی این ش��رکت به نشانی www.abfayazd.ir ضمن تکمیل فرم عضویت و یااز طریق مراجعه به دفتر قراردادهای 
این شرکت واقع در یزد خیابان آیت ا... کاشانی نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند. ضمنا آخرین مهلت اخذ اسناد 10 روز پس از انتشار دوم آگهی در روزنامه 

می باشد. تلفن تماس 0351-6114155

آگهی مزایده و فروش امالک مازاد
 نوبت دوم 

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان یزد

)سهامی خاص(

کاربری موجودآدرس ملکمساحتنوع سندردیف
تجارییزد- مجتمع تجاری شقایق21/89مترمربعششدانگ1
مسکونییزد- عیش آباد- خیابان شهید پارساییان- ابتدای کوچه صاحب الزمان910/75مترمربعششدانگ2
تأسیسات شهرییزد-آزادشهر- بلوار گلستان- روبروی آب آزادشهر310/9 مترمربعششدانگ3
باغیزد- حسن آباد- بلوار امام رضا به سمت دانشکده دندان پزشکی- سمت چپ بلوار1416/73 مترمربعسه دانگ مشاع4

شرکت آب و فاضالب استان یزد )سهامی خاص(

ش�رکت توس�عه منابع آب و نیروی ایران- طرح س�د و نیروگاه پارس�یان در نظر دارد از طریق 
فرایند ارزیابی کیفی نس��بت به شناس��ایی مناقصه گران واجد ش��رایط )دارا بودن حداقل پایه سه نیرو و 
ظرفیت خالی باقیمانده آماده به کار( جهت برگزاری مناقصه خرید، حمل، نصب، تس�ت و راه اندازی 
تجهیزات برقی، دکل و احداث فونداس�یون آن از خط دو مداره پس�ت 66 کیلوولت ش�ول به 
کارگاه س�د و نیروگاه پارس�یان اقدام نماید. از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد ارزیابی 
کیفی، تا حداکثر س��ه روز پس از درج آگهی نوبت دوم به پایگاه اینترنتی WWW.IWPCo.ir و یا 
نش��انی: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار، ش��ماره 3، طبقه پنجم، طرح س��د و نیروگاه 

پارسیان، تلفن: 27822523-021 مراجعه نمایند.

نوبت دومآگهی ارزیابی کیفی

م الف 3747

ش�رکت ملی پخش فرآورده های نفت�ی منطقه هرمزگان 
درنظ��ر دارد تعویض ورقه�ای س�قف و رنگ آمیزی کف و 
س�قف مخازن، س�قف ثابت ش�ماره162 و 164 انبار نفت 
ش�هید رجایی بندرعباس را طبق مش��خصات فنی و شرایط 
مندرج در ش��رح کار پیوست قرارداد از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران ذی صالح طبق شرایط ذیل واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان و شرکت هایی که دارای سوابق کاری مفید 
و تخصص الزم در این خصوص می باشند دعوت به عمل  می آید 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10/ ده روز برای دریافت اسناد 
و اوراق مناقصه به دبیرخانه کمیس��یون مناقصات این شرکت به 
نش��انی: بندرعباس- بلوار پاس��داران- جنب بندر شهید باهنر و 

شماره تلفن تماس3-5423272 مراجعه نمایند.
1- مبل�غ ضمانت نام�ه ش�رکت در مناقص�ه 300000000 

)سیصدمیلیون ریال(
2- مدت اجرای کار یکسال.

3- حداقل دارای رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات.
4- اح�راز امتیاز قبول »60« براس�اس معیارهای ارزیابی 
توانمندی بهداش�تی، ایمنی و زیست محیطی و همچنین 

ارزیابی کیفی و فنی الزامی است.
5- مبل�غ ب�رآورد ش�رکت ح�دود 17176707292ریال 

می باشد.

آگهی مناقصه 
شماره11/خ م ه/ 92

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانشماره مجوز 385394
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

روابط عمومی

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1392/4/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای ولی اله حلیمی زنجانی اصل به ش��ماره ملی 4280379181 بسمت 

رئیس هیئت مدیره
آقای داریوش حلیمی زنجانی اصل به شماره ملی 0054082031 بسمت 

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
3-خان��م راضیه حلیمی زنجانی اصل به ش��ماره مل��ی 0065560434 

بسمت عضو هیئت مدیره
کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 

همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و اداری و مراسالت با امضاء هریک از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آقای س��یدمهرداد علوی نس��ب به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدسینا 
علوی نس��ب ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 

گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ترازنامه و حس��اب و س��ود و زیان ش��رکت منتهی به س��ال 1391 مورد 
تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام روستا گلشن
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 134416 و شناسه ملی 10101776421

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

بارکد 2121093

م الف 81247

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/6/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه صورتهای مالی برای 1391/12/30 بتصویب رسید.
آقای س��عید بهزادی به ش��ماره مل��ی 0071018379 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای پیمان میرزایی به ش��ماره ملی 
0451655990 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال 

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

انتخاب شد.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 س��ال تا تاریخ 

1394/6/6 انتخاب گردیدند:
خانم شهرزاد هرمز ش م: 0452888247 خانم زهرا گرامی 
ش م: 0370029143 آق��ای محم��د ج��واد گرام��ی ش م: 

 0381017842

بارکد 2028116

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 329982 

و شناسه ملی 10103695555

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

م الف 81224

آگهی تغییرات شرکت محرک موتور سهامی 
خاص به شماره ثبت 107646 

و شناسه ملی 10101515055

بارکد 1376032

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

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه م��ورخ 
1392/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: آقای حسین صفری کدملی 
1219822590 بس��مت بازرس اصلی، آق��ای غالمرضا قربانی وجین 
کدملی 0053767977 بس��مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1391 مورد تصویب قرار گرفت.

م الف 71831

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/6/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت 2سال تعیین گردیدند  
آقای عرفان بشردوس��ت کد ملی 0015801543 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای س��ید افش��ین حس��ینی کدملی 
1552005313 به س��مت مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره 
و خانم عارفه بشردوس��ت کدملی 0010484094 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره.
مؤسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی 10100218400 
به س��مت ب��ازرس اصلی و آق��ای س��عید خاریابند کدملی 
0045557322 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان منتهی به سال 91/12/30 

مورد تصویب قرار گرفت.

بارکد 2258449

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

و شناسه ملی 10320657409

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

م الف 80467

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده مورخ 

1392/6/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای آرش خلیلی، ک��د ملی 0058283730 به س��مت بازرس اصلی 

و آقای حس��ین کرباس��ی، کدمل��ی 0492565767 به س��مت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید.

اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهندس محسن غفاریان، کدملی 0932707981 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و خانم منصوره کاش��ی طرقی، کدملی 0932785077 به 

س��مت مدیرعام��ل و نایب رئیس هیئت مدیره و آق��ای مهندس فرمان 

غفاریان کدملی 0451645383 به س��مت عض��و هیئت مدیره و خانم 

طناز غفاریان، کد ملی 0453339794 به سمت عضو هیئت مدیره.

امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و غیره 

با امضاء رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و آقای فرمان غفاریان به سمت 

عضو هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

بارکد 2253329

آگهی تغییرات شرکت هتل بزرگ تهران
 سهامی خاص به شماره ثبت 26985

 و شناسه ملی 10100724529

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

م الف 80475

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای دکتر علیرضا روحانی به ش��ماره مل��ی 1879 093747 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.

ش��رکت مدیریت سرمایه رضا سهامی خاص به شماره ثبت 120276 و 
شناس��ه ملی 10101638165 به نمایندگی آقای رحمت اله ذوالقدری 
به ش��ماره ملی 1533799008 به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره 

انتخاب گردید.
شرکت صنایع همراه رسا سهامی خاص به شماره ثبت 49799 و شناسه 
ملی 10100949715 به نمایندگی آقای علی خوش��دل ساالکجانی به 
شماره ملی 2690761548 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.

آقای محمدعلی حسنی برسری به شماره ملی 5949923553 خارج از 
اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شد.

کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��دآور از قبیل چک،س��فته، برات و 
قراردادهای عقود اس��المی و بانکی و مالی با امضاء رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت و اوراق عادی و اداری 

باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

بارکد 2059237

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت ورده 
وسیبان دره سهامی خاص به شماره ثبت 
300394 و شناسه ملی 10103381961

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

م الف 80465

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1392/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 

91/12/29 به تصویب رس��ید موسسه حسابرسی و خدمات 

مدیری��ت آروین پیام شناس��ه مل��ی 10100524809 به 

س��مت بازرس اصلی و آقای محم��ود محمدی اهرنجانی به 

ش��ماره ملی 2851478869 به س��مت بازرس علی البدل 

برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. آقایان صمد برادران 

خسروش��اهی کد مل��ی 0041499786 و ناصر میرحبیبی 

ک��د مل��ی 0044213662 و خانم فروغ کریم��ی کد ملی 

3341178651 ب��ه عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 

2 سال انتخاب گردیدند.

بارکد 1866670

آگهی تغییرات شرکت مهندسی زی نر 
سهامی خاص به شماره ثبت 42106

 و شناسه ملی 10100874794

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

م الف 76102

سال هفتادو دوم q  شماره q 20651  تکشماره 5000 ریال12صفحه پنج شنبه 7 آ ذر q  1392 24 محرم q  1435 28 نوامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

صفحه2

پلیس مصر43 تن از مخالفان قانون مهار تظاهرات را دستگیرکرد

سالروز شهادت امام عارفان

حرضت علی بن الحسین)ع( را تسلیت می گوییم

آلودگی هوای تهران  از مرز هشدار گذشت

* توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان بدون امضای 
کرزای.

* ادام��ه تس��خیر وزارتخانه ه��ا از س��وی م��ردم
 بحران تایلند را حادتر کرد.

* شهادت 4 مبارز فلسطینی در کرانه باختری.

* درخواست مالکی از آنکارا برای همکاری با بغداد 
در مقابله با تروریست ها.

* محکومیت رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد.

صفحه آخر

در حومه دمشق

بزرگترین انبار تسلیحات رژیم صهیونیستی 
به دست ارتش سوریه افتاد

* نوبخت: این مبلغ به کش��اورزانی که در حوادث 

مختلف خسارت می بینند بازپرداخت می شود.

* پیشنهاد وزارت نفت: مشتریان خارجی نفت ایران را 

با بیمه و کشتی خود خریداری کنند.

* اتحادیه کشوری مشاوران امالک از کاهش دوباره 

قیمت مسکن خبر داد.

* برگزاری همایش بین المللی صنعت خودرو در تهران 

با حضور 20 کشور.                               صفحه4

سخنگوی دولت خبر داد

اختصاص 5 هزار میلیارد ریال
 به صندوق بیمه کشاورزی

* با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر پایداری شرایط جوی 
در اکثر نقاط کشور روند افزایش آالینده ها در پایتخت ادامه دارد.

* سازمان هواشناس��ی: تداوم آلودگی هوای شهر تهران تا چند روز آینده 
ادامه خواهد داشت.

* در روز یکش��نبه س��امانه بارش��ی که از کش��ور عب��ور می کند موجب 
بارش هایی در نیمه شمالی کشور می شود.                            صفحه11

* هزاران نفر از جوانان مخالف قانون مهار تظاهرات مقابل مجلس شورای مصر با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
* 43 نفر از جمله 22 دانشجوی دختر از سوی نیروهای امنیتی مصر دستگیر شدند.

* شدت برخورد با معترضان، رئیس کمیته حقوقی حزب سوسیال دموکرات مصر و سیاستمداران نزدیک به دولت 
این کشور را هم به اعتراض واداشت.

* طارق العوضی: وزارت کشور همان سیاست های حسنی مبارک را دنبال می کند.                       صفحه آخر

* وزی��ر ام��ور خارج��ه: در مذاکرات 
تصری��ح کردیم که تصوی��ب پروتکل 
الحاق��ی در اختی��ار دولت نیس��ت و 
نمی توانیم حتی قول��ی در این رابطه 
بدهیم، زیرا مجلس چنین اجازه ای را 
نداده و این از اختیارات مجلس است.

* مذاک��رات م��ا ب��ا آمری��کا صرفا 
در حوزه هس��ته ای اس��ت و الغیر؛ 
در هی��چ موض��وع دیگ��ری مذاکره 
نکرده ایم و لذا توقع نداریم که با آنها 
در م��ورد تحریم هایی که در س��ایر 

موضوعات گذاشته اند، بحث کنیم.

ظریف درباره مذاکرات ژنو
به نمایندگان مجلس گزارش داد

* پیشنهاد ما در مذاکرات این بود که در این موضوع به فتوای مقام معظم 
رهبری مبنی بر حرام بودن استفاده از سالح هسته ای استناد شود.

* عل��ی الریجانی رئیس مجلس: مقامات آمریکایی هم ش��فاها و هم کتبا 
راجع به غنی س��ازی ای��ران نظر مثبت خ��ود را اعالم ک��رده بودند و این 
دروغگویی اس��ت که اکنون مطلب دیگری می گویند، لذا این اش��کالی به 

گروه مذاکره کننده نیست.
* زهره طبیب زاده نوری نماینده مردم تهران طی تذکری از رئیس جمهور 
درباره علت کنار گذاشتن همکاران شهید احمدی روشن از سازمان انرژی 
اتمی توضیح خواست.                                                           صفحه10

* در حالی که انتظار می رفت رئیس جمهور به وعده قبلی خود درباره گشایش های 
اقتصادی کوتاه مدت و 100 روزه جامه عمل بپوش��اند، مردم با تعجب و ناباوری 

شاهد سیاه نمایی یکسویه درباره عملکرد دولت های نهم و دهم بودند.
* در گ��زارش 100 روزه ب��ه جای اینکه اقدامات دولت طی مدت زمان مورد 
اشاره مطرح شود، با کمک غیرقابل توجیه صدا و سیما که انتظار می رفت در 
اینگونه موارد بی طرف باشد به محاکمه غیابی دولت احمدی نژاد پرداخته شد.

* حجت االس��الم حس��ن روحانی: دولت باید در برابر مردم پاسخگو باشد و 
افتخارش پاسخگویی در برابر مردم است.

* دولت را با تورم بیش از 40 درصد تحویل گرفتیم که در 50 س��ال اخیر 
بی سابقه بوده است. البته در سال 74 تورم 49 درصد بود.

* دولتی-نهم و دهم-که پولدارترین دولت بود،بدهکارترین دولت هم بوده است!
* برنامه ریزی ما برای سال آینده این است که تا پایان سال 93 تالش کنیم 

تورم به کمتر از 25 درصد کاهش یابد.
* دولت تصمیم دارد یارانه را تا پایان امس��ال ادامه دهد و هر فکری دولت 

دارد برای سال آینده است.
* برای اقش��ار کم درآمد و کارمندان تا پایان س��ال دو بسته کاالیی در نظر 

گرفته شده است.
* اگر در زمینه هس��ته ای پیش��رفتی داریم به خاطر حمایت های رهبری و 

مردم است.
* انتقاد فعاالن سیاسی به گزارش 100 روزه روحانی.                صفحه3

* با این نبوغ شما را ندزدند!
* شرط همیشگی حمایت رهبر انقالب از تیم مذاکره کننده هسته ای

* نقیض گویی فتنه گران درباره بیانیه تهران و توافق ژنو

گزارش 100 روزه یا حمله به دولت سابق

دولت در زنگ حساب
انشاء خواند

داستان راستان 
در ایستگاه ژنو

گزارش 100 روزه دولت بود 
یا تبلیغات قبل از انتخابات؟!


