
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1393/2/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای مس��عود نوران��ی ش.م 0032847858 نماین��ده 
شرکت ایجاد محیط دارای شناسه ملی 18872 101013 
به س��مت مدیرعام��ل و نایب رئیس هیئ��ت مدیره، آقای 
کاوس حافظ��ی ش.م 1971271438 نماین��ده ش��رکت 
تولیدی خانه گس��تر دارای شناسه ملی 10100591316 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و آق��ای اصغر قربانی ش.م 
2259605826 نماینده ش��رکت نوسازی و عمران دارای 
شناسه ملی 10101337982 به سمت عضو هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند.
امضای قراردادها، اسناد و اوراق تجاری و تعهدآور شرکت 
نظیر چک ها ، بروات، س��فته ها و غیره و همچنین افتتاح 
حسابهای بانکی، پرداخت از حسابهای مذکور، بستن آنها 
و کلیه عملیات پولی، مالی و اعتباری ش��رکت به اس��تناد 
ب��ا امضای مدیرعام��ل و یکی از اعض��اء هیئت مدیره و در 
غی��اب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئ��ت مدیره و یکی از 
اعضای هیئت مدیره خواهد بود و نامه های اداری با امضاء 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط
 سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ1392/4/8 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مجتبی صمیمی بش��ماره ملی 0901179205 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد 
دماوند به شناس��ه مل��ی 10320326671 و عبدالجلیل 
عالم بش��ماره ملی 2030327670 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه کاالی دماوند 
به شناسه ملی 10320322040 و حسن ریحانی بشماره 
ملی 0901129021 به س��مت عضو هیئت مدیره و داود 
رش��یدی نژاد به ش��ماره ملی 0057611769 به س��مت 
مدیرعامل خ��ارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت 
تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چکها، سفته ها، بروات، 
قراردادهای عقود اس��امی ب��ا امضاء ثاب��ت مدیرعامل و 
رئیس هیئ��ت مدیره یا نائب رئیس هیئ��ت مدیره با مهر 
ش��رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء عضو هیئت مدیره 
و رئیس هیئت مدی��ره یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر 
ش��رکت معتبر میباشد و اوراق یا مرسوالت اداری با امضاء 
مدیرعام��ل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره هر یک بتنهایی 

)منفردا( همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

آگهی تغییرات شرکت گلجبین سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت 163821 

و شناسه ملی 10102064221

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1392/4/9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایان مجتبی صمیمی )بشماره ملی 0901179205( به 
س��مت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه 
اقتصاد دماوند به ش��ماره شناسه ملی 10320326671 و 
عبدالجلیل عالم )بش��ماره ملی 2030327670( به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از ش��رکت توسعه 
کاالی دماوند بش��ماره شناس��ه ملی 10320322040 و 
حس��ن ریحانی )بش��ماره ملی 0901129021( به سمت 
عض��و هیئ��ت مدیره و رضا رش��یدی نژاد به ش��ماره ملی 
0074066846 )خارج از اعضای هیات مدیره( به س��مت 

مدیر عامل تعیین شدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چکها، سفته ها، بروات، قراردادهای عقود اسامی با امضاء 
ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت 
مدیره با مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء عضو 
هیئت مدی��ره و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت 
مدیره با مهر ش��رکت معتبر میباشد و اوراق یا مرسوالت 
اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره هر 
یک بتنهایی )منفردا( همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

آگهی تغییرات شرکت ابوریحان اکسیر 
ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 

289433 و شناسه ملی 10103253146

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

م الف 1741

نظر به اینکه پرونده خانم صغری جالیردربندی فرزند علی به 
علت غیبت در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه 
علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مورد 
بررس��ی قرار گرفته و منجر به صدور رأی ش��ده است و جهت 
اباغ رأی نشانی از ایشان در دسترس نمی باشد، لذا به نامبرده 
اطاع داده می ش��ود حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از انتشار 
آگه��ی به امور نیروی انس��انی این دانش��گاه واق��ع در تهران- 
بزرگراه شهید چمران- اوین- جنب بیمارستان آیت ا... طالقانی 

مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت پس از انقضاء مهلت مقرر رأی صادره الزم االجرا 

خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی ابالغ رأی« 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

کیه��ان  هفتگ��ی  مجل��ه 
ورزش��ی ح��اوی مطال��ب 
گزارش،  تحلیل،  خواندنی، 
و  میزگ��رد  مصاحب��ه، 
ورزش  از  اخب��ار  آخری��ن 
ام��روز  جه��ان  و  ای��ران 
)ش��نبه- 4م��رداد( در 84 
صفحه در سراس��ر کش��ور 
منتشر شد. در این شماره 
می خوانی��م: هر کس و هر 

چیزی س��ر جای خودش )چش��م انداز هفت��ه(، چنگ اندازی نظام 
سلطه در ورزش و مسئولیت ما )تکاپو(، نگاه چند بعدی به بختیار 
رحمانی کاپیتان تیم فوتبال فوالد خوزستان، شگفت انگیزان، جام 
جهانی روی ترازو، دس��تاورد جام جهانی 2014، گزارش کامل از 
لیگ جهانی والیبال، خروش س��تاره ها در حمایت از غزه و پوستر 

ورزشکارانی که از مردم مظلوم غزه حمایت کرده اند.

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی  در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

ل��ذا از کلیه واجدی��ن صاحیت دعوت می گ��ردد ظرف م��دت ده روز از تاریخ 
درج آگه��ی با در نظ��ر گرفتن موارد ذی��ل، به آدرس تبریز- بل��وار 29 بهمن- 
جن��ب دانش��گاه تبریز- ام��ور قرارداده��ا- تلف��ن: 3304091-0411  و فکس 
3309992-0411مراجع��ه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال به ازا هر مناقصه 
به حس��اب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باج��ه آب و فاضاب تبریز 
)کدش��عبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا 
دریافت و در تاریخ قید ش��ده در اس��ناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت 
نمایند، بدیهی اس��ت شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد 

بود هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 

انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ج( پیش��نهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم 
یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی ش��رکت واریز و حس��ب مورد ضمانت نامه یا 
رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تس��لیم نماید. به پیشنهادهای 
فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir سایت

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شماره ردیف
مبلغ سپرده شرکت موضوع مناقصهفراخوان

در مناقصه )ریال(
مدت 

دستگاه نظارتمحل اعتباراتاجرای کار

171
انجام کلیه خدمات تنظیفی و پشتیبانی و امور مربوطه به کارگریدی 

در آب و فاضالب آذربایجان شرقی )حوزه ستادی شرکت مناطق 
پنجگانه تبریز و شهرهای اسکو- سردرود و خسروشاه(

مدیر امور خدمات عمومیغیرعمرانی12 ماه762.000.000
 با هماهنگی مدیر امور اداری

انجام کلیه خدمات تنظیفی و پشتیبانی و امور مربوطه به کارگریدی در آب و 272
مدیر امور خدمات عمومیغیرعمرانی12 ماه356.400.000فاضالب شهرهای آذرشهر- ملکان- شبستر- بناب- عجبشیر- مرند و جلفا

 با هماهنگی مدیر امور اداری

انجام کلیه خدمات تنظیفی و پشتیبانی و امور مربوطه به کارگریدی در آب و فاضالب 373
مدیر امور خدمات عمومیغیرعمرانی12 ماه325.650.000شهرهای میانه- هشترود- بستان آباد- سراب- هریس- اهر- کلیبر و ورزقان

 با هماهنگی مدیر امور اداری

»آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شرکت سهامی آب و فاضالبشماره های 71 و 72 و 73 سال 93

استان آذربایجان شرقی

نوبت اول
وزارت نیرو 

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در نظر دارد ششدانگ ، عرصه و اعیان سایت ماشین آالت و انبارهای شرکت- به مساحت 21589/11 مترمربع دارای سند 
مالکیت )تک برگی جدید صادره در سال 1392( نوع ملک دولتی با کاربری مندرج در سند مالکیت )انبار و کارگاه و اداری( با وضعیت و عوارض موجود و به موجب 

نقشه )پیوست اسناد مزایده( و بصورت مبایعه نامه )پیوست اسناد مزایده( و انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی بشرح ذیل:

»آگهی مزایده الف-ب-93-591
نوبت اول

وزارت نیرو 
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای گیالن

مبلغ سپرده شرکت در مزایده/ بریالقیمت پایه کارشناسی کل/ بریالمساحت کل زمین )مترمربع(موضوعردیف

21589/11132،000،000،0006،600،000،000عرصه و اعیان ماشین آالت و انبارها1

واقع در: رش�ت- بل�وار امام علی)ع(- حدفاصل می�دان نیروی دریایی 
و می�دان امام علی)ع(- روبروی باش�گاه ورزش�ی آب منطقه ای گیالن 
مش��تمل بر اعیانات به مس��احت 5361/2 مترمربع با محوطه سازی، امتیازات و 
انش��عابات و احتساب مصالح قابل بازس��ازی از ابنیه مستعمل ومخروبه )با شرح 
جزییات مندرج در اس��ناد مزایده( بر مبنای باالترین قیمت پیش��نهادی مطابق 

با شرایط مندرج در اسناد مزایده و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
تاریخ فروش اسناد:  از تاریخ 1393/5/4 لغایت 1393/5/18

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

زم�ان بازدید: از تاریخ 93/5/4 لغایت 93/5/18 همه روزه به اس��تثناء روزهای 
جمعه و پنجشنبه و تعطیات رسمی در ساعات اداری

پایان مهلت تحویل پاکت پیش�نهاد قیمت: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 
 93/5/29

مح�ل تحویل پاکت پیش�نهاد قیمت: در محل دبیرخانه حراس��ت ش��رکت 

سهامی آب منطقه ای گیان با اخذ رسید.
تاریخ بازگشایی پاکات: س��اعت 11 روز چهارشنبه مورخ 93/5/29 در محل 

دفتر معاونت مالی و پشتیبانی
فروش اسناد مزایده: اسناد مزایده در قبال ارائه فیش واریز 150/000 ریالی به 
شماره حساب 2170094437006 بانک ملی شعبه گیل- رشت تحویل می گردد.
** س��پرده ش��رکت در مزایده می بایس��ت مطابق مقررات )مندرج در اس��ناد 

مزایده( تهیه و ارائه گردد. 
** شرکت کلیه افراد حقیقی و حقوقی به استثناء کارکنان دولت بامانع است.

** سایر اطاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
** هزین��ه آگهی، کارشناس��ی، هزینه های نقل و انتق��ال و هرگونه هزینه های 

مترتب و... برعهده برنده مزایده می باشد.
** برای کسب اطاعات بیشتر به آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای 

گیان: WWW.GLRW.IR مراجعه گردد.

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

سال هفتادو سوم q  شماره q 20832  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 4 مرداد q  1393 28 رمضان q  1435 26 جوالی 2014

* ش��رکت ملی نفت: توافقات هس��ته ای تاثیری در 

کاهش تحریم بیمه نفتکش های ایرانی نداشته است.

* پسته ایران با نصف قیمت داخلی به خارج صادر 

می شود.

* مرک��ز پژوهش های مجلس: واردات برنج دو برابر 

نیاز داخل کشور است.

* کارش��ناس اقتصادی اصاح طلب: بسته خروج از 

رکود دولت ناقص است.                        صفحه4

شدت مصرف انرژی در ایران
1/5 برابر متوسط جهانی است

* گفت وگ��وی دبیر کل س��ازمان مل��ل با آیت اهلل 

سیستانی و نوری مالکی.

* حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست به پناهگاه 

سازمان ملل در غزه.

* رئیس جمهور جدید عراق: راه طالبانی را ادامه می دهم.

* دیدب��ان حقوق بش��ر: ارتش اوکرای��ن با حمله 

موشکی به مناطق مسکونی مرتکب جنایت جنگی 

شده است.                                     صفحه آخر

هزینه جنگ علیه غزه را
عربستان و امارات تقبل کرده اند

فریاد ده ها میلیونی در راهپیمایی روز جهانی قدس

عکس : محمد علی شیخ زاده

غزهراتنهانمیگذاریم


