
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسسه حسابرسی تالش ارقام با شناسه ملی 10100560383 
به ســمت بازرس اصلی و خانم  کلثوم شــجاع با شــماره ملی 
6599966926 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان )صورتهای مالی( شرکت منتهی به 

1392/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کیهان روزنامه کثیراالنتشــار آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرمان بهداشت 
ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 230008 

و شناسه ملی 10102710823

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مــورخ 1393/10/01 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: ترازنامه و 

حســاب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید. موسسه 

حسابرسی و خدمات مالی آریا به شناسه ملی 10100621378 

به ســمت بازرس اصلــی و آقای فتحعلی والیی به شــماره ملی 

2141212332 به سمت  بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.  روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت  ایران اسپر 
سهامی خاص به شماره ثبت 9837 

و شناسه ملی 10100404822

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

 در تاریخ 1393/10/30  به شــماره ثبت 466888 به شناســه 

ملی 14004684533  ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: خرید ، فروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهای 

مجــاز بازرگانی اعــم از انواع آهن آالت شــمش میلگرد و غیره به 

غیر از مســکوکات طال و نقره الستیک و پالستیک مواد شیمیایی 

لوازم صنعتی و خانگی لوازم یدکی و خودروهای ســبک و سنگین 

دستگاهها و لوازمات صنعتی و کشــاورزی دستگاه های نساجی و 

بافندگی اعم از نخ و پشم و غیره مواد غذائی و آرایشی و بهداشتی 

لوازم پزشکی و بیمارستانی پس از اخذ مجوزهای الزم چوب کاغذ 

و دستگاه ها و لوازم وابسته به آن لوازم ورزشی و پوشاک و ملزومات 

عکاســی و اپتیک اخذ اعتبارات بانکی و گشایش اعتبار اسنادی و 

دریافت تســهیالت و ضمانتنامه بانکی و عقد قرارداد با شرکتهای 

داخلی و خارجی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم.

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:

تهران خ مطهری بعد از سهروردی کوی حاتمی بن بست جمشید 

پالک 3 طبقه اول کد پستی 1566784715

ســرمایه شرکت: مبلغ 2000000000 ریال منقسم به 200000 

ســهم 10000 ریالی که تعداد 200000 سهم با نام و 0 سهم آن 

بی نام می باشــد که مبلغ 2000000000 ریال توسط مؤسسین 

طی گواهی بانکی شماره 34/301/667 مورخ 1393/10/25 نزد 

بانک تجارت شعبه ولیعصر مطهری پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

مهدی ساجدی آقاجانی به شماره ملی 0067960405 به سمت 

رئیس هیئت مدیره، ایرج رستمی به شماره ملی 0051664402 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرخ بهرامی نژاد به شــماره 

ملی 0054717302 به ســمت عضو هیئت مدیره و پیام رستمی 

به شماره ملی 0061618683 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 

مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارنــدگان حق امضاء: کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا 

مدیرعامــل به اتفــاق رئیس هیئت مدیره یــا نایب رئیس هیئت 

مدیره مجتمعاً با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های 

اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:

سعید قلیچ خانی به شماره ملی 0013394592 به عنوان بازرس 

اصلی و علیرضا مرادی به شــماره ملی 0590069561 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

ثبــت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی ایمن تجارت جام جم

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

صنایع مهام پارچین در نظر دارد نســبت به تأمین دو قطعه 

پوکه آلومینیومی با قطر های 15/5 م م به تعداد و 31/1 م م )به 

روش بک اکسترود( و یک قطعه بریج )طبق نقشه و نمونه( مورد 

نیاز خود را از طریق تأمین کنندگان واجد شرایط اقدام نماید.

عالقه مندان می توانند از تاریخ انتشــار آگهــی به مدت ده روز 

کاری نســبت به دریافت اســناد مناقصه به صورت حضوری به 

آدرس های تهران- انتهای اتوبان شــهید بابایی جاده اختصاصی 

پارچین- صنایع مهام پارچین- معاونت بازرگانی و یا پاکدشــت 

جــاده اختصاصــی پارچین- صنایــع مهام پارچیــن- معاونت 

بازرگانی مراجعه نمایند. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن های 36022057 - 021 و 55632508 - 021 

آقای یغمائیان تماس حاصل فرمائید.

آگهی مناقصه عمومی
شماره : 3 ب / 9411

م الف 902

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ماده 17-1 اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید:
مجمع عمومی عادی یک نفر شــخص حقیقی را از میان سهامداران به 
ســمت مدیرعامل انتخاب و حدود اختیارات مدت تصدی و حق الزحمه 
او را تعیین خواهد کرد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد 
دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد 
بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان 

شرکت باشد مگر با سه چهارم آرا حاضر در مجمع عمومی عادی.
با ثبت این مســتند تصمیمــات اصالح مواد اساســنامه در تصمیمات 
پیش بینی نشــده ســامانه انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترسی می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پرتوسازان نامی
 سهامی خاص به شماره ثبت 38678 

و شناسه ملی 10100840949

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

بارکد1697582

م الف 75332

889/م الف

نظر به اینکه پرونده خانم غزال طیفوری فرزند محمدرضا به علت 
غیبت غیر موجه در هیئت بدوی رســیدگی بــه تخلفات اداری 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 
در دست بررســی است و تاکنون جهت روشــن شدن وضعیت 
خدمتی خود مراجعه ننموده اند، لذا بر اساس مقررات به نامبرده 
اطالع داده می شــود حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشــار 
آگهی نســبت به ارســال دفاعیه خود به هیئت بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری این دانشــگاه واقع در تهران- بزرگراه شــهید 
چمران- اوین- جنب بیمارســتان آیــت ا... طالقانی اقدام نمایند. 
بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مقرر برابر ماده 18 آئین نامه 

اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 آگهی احضاریه 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )94/11(  

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین

شرکت آب و فاضالب نوبت اول
استان قزوین )سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب اســتان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را با مشخصات و 
شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به شرکت در 
این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور خرید اسناد مناقصه از تاریخ 1394/3/26 لغایت 1394/4/1 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 
300/000 ریال به حساب شماره 4046865589 و شناسه 370008027103 بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان 
قزوین در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 14:45 مورخه 1394/4/13 به 
واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمنا زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 11 مورخه 1394/4/14 می باشد. همچنین به پیشنهادهای فاقد 

امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل: 1- رسید وجه واریزی به حساب شماره 0102675903005 بانک 
صادرات به نام شــرکت آبفای استان قزوین 2- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما 3- ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات غیربانکی که دارای 
مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند 4- انواع اوراق مشارکت )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376(

نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4 
تلفن تماس: 02833349051-4

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

عنوان و مشخصات کلی 
پروژه

مبلغ برآورد مناقصه 
)به ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)به ریال(

محل تامین اعتبار 
هزینه های موضوع 

مناقصه
نوع مناقصهرتبه مورد نیاز

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 

پیشنهادات

احداث مخزن 200 متر 
مکعبی شمس گالیه و 

دیوار کشی محوطه
حداقل پایه 5 عمرانی2/458/445/81666/500/000

نشانی یک مرحله ایرشته آب
مناقصه گزار

سال هفتادو چهارم   شماره ۲10۸4   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه۸ صفحه ویژه نامه صنعت خانه و ساختمان در مراکز استان ها  و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه ۲۶ خرداد 1394   ۲۸ شعبان 143۶   1۶ ژوئن ۲015

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

فارین پالیسی:

آمریکا، بزرگ ترین تامین کننده سالح
برای تروریست هاست

* روزنامه صهیونیســتی معاریو فاش کــرد که رژیم 
اشغالگر اسرائیل با پرداخت پول به شهرک نشین های 
جنوب فلسطین اشغالی از آنها می خواهند فرار نکنند.

* عضو پارلمان رژیم صهیونیستی: تل آویو برای تشویق 
شهرک نشینان برای ماندن در شهرک های همجوار با 

نوار غزه به آنها پاداش نقدی می دهد.

* معاریو: تاکنون صدها نفر از اهالی شــهرهای جنوب 
فلسطین اشــغالی از ترس موشک های مقاومت از این 

شهرها گریخته اند.
* »امنیت« مدتهاست به کاالی نایاب در سرزمین های 
اشغالی تبدیل و نبود آن باعث مهاجرت معکوس از این 
سرزمین شده است.                             صفحه آخر

گفتاری از آیت اهلل جوادی آملی

برکات ماه مبارک رمضان

در گفت وگو با کیهان بررسی شد

ارزیابی نمایندگان
 از نقاط ضعف و قوت دولت

 پول بگیر فرار نکن !

* 92 درصد مردم آمریکا به کنگره این کشور هیچ 
اعتمادی ندارند.

* تظاهرات بزرگ مردم یمن به حمایت از انصاراهلل 
همزمان با نشست ژنو.

* دفاع تمام قد قبایل نجران عربستان از انقالبیون 
یمن.

* هالکت 167 تروریســت طالبــان در تازه ترین 
عملیات ارتش افغانستان.                   صفحه آخر

مؤسسه گالوپ: 

اکثر مردم آمریکا
 به 3 قوه بی اعتماد هستند

* در حالی که هر کیلوگرم برنج از شالیکاران 6 هزار تومان 

خریداری می شود در بازار 8500 تومان به فروش می رسد.

* برپایی نمایشــگاه عفاف و حجــاب در باغ موزه دفاع 

مقدس از اول ماه رمضان.

* بانــک مرکزی از افزایش قیمت همه کاالها در دولت 

یازدهم خبر داد.

* بازپرداخت ســپرده های مردم در مؤسســه میزان از 

هفته آینده.                                    صفحه۹،۴و۱۱

وزارت جهاد کشاورزی خبر داد: 

فاصله 40 درصدی قیمت برنج 
از تولید تا بازار

صفحه2

* درماه مبارک رمضان انســان به فکر گرسنگي و تشنگي قیامت مي افتد. چون در 
قیامت اینچنین نیســت که انسان احتیاج به غذا نداشته باشد. احتیاج به غذا و آب 
دارد  و هیچ چیز هم در آنجا نیســت!! هر کس مهمان سفره خودش است. یک عّده 
گرسنه اند، یک عّده هم متنّعمند. اگر کسي به فکر تأمین مال دیگري نبود، به فکر 
تکاثر بود، نه به فکر کوثر؛ در صدد گران کردن و توّرم و کم فروشــي بود، مشــکل 
دیگران را افزوده کرد؛ این شخص همیشه گرسنه مي ماند.                  صفحه8

مسیر مراسم امروز تشییع شهدا اعالم شد

استقبال از شهدای پیام آور کربالی 4 در میدان بهارستان
صفحه3

* »منصور حقیقت پور« نماینده 
مــردم اردبیــل: اجــرای طرح 
سالمت توسط دولت با همراهی 
مجلــس موفقیت آمیز بوده و در 
تصمیم سازی  مکانیســم  مقابل 
در دولت، کند و معطل است که 
این نقص در هدفمندی یارانه ها 
و تقویــت تولیــد داخلی کامال 

ملموس است.

* »اسماعیل کوثری« نماینده مردم تهران: نقطه قوت دولت،آرامش نسبی 
میان دولت و مجلس است. درخصوص اقتصاد مقاومتی، نه تنها کاری انجام 
نشده است بلکه هنوز پیشنهاد مشخصی نیز از سوی دولت ارائه نشده است.

* »محمد صالــح جوکار« نماینده مردم یزد: وزیر بهداشــت و درمان 
عملکرد خوبی داشــته است. علی رغم اینکه آمار و ارقام منتشر شده از 
سوی دولت نشانه کاهش تورم است ولیکن آنچه مردم احساس می کنند 
این است که تورم و گرانی به قوت خود باقی است.              صفحه10

* فارین پالیســی: آمریکا اکنون بازار تجارت و صادرات ســالح های 
کوچک و سبک را در اختیار دارد.

* ســالح های ســبک به خاطر حمل و نقل آســان، مهمترین سالح 
گروه های تروریستی هستند.

* در مناطق ناآرام )بخوانید عراق، سوریه، یمن و بخش هایی از لبنان( 
با چند تیرانداز، مسلسل و کامیون می توان جنگ چریکی راه انداخت.

* دسترسی آسان گروه های تروریستی به سالح باعث رشد آنها شده 
است.

* برای صادرکنندگان مهم نیســت سالح به دست چه کسی می افتد، 
آنها فقط به سود می اندیشند.

* این نخستین بار است که یک نشریه نزدیک به کاخ سفید در مورد 
حمایت آمریکا از تروریست های تکفیری حرف می زند.

* تاکنون گزارش های متواتر و موثقی در مورد پشتیبانی مالی و نظامی 
آمریکا از داعش منتشر شده است.

* دو روز قبل واشنگتن پست نیز فاش کرده بود ایاالت متحده ساالنه 
یک میلیارد دالر به تروریست های فعال در سوریه کمک می کند.

* واشنگتن با هدف بدنام کردن اسالم و ایجاد شکاف در دنیای اسالم، 
از داعش حمایت می کند.

* تاکنون ســازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در مورد پیوند میان 
آمریکا و داعش، هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند.         صفحه آخر

تزریق 
پنی سیلین!

خبررسانی می کنید یا
از آرزوها خبر می دهید؟!

* اعاده حیثیت از اعضای کلوب صهیونیستی روتاری؟!


