ماموران آل سعود
خانه مبارزان شیعه را به آتش کشیدند

توزیع سبد دوم کاال در انتظار
تخصیص اعتبار

* یک مقام مسئول در معاونت برنامهریزی :با افزایش

* م��دت قراردادهای جدید نفتی  15تا  20س��ال

*  100ه��زار پاکس��تانی در کراچ��ی علی��ه

* افش��ای ارتب��اط س��ران مخالف دول��ت ونزوئال

جامعه هدف مشمول سبد اول کاال ،بودجه تخصیص

است.

یافته برای سبد دوم کاهش یافته است.

* گم��رک اعالم کرد؛ طی  11ماه گذش��ته میزان

تروریستهای طالبان به خیابانها ریختند.

با ماموران سیا.

* درخواست وزارت نیرو :مردم روزهای پایانی سال

ص��ادرات کش��ور  ،37واردات  42میلی��ارد دالر

* پنتاگ��ون  130ه��زار نف��ر از پرس��نل ارتش را

* هشدار مقاومت فلسطین به محمود عباس درباره

در مصرف آب صرفهجویی کنند.

بوده است.

به دلیل مشکالت مالی کاهش میدهد.

به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی .صفحه آخر

صفحه4
12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

سهشنبه  6اسفند  25 q 1392ربیعالثانی  25 q 1435فوریه2014

سال هفتادو دوم  qشماره  q 20721تکشماره  5000ریال

نارنجیها با کمک سیا دوباره به قدرت رسیدند

روزهای تاریک اوکراین
گرگ در لباس میش بازگشت

* پذیرفتن غرب به عنوان «میانجی» اولین اشتباه یانوکوویچ بود.
* شکست رئیس جمهور اوکراین زمانی آغاز شد که در امضای توافقنامه
صلح با نارنجیها به آمریکا اعتماد کرد.
* ناظران سیاسی اروپایی :روزهای تاریک اوکراین آغاز شده است.
* طرفداران یانوکوویچ دیروز در ش��هرهای مختل��ف اوکراین تظاهرات
کردند.
* احتمال درگیری بین نارنجیها و هواداران یانوکوویچ وجود دارد.
* معاون وزیر خزانهداری دولت ریگان از دخالت سیا در کودتای اوکراین
پرده برداشت.
* سیا و سازمانهای اطالعاتی اروپا از مدتها قبل برنامه سرنگونی دولت
قانونی یانوکوویچ را ریخته بودند.
* از زمان اس��تقالل اوکراین آمریکا  5میلی��ارد دالر به نارنجیها کمک
کرده است.
* اتحادی��ه اروپ��ا :آماده ارائ��ه یک کمک  20میلی��ارد یورویی به دولت
نارنجیها هستیم.
* مسکو :در صورت تجزیه اوکراین به این کشور حمله میکنیم.
* واشنگتن :حمله نظامی روسیه به اوکراین اشتباه خطرناکی است.
صفحه آخر

خبر ویژه

یعنی چی که آدم معرفی میکنم
پست نمیدهند؟!

*ایران با تدبیر آیتاهلل خامنهای از آمریکا در رقابت جلو میافتد
*بعد از کارگزاران و مشارکت حزب دولتی اعتدال هم میآید؟!
* چه کسی متهم است؟!
صفحه2

تجمع دهها هزار نفری هواداران «یانوکوویچ» در محکومیت کودتای نارنجیهای اوکراین

شرکت سهامی برق منطقهای تهران

آگهی تجدید مناقصه عمومی یکمرحلهای شماره 91/402/24

ش�رکت س�هامی برق منطقهای تهران در نظر دارد «اجرای عملیات
س�اختمانی و تأسیس�ات پس�ت  GISش�یخ بهای�ی» را از طریق
برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط زیر واگذار نماید.
* دارا بودن گواهینامه صالحیت با حداقل پایه  4ساختمان از معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
* دارا بودن حداقل س��ابقه اجرای یک پروژه در زمینه اجرای عملیات
ساختمانی در پستهای انتقال و فوق توزیع
الف :مدت اجرای کار 6 :ماه
ب :مبلغ تضمین شرکت در مناقصه( 22،000،000 :بیست و دو میلیون)
ریال میباش��د که بایس��تی مطابق شرایط مندرج در اس��ناد مناقصه تهیه و
تسلیم گردد.
ج :م�دت اعتبار پیش�نهادها 6 :ماه بعد از تاریخ تعیین ش��ده برای
گشایش پیشنهادها
از ش��رکتهای واجد ش��رایط دعوت میگردد جهت خرید اسناد مناقصه
از تاریخ  92/12/11لغایت  92/12/14در س��اعات اداری با در دس��ت
داشتن معرفینامه کتبی و مدارک فوقالذکر و پرداخت مبلغ 500،000
(پانصدهزار) ریال به حس��اب سیبا ش��ماره  2175099004004بانک
مل��ی ایران ،ش��عبه برق بنام ش��رکت ب��رق منطقهای ته��ران ،به امور

تدارکات و قراردادها ش��رکت برق منطقهای تهران (واقع در طبقه سوم
شرقی) مراجعه نمایند.
شرکتکنندگان در مناقصه میبایستی پیشنهاد خود را براساس شرایط
مندرج در اسناد مناقصه تنظیم و از ساعت  8:30تا پایان ساعت اداری
روز دوش��نبه م��ورخ  92/12/26به دبیرخانه حراس��ت و امور محرمانه
شرکت برق منطقهای تهران واقع در تهران ،انتهای بزرگراه یادگار امام،
بلوار شهدای شرکت برق (باالتر از کوی فراز) ،ساختمان ستادی ،طبقه
اول ،در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.
کلیه پیش��نهادات رس��یده رأس س��اعت  10صبح روز سهشنبه مورخ
 92/12/27در س��الن پژوهش شماره  3ش��رکت برق منطقهای تهران
(طبقه سوم) بازگشایی خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا اطالعات فوق در س��ایت اینترنت��ی  www.tavanir.org.irو
پایگاه ملی اطالعرس��انی مناقصات کشور  http://iets.mporg.irو
 www.trec.co.irموجود میباشد.
صرفهجویی در مصرف برق؛ ضرورت امروز و نیاز فردا

روابط عمومی برق تهران

تأسیس شرکت سهامی خاص جام ورزش ایرانیان

در تاریخ  1392/10/30به ش��مارهثبت 448863به شناسهملی14003856391
ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
 -1موضوع شرکت :مش��اوره ،تحقیق و پژوهش ،تعلیم و آموزش ورزش.
تولید ،توزیع تجهیزات ،خرید و فروش کلیه کاالهای ورزش��ی -فرهنگی
مجاز در داخل و خارج از کشور و انجام فعالیتهای ورزشی برای سالمت
نوجوانان ،جوانان ،بزرگس��االن کش��ور به منظور باال بردن سطح سالمت
روانی و جسمی از طریق ورزش .احداث کارخانجات ،کارگاهها برای تولید
انواع وسایل و ملزومات ورزشی در داخل و خارج از کشور .توسعه و تعلیم
و آم��وزش ورزش در بخ��ش خصوصی (مبتدی و حرف��های) با مطالعه و
بررس��ی و تحقیق برای رشد و پیش��رفت ورزش در بخشهای خصوصی،
دولتی (با درخواس��ت دس��تگاه مربوطه) ،نهاده��ای عمومی غیردولتی و
ش��هرداریها در چهارچوب مقررات .ارائه کلیه خدمات میزبانی ،برگزاری
مس��ابقات ،اردوهای ورزشی ،اسکان ،تغذیه برای ارتقاء ورزش و تفریحات
سالم در کش��ور .انجام کلیه موارد مرتبط با فعالیتهای ورزشی .ساخت و
ساز ،اجاره ،نگهداری اماکن ورزشی ،راهاندازی و تجهیز باشگاهها و مراکز
ورزش��ی و مدیریت مجموعههای مرتبط با موضوع شرکت .استعدادیابی
با هدف شخصیتشناس��ی برای پرورش ورزش��کاران نونهال جهت آینده
ورزش��ی کش��ور .برگزاری تورهای ورزش��ی داخلی و خارجی برای رشد
و تعالی ورزش��ی کش��ور درصورت نیاز با موافقت مراجع ذیصالح .جذب
س��رمایهگذاران ورزشی خارجی و ترانس��فر با موضوع شرکت .شرکت در
نمایش��گاهها ،س��مینارها ،همایشه��ا ،کنفرانسهای داخل��ی و خارجی.
ارائه خدمات ورزش��ی به کلیه شرکتها و دستگاهها و مؤسسات حقیقی و
حقوقی ،خصوصی و دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ش��هرداریها.
جذب ،مش��ارکت و معرفی سرمایهگذار و پذیرش سرمایه ،انعقاد قرارداد،
حقالعمل کاری در چهارچوب قانون تجارت و پیمانکاری با کلیه اشخاص
حقیق��ی و حقوقی ،خصوصی و دولت��ی ،نهادهای عموم��ی غیردولتی و
ش��هرداریها و انجام کلیه عملیات مجاز تجاری داخلی و خارجی مرتبط
با موضوع ش��رکت .ایجاد و احداث شعب ش��رکت در تمامی نقاط داخل
و خارج از کش��ور مرتبط با موضوع شرکت .کلیه امور بازرگانی مجاز اعم
از خرید و فروش ،واردات و صادرات و ثبت س��فارش کلیه کاالهای مجاز
بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات کشور و کلیه امور مجاز قانونی جهت
سوددهی ش��رکت .اخذ تس��هیالت و وامهای ریالی و ارزی ،خرید سهام
و اوراق ،افتتاح ش��رکتهای جدید و حس��اب (جاری س��پرده ،پسانداز،

مالف 5083

قرضالحس��نه و غیره) بصورت ارزی و ریالی در کلیه بانکها و موسس��ات
مال��ی و اعتب��اری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ،ش��رکت در کلیه
مناقصات و مزایدات و پیمانها و عقد قرارداد با کلیه اش��خاص حقیقی و
حقوقی ،دولتی و خصوصی ،با نهادهای عمومی غیردولتی و ش��هرداریها
در داخل و خارج کشور .اخذ و اعطاء نمایندگیهای داخلی و خارجی در
راس��تای موضوعات شرکت .انجام فعالیتهای فوق بنا به ضرورت پس از
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح.
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی ش��رکت :تهران ،عباسآباد ،خیابان بخارس��ت (احمد قصیر)،
کوچه ششم ،پالک ،22طبقه ،2واحد  5کدپستی 1514644713
س��رمایه ش��رکت :مبلغ 100/000/000ریال منقس��م به  1000س��هم
100/000ریال��ی ک��ه تعداد  1000س��هم با نام و صفر س��هم آن بینام
میباشد که مبلغ 35/000/000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره /299ص 92 /1142مورخ 92/9/6نزد بانک پاسارگاد شعبه احمد
قصیر پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام
میباشد.
اولین مدیران شرکت:
 آناهیتا امامیان به سمت عضو هیئتمدیره به کدملی0055883151 امی��ر عزی��زی بروجنی به س��مت نائب رئیس هیئتمدی��ره به کدملی0070052085
 حس��ین عزیزی بروجنی به س��مت مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره بهکدملی 0051034522به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارن��دگان ح��ق امضاء :کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت با
امض��ای مدیرعامل منفردا ً همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و اداری با
امضای مدیرعامل منفردا ً همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علیالبدل :مسعود پرزیوند به شمارهملی 0557758939
به عنوان بازرس اصلی ،امراله قرهباغی به ش��مارهملی  3871816159به
عنوان بازرس علیالبدل.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.

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

خالصه آگهی مزایده

نو

بت

دوم

اداره اوقاف و امور خیریه ش�مالغرب تهران یکدستگاه
آپارتمان مسکونی از موقوفه جراح تهرانی به مساحت
60مترمرب�ع به انضم�ام پارکینگ واق�ع در طبقه اول
ش�رقی به نش�انی حکیمیه تهرانپارس -بل�وار بهار-
خیاب�ان ارکیده -کوچ�ه ارکیده  -4پلاک  4با اجاره
ماهیانه پای�ه 5/700/000ریال را از طریق برگزاری مزایده
کتبی جهت یک دوره یکس��اله برای سکونت به اجاره واگذار
مینماید .متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مزایده حداکثر
تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ  92/12/20به نشانی
این اداره واق��ع در جنتآباد جنوبی ،نبش خیابان والفجر 8
مراجعه نمایند .ضمنا مزایده روز چهارشنبه مورخ 92/12/21
ساعت  10صبح در محل این اداره برگزار میگردد.

منا...التوفیق
سرپرست اداره اوقاف و امورخیریه
شمالغرب تهران -رضا کریمی

م الف 5103

آگهی تغییرات شرکت چاپ و نشر
بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 125300
و شناسه ملی 10101687420
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1392/9/13تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:

محمد ابراهیم منصور خاکی ،به ش��ماره ملی004-393454-4

به نمایندگی از گروه توسعه ملی به شناسه ملی 10101339590
ب��ه عن��وان رئیس هیئ��ت مدیره و خس��رو خواجه حس��نی به

ش��ماره ملی  583-983932-9به نمایندگی از ش��رکت آزادراه
قزوی��ن -زنج��ان به شناس��ه مل��ی  10101212507به عنوان

نای��ب رئیس هیئت مدیره و علیاکبر عبدالرش��یدی به ش��ماره

مل��ی  299-233567-3ب��ه نمایندگی از بان��ک ملی ایران به

شناس��ه مل��ی  10861677542و محمد متین به ش��ماره ملی

 007-124442-5به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع
ساختمانی به شناسه ملی 10101015205

ب��ه عنوان اعضای هیئت مدیره و رضا منصوری به ش��ماره ملی

 060-284726-5به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایهگذاری
بانک ملی ایران به شناسه ملی  10101274506به عنوان عضو

هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.

-کلیه اس��ناد و مدارک تج��اری تعهدآور ،س��فتهها و چکها با

امض��ای متفق مدیرعامل و یکی از اعض��ای هیئت مدیره با مهر
ش��رکت یا با امض��ای مدیرعامل همراه با امض��ای محمدصادق

بهجتی معاونت مالی و اداری متفقا همراه با مهر ش��رکت ،معتبر
و کلیه مکاتبات و قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر ش��رکت

معتبر میباشد.

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

شرکت شهرکهای صنعتی
استان قزوین

ضرغامی با حضور صمیمی در میان مردم مسجد سلیمان
از بختیاریها دلجویی کرد

* ضرغام��ی :بختیاریه��ا از صاحب��ان ای��ن انقالب و
مدافعان والیت و اسالم هستند.
* مجموع��ه س��رزمین که��ن با ح��ذف برخ��ی بخشها و
جایگزینی با بستهای جذاب برای بختیاریها ،پخش میشود.

* ش��رمنده میشوم به ش��هری مثل مسجد سلیمان
ب��ا آن تاریخ بزرگ بیای��م و مردم به من بگویند امکان
دریافت شبکههای جمهوری اسالمی را نداریم.
صفحه3
* اشتباه همکارانم را نمیبخشم.

هشدار  600مسئول بسیج دانشجویی به دکتر روحانی

آقای رئیسجمهور! نگران نفوذ فتنهگران
در دولت اعتدال هستیم

*  600مسئول بسیج دانشجویی
در نامهای خطاب به رئیسجمهور:
صرف تم��ام ت��وان دول��ت برای
پیگیری روند مذاکرات هستهای،
برای کش��ور ما ک��ه ظرفیتهای
فراوانی دارد ،مطلوب نیست.
* ب��ه نظر میرس��د عزم راس��خی در
برخی دستگاهها و مسئولین در جهت
بهبود شرایط اقتصادی با تکیه بر قدرت
داخلی و اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.

يادداشت روز

بیروت،
ماشههای انفجار
در ریاض

صفحه2

آگهی مناقصه عمومی
شماره /31/92ش
نوبت اول

عنوان مناقصه :اجرای شبکه گازرسانی شهرک صنعتی حکیمیه
 -1نام و نشانی مناقصهگزار :شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در:
قزوین ،بلوار ش��هید بهش��تی ،روبروی بوستان دهخدا ،شماره  ،166تلفن تماس:
 ،0281-3354590سایت اینترنتیwww.qazviniec.ir :
 -2نوع مناقصه :مناقصه عمومی و یک مرحلهای
 -3کیفی�ت و کمیت خدمات :عملی��ات اجرایی در طول 3860متر از
خیابانها با لوله فوالدی تحویل ش��ده از س��وی کارفرما و طبق مشخصات
فنی شرکت ملی گاز ایران.
 -4نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی ،پرداخت نقدی،
انواع اوراق مشارکتی
 -5مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه( 90/000/000 :نود میلیون)
ریال اعتبار تا تاریخ 1393/3/31
 -6محل خرید اس�ناد و تسلیم پیشنهادات :دبیرخانه شرکت ،واریز
مبلغ  150/000ریال به شماره حساب 69467032/86
 -7مهل�ت خری�د اس�ناد :از روز سهش��نبه م��ورخ  92/12/6ت��ا روز
چهارش��نبه مورخ  92/12/14و مهلت تس�لیم پیش�نهادات :تا پایان
وقت اداری روز شنبه مورخ 92/12/24
 -8تاری�خ و مح�ل گش�ایش پیش�نهادات :دفتر معاون��ت عمران و
محیطزیست در ساعت  16:30روز شنبه 92/12/24
 -9مبلغ برآورد 2/640/362/954 :ریال است که با استفاده از فهارس
بهای ش��بکه گاز ش��هری و ابنیه و بابت خرید مصالح متفرقه براس��اس
قیمتهای روز تعیین گردیده است.
 -10مدت قرارداد4 :ماه
 -11محل پروژه :ش��هرک صنعتی حکیمی��ه واقع در کیلومتر  15جاده
بوئینزهرا به دانسفهان
 -12ش�رایط ش�رکتکنندگان :دارا بودن حداقل رتبه  5تأسیسات و
تجهیزات و یا خطوط گاز و ارائه حداقل یک قرارداد و صورتجلسه تحویل
پروژه قابل قیاس همراه با رضایتنامه

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیلیکاژل درخشان
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 117783
و شناسه ملی 10101613672

* نگرانیم مطبوعاتی که سابقه اهانت به اعتقادات ملت انقالبی را دارند ،به
صحنه برگشته و شارالتانیزم مطبوعاتی دوباره احیا گردد.
* برخی افراد روسیاه که در فتنه  88از هیچ کوششی برای ضربه زدن به انقالب دریغ
نکردند ،امروز خود را طلبکار دانسته و متاسفانه در برخی منصبها دیده میشوند.
* از ش��ما میخواهیم قاطعانه با برخ��ی انتصابات برخورد کرده و از حضور
اصحاب فتنه در مدیریتهای میانی نظیر معاونین وزرا ،استانداران ،مدیران
صفحه2
کل و ...جلوگیری نمائید.
با حضور فرماندهان عالیرتبه نظامی صورت گرفت

رونمایی از دستاورد جدید ایران
در حوزه موشکهای بالستیک

* در سومین جش��نواره تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح ،سر جستجوگر
هوشمند موشکهای بالستیک نقطهزن و زره کامپوزیتی رونمایی شد.
* دقت اصابت و هوش��مندی موشکهای بالستیک در کنار قدرت تخریب
و توان غلبه بر س��امانههای ضد موش��ک از ویژگیهای برجس��ته این سر
صفحه10
جستجوگر هوشمند موشکی است.

شرکت شهرکهای صنعتی
استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی
شماره /32/92ش
نوبت اول

عنوان مناقصه :خرید لولههای فوالدی ش�بکه گازرسانی حکیمیه
و حیدریه
 -1نام و نشانی مناقصهگزار :شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در:
قزوین ،بلوار ش��هید بهش��تی ،روبروی بوستان دهخدا ،شماره  ،166تلفن تماس:
 ،0281-3354590سایت اینترنتیwww.qazviniec.ir :
 -2نوع مناقصه :مناقصه عمومی و یک مرحلهای
 -3کیفیت و کمیت خدمات :خرید و حمل  1380متر لوله " 4و 320
متر " 6و  1730متر " 8و  1030متر لوله " 12فوالدی عایقکاری ش��ده
طبق مشخصات فنی شرکت ملی گاز ایران
 -4نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی ،پرداخت نقدی،
انواع اوراق مشارکتی
 -5مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقصه( 130/000/000 :صدوس��ی
میلیون) ریال اعتبار تا تاریخ 1393/3/31
 -6محل خرید اس�ناد و تسلیم پیشنهادات :دبیرخانه شرکت ،واریز
مبلغ  150/000ریال به شماره حساب 69467032/86
 -7مهل�ت خری�د اس�ناد :از روز سهش��نبه م��ورخ  92/12/6ت��ا روز
چهارش��نبه مورخ  92/12/14و مهلت تس�لیم پیش�نهادات :تا پایان
وقت اداری روز شنبه مورخ 92/12/24
 -8تاری�خ و مح�ل گش�ایش پیش�نهادات :دفتر معاون��ت عمران و
محیطزیست در ساعت  16:30روز شنبه 92/12/24
 -9مبلغ برآورد 4/956/154/390 :ریال است که با استفاده از فهرست
بهای شبکه گاز شهری و قیمتهای روز تعیین گردیده است.
 -10مدت قرارداد3 :ماه
 -11محل پروژه :ش��هرک صنعتی حکیمی��ه واقع در کیلومتر  15جاده
بوئینزهرا به دانس��فهان و ش��هرک صنعتی حیدریه واقع در کیلومتر 25
جاده تاکستان به ابهر زنجان
 -12ش�رایط شرکتکنندگان :دارا بودن مجوز تولید و یا مجوز فروش
(جواز کسب) و یا رتبه پیمانکاری

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 1392/7/6تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آق��ای محم��د آقائی ب��ا کدمل��ی  6319661801و خانم فاطمه
طالچ��ی لنگرودی با کدمل��ی  2050524900و آقای علیاصغر
طالچی با کدملی  2063160163برای مدت دو س��ال بس��مت
اعضاء هیئ��ت مدیره انتخاب گردیدند ک��ه خانم فاطمه طالچی
لنگرودی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیاصغر طالچی بسمت
نای��ب رئیس هیئ��ت مدیره و محم��د آقائی بس��مت مدیرعامل
انتخاب ش��دند کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به
امضاء مش��ترک رئی��س هیئت مدیره و مدیرعام��ل همراه با مهر
ش��رکت دارای اعتبار اس��ت .آقای س��یروس صادق��ی با کدملی

اولين نشريه مخصوص بانوان

با کدملی  0493507361به سمت بازرس علیالبدل برای مدت

با مطالب متنوع و خواندني

 0452518881به س��مت بازرس اصل��ی و خانم زهره تاجالدین
یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب

شنبهها بصورت سراسري

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

منتشر ميگردد

شد.

