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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 
)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده 

ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

توجه:
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
فرم تقاضا
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بدون نقطه کور

»اداره کل راه و شهرســازی استان البرز« در نظر دارد 
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین 
و مسکن در ســطح استان البرز را به شــرح اسناد مناقصه 
 www.alborz.mrud.ir منــدرج در آدرس اینترنتــی
از طریق مناقصه دومرحله ای به مدت یک ســال شمســی 
به مؤسسات واجد شــرایط )عضو جامعه حسابداران رسمی 

ایران( واگذار نماید.
لذا از »موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران« دعوت 
به عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ چاپ 
آگهی )به جز روزهای تعطیل(، تا پایان وقت اداری پنجشنبه 
مورخ 8 مــرداد ماه 1394 به نشــانی: کرج- رجائی شــهر 
)گوهردشت(- بلوار رستاخیز- خ ســوم غربی، اداره کل راه 
و شهرسازی اســتان البرز مراجعه و اسناد مناقصه را پس از 
تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 21 

مردادماه 1394 به دبیرخانه اداره کل ارائه نمایند.
جهت کســب اطالعات بیشــتر با تلفن 026-34466320 

تماس حاصل فرمائید.

وزارت راه و شهرسازی 
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

آگهی مناقصه )نوبت اول(
واگذاری خرید خدمات حسابداری 

)مالی( کنترلی و نظارتی

روابط عمومی اداره کل
راه و شهرسازی استان البرز

به اســتناد صورتجلســه مجمع 
مورخ  ســالیانه  عــادی  عمومی 
1393/08/19 تصمیمــات ذیل 

اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان سال 
مالی منتهی به 93/4/31 تصویب 
شد موسسه حسابرسی و خدمات 
مالــی ارقام نگر آریا به شــماره 
 10100617632 ملی  شناســه 
به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی بهبود ارقام به شماره 
ملی 10100580568  شناســه 
به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب گردیدند 
کیهان  کثیراالنتشــار  روزنامــه 
شــرکت  آگهی های  درج   جهت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت بازتاب 
سهام توس سهامی خاص

 به شماره ثبت 458727 
و شناسه ملی 

10380315290

سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع 
فوق العاده  بطــور  عادی  عمومی 
تصمیمات   1393/12/09 مورخ 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالی منتهی به 
1392 مورد تصویب قرار گرفت.

پندار  سامان  موسسه حسابرسی 
ســمت  بــه   10100525069
ابوالفضل  بازرس اصلی و آقــای 
 0519736771 آشتیانی  نورائی 
به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب شدند.
کیهان  کثیراالنتشــار  روزنامــه 
شــرکت  آگهی های  درج  جهت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت گریوه 
سهامی خاص به شماره ثبت 

 26838
و شناسه ملی 

10100723055

سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری تهران

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد.

1- موضوع شرکت: تهیه بسته های آموزشی مبتنی بر رویکردهای جدید 
کتاب های درســی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهای الزم. 
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شــرکت: میدان شــهدا خیابــان مجاهدین اســالم خیابان 
زرین خامه کوچه تهرانی 2 پالک 30 طبقه 3 کد پستی 1155653464

ســرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقســم به 1000 سهم 1000 
ریالــی که تعداد 0 ســهم با نام و 1000 ســهم آن بی نام می باشــد که 
مبلــغ 1000000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 
93/8591841 مــورخ 93/12/27 نــزد بانک ســامان شــعبه میدان 

حسین آباد پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شــرکت: 1.  هادی داودی 0081001924 به سمت عضو 
هیئت مدیره - عضو اصلی و خســرو داودی 0043050735 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره محمد طاهری یکتا 0073136670 به ســمت عضو 
هیئــت مدیره - عضو اصلی و امیر جمال جــوادزاده 0073172952 به 

سمت مدیرعامل  و امیرجمال جوادزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با امضای 
خســرو داودی به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرجمال جوادزاده به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و امیرجمال جوادزاده به سمت مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

بــازرس اصلــی و علی البدل: آقــای علی پیــروزروان به شــماره ملی 
0082500665 به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر حســین پور ملکوتی 
به شــماره ملی 0054734770 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت 

یکسال تعیین گردیدند.
)ثبــت موضوع فعالیــت مذکور به منزلــه اخذ و صــدور پروانه فعالیت 

نمی باشد(

تاسیس شرکت سهامی خاص ماوای اندیشه ها و انگیزه ها در تاریخ 1394/03/05 
به شماره ثبت 473030 به شناسه ملی 14004961740

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

نام محصول، مواد تشکیل دهنده، شماره 
پروانه ساخت از وزارت بهداشت، شماره سری 
ساخت، تاریخ تولید و انقضاء و وزن خالص، 
آرم سالمت از ســازمان غذا و دارو و چراغ 
راهنمای سالمتی از جمله مواردی است که 
هنگام خرید یک محصول و مواد غذایی باید 
روی برچسب بسته بندی آن درج شده باشد.
اگر کاالی خریداری شــده دارای همه موارد 
مذکوری که در باال قید شده، بود، می توان به سالم 
و مجاز بودن آن اطمینان کامل داشت. در غیر این 
صــورت باید به تقلبی بودن آن جنس اعم از مواد 

غذایی، آرایشی و بهداشتی شک کرد.
بی تردید وجــود 850  ناظر در چرخه تولید 
و توزیع صنعت غذایــی همچنین چرخه واردات 
ضریب خطا و دقت آنها را در مورد مجاز و ســالم 
بــودن اجناس در صنعت غذا، باال می برد. پس در 
چنین شرایطی مصرف کنندگان بیش از هر چیز 
باید به چشمان تیزبین اعتماد کرده و هوشیاری 
خود در مورد بیانیه های سازمان غذا و دارو و وزارت 
بهداشت در خصوص هشدارها و توصیه های غذایی 

و مواردی از این قبیل را باال ببرند.
ضرر تقلب در تولید انبوه

وسوسه تقلب در همه انسان ها وجود دارد، در 
امر صنعت و تجارت طبق تعریف فرهنگ معین، 
تقلب برای سود بیشتر است، اما در صنعت غذایی 
تقلب نه تنها سودآوری ندارد، بلکه برای تولیدکننده 

زیان سنگین هم به دنبال دارد.
تولیــد موادغذایی غیرمجــاز هم به نوعی 
تقلب محســوب می شــود که متاسفانه عده ای 
برای سودجویی اقدام به تولید این مواد غیرمجاز 
می کنند که با سالمتی مردم هم سر و کار دارد.

دکتر ماه نظر الهام، پژوهشگر، درباره فرهنگ 
تقلب در توضیحات بیشــتری در این مورد خاص 
می گوید: »بــدون تردیــد، تقلــب در صنعت غذا 
زیان آور اســت، یک تقلب کوچک می تواند نام و 
آوازه تولیدکننده را خدشــه دار کرده و اعتماد را 
از مشتری بگیرد، وقتی اعتماد برود تولید دورریز 
می شــود، در تولید انبوه، تقلــب و ارائه کاالهای 
غیراستاندارد کار یک تولیدکننده و بازرگان را چنان 
زمین می زند که بلند  شدن گاه غیرممکن می شود 

و اغلب ورشکستگی ها در تقلب است.
یادمان هست چند سال پیش یک تولیدکننده 
مشــهور متهم شد که با گوشــت یخی و فاسد، 
کالباس  می ســاخت و پخش همیــن خبر کوتاه 
فروش این کاال را تا مدتی کمتر از 48 ســاعت به 

یک دهم تقلیل داد.«
وی می گوید: »البتــه تقلــب در مواد غذایی 
در نگاه اول شــاید با تولید مواد غذایی غیرمجاز 
متفاوت باشــد، ولی باید به این نکته توجه داشت 
که در تولید یک ماده غذایی غیرمجاز مثل آبلیمو 
یــا رب گوجه یا کیک و کلوچه و... باز هم به نوعی 

تقلب صورت گرفته است.«
دکتر الهام با اشاره به اینکه صنعت غذا، تاب 
تقلب ندارد می گوید: »گاهی می بینید تقلب در یک 
مقطع کوتاهی شاید سودآور باشد و بتوان یک شبه 

ره صد ساله رفت و این حرف ها را همه عالقه مندان 
به کار تقلب باور دارند از این رو به طمع همین سود 
آنی، دست به تقلب می زنند اما واقعیت این است 
که تقلب و جنس نامرغوب و غیراستاندارد به دست 
مردم دادن، برکت کسب و کار را از بین می برد و 

مثال ها و شواهد زیادی در این مورد وجود دارد از 
کسانی که به دینار تقلب کرده ولی به خروار ضرر 
آن جنس را داده، مثال کســی که در شیر گاوش 
آب می ریخته و بر اثر یک بیماری ناگهانی، گاوش 
را از دست داده است. روی همین اصل کسانی که 
به شهرت و نام نیک اعتقاد وافر دارند، می کوشند با 

تولید و توزیع جنس سالم، اعتماد مشتری را جلب 
کنند و با فروش بیشتر سود بیشتر عاید خود کنند 

و از شهرت نام خوب و خوشنامی لذت ببرند.«
این پژوهشــگر در ادامه به انواع تقلب اشاره 
کــرده و در تکمیل صحبت هایش خاطرنشــان 

می کند: »تقلب انــواع دارد، در وزن، در نوع مواد 
اولیه و در حجم و متاسفانه در سایت ها و صفحات 
روزنامه ها خبرهای زیادی درباره تقلب مواد غذایی و 
غیرمجاز بودن آنها چاپ می شود مثل تولید آبلیمو 
با آب کاه و اسید، زردچوبه با خاکه آجر و زعفران 
با گل زرد و کاکل بالل و... که همه اینها عالوه بر 

آنکه به ســالمتی مردم ضرر می زند، خیر و برکت 
را از کاسب می گیرد.«

زیان های روانی تقلب
این پژوهشــگر از منظــر روانی هم به مقوله 
تولیدات غیراســتاندارد که قبال بــا عنوان تقلب 
معروف بود و امروزه نــام محصوالت غیرمجاز را 
به خود گرفته و به اصطالح شــیک تر شده است، 

نگاه می کند.
وی می گوید: »شــخص متقلب در نگاه اول 
برای درآمد بیشــتر دست به این کار می زند ولی 
از زیان هایــی که بعد از تقلب بر جســم و روانش 
وارد می شــود خبر ندارد، فرد سودجو از احتمال 
لو رفتنــش اضطراب دارد و تحــت تاثیر عوامل 
فیزیولوژیکــی قــرار می گیــرد و در خلوت خود 
احســاس حقارت می کند، تخلف و تقلب پنهانی 
انجام می شــود، دور از چشم و وجدان به خصوص 

که در مواد غذایی صورت گرفته باشد.«
نشان ایمنی سالمت

از آنجایی که اخیراً بحث سالمت مورد توجه 
مسئوالن قرار گرفته است و شاهد اقدامات خوبی 
هم در این زمینه هستیم، یکی از اقداماتی که این 
ســازمان در راستای توجه به بحث سالمت مردم 
انجام داده است ارائه نشان »ایمنی سالمت« است.

دکتر سهیل اسکندری در توضیحات تکمیلی 
این بحث می گوید: »این نشــان به شرکتی تعلق 
می گیرد که تــراز خــود را از معیارهای معمول 
باالتر ببرد، این کار باعث می شود رقابت در زمینه 
رعایت موارد بهداشتی و غذایی بیشتر مورد توجه 
تولیدکنندگان باشــد و در مقابــل ما امتیازات و 

جوایزی خاص به این شرکت ها می دهیم.
مثال یک شــرکت بیسکویت سازی به جای 
استفاده از شکر، از خرما در محصول خود استفاده 
می کند. این یک نوآوری است ضمن آنکه آسیبی 
هم به مزاج مصرف کننده نمی رساند و مصرف شکر 

را پایین می آورد.
در این شرایط مردم مخیرند که محصوالتی را 
از بازار تهیه کنند که سالمت محور باشد و »چراغ 

راهنمایی تغذیه« داشته باشد.«
چراغ راهنمایی تغذیه

با توجه به آنکه در خالل صحبت ها مطالب 
و حرفهای جدیدی مطرح می شود برای آشنایی 
بیشتر خوانندگان، نخواســتیم از این اطالعات 
صرف نظر کنیم. بنابراین طوالنی شدن مصاحبه 
ما با دکتر اســکندری صرفا بــه خاطر اطالعات 
ارزشــمندی است که ایشان در اختیار گزارشگر 
کیهان قرار می دهد. از وی در مورد چراغ راهنمایی 
تغذیه سؤال می کنم، که توضیحات وی هم قابل 

تامل است:
»از 24 مهر ماه سال گذشته در روز جهانی 
غذا، این طرح توسط وزیر بهداشت مطرح شد که 
شرکت های تولیدی 18 ماه فرصت دارند در تولید 
محصوالت خود این چراغ را رعایت کنند. بدین 
معنا که در روی بسته بندی محصوالت 3 چراغ 
قرمز، زرد و ســبز درج شود. مثال اگر محصولی 
رنگ ســبز دارد یعنی کامال سالم است و نمک، 
شــکر و روغن کمتری در آن مصرف شده و اگر 
رنگ زرد دارد یعنی درصد این مواد بیشتر و اگر 
چراغ قرمز دارد بدین معناست که درصد این مواد 
باالست و مشتری با اطالعات کامل می تواند یک 
محصول را با توجه به نیاز و درصد خطرات پایین 

خریداری کند.«
به او می گویم آیا این طرح قرار نیست اجباری 
شــود؟ می گوید:»پس از پایان موعــد مقرر اگر 
شرکتی بر روی محصوالت خود این عالئم را درج 
نکند در پرونده آنها لحاظ شده و در صورت تکرار، 
حکم تخلف را پیدا کرده و در نهایت مجوز تولید 

نخواهد داشت.«
اسکندری تاکید می کند: »ما با تمام اقدامات 
دنبال این هستیم که مردم بفهمند سالمتی آنها 
برای ما مهم تر از هر چیز دیگری اســت و در این 
بیــن خود مردم هم باید خیلی به ما کمک کنند 

و هوشیار باشند.
مثال از خرید برخی اجناس ارزان قیمت امتناع 
کنند و این احتمال را بدهند که شاید مثال قیمت 

فالن سوسیس یا کالباسی که خیلی پایین است، به 
دلیل غیراستاندارد بودن آن است یا فالن تن ماهی 
که در گوشــه خیابان با قیمــت ارزان، به فروش 

می رسد ناشی از حجم کم آن باشد.
در هر صورت اولویت کاری سازمان غذا و دارو 
در سال جاری نظارت در سطح عرضه و گسترش 
در نظارت ها است و مردم هم باید به خدمتگزاران 

خود اعتماد کنند.«
مواد حالل کدامند؟

با اشتیاق یک لیوان آب جوش از آبدارچی اداره 
گرفت و با وسواسی زیاد یک بسته نسکافه از کشوی 
میزش درآورد و از قسمت چیده شده در آن را باز 
کرد و تا آخرین ذره پودر را داخل لیوان تکان داد.
با ته چنــگال غذاخوری اش شــروع به هم 
زدن کــرد، عطر قهوه تا چند میز اطراف پیچید و 
دوســتانش را به هوس انداخت. تعارفی زد و یکی 
از بچه هــا با این جمله که تعارف آمد و نیامد داره 
یک بسته گرفت تا به جای چای عصرانه یک لیوان 

قهوه آماده میل کند.
قبل از آنکه محتویات داخل بسته را توی آب 
جوش بریزد، بسته را باال و پایین کرد و دنبال تاریخ 
تولید و شرکت سازنده و آرم وزارت بهداشت بود.

انگار جرقــه ای در ذهنش زده شــود رو به 

دوســتش کرد و پرسید این بســته ها آرم حالل 
بودن دارند یا نه؟ چشــم ها تیزتر شد تا دنبال آرم 
مخصوص باشند خصوصا آنکه محصول ساخت یک 
شرکت خارجی بود و خوشبختانه این آرم از نظر 
دوستان مصرف کننده دور نماند. بی تردید این اتفاق 
هم برای شما هنگام خرید یک محصول خارجی 
افتاده است که عالوه بر دقت در مورد درج تاریخ 
تولید و انقضاء، بــه آرم حالل بودن محصول هم 

توجه داشته باشید. 
مهندس سیروس بلندنظر کارشناس حالل اداره 
کل غذا، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو نیز با 
اشاره به اینکه در سه ماهه اول سال جاری از ورود 
چندین کاال که حلیت آنها مورد تایید قرار نگرفت 
یا حرام تشخیص داده شده جلوگیری به عمل آمده 
است می گوید: »جمهوری اسالمی ایران همانند سایر 
کشورهای مســلمان و بی تردید، دقیق تر و مبتنی 
بر احکام شــیعی، نظارت و کنترل حلیت غذاهای 
تولیدی و مخصوصا وارداتی که سالمت روح و جسم 
انسان وابسته به غذای حالل و سالم می باشد را در 

دستور کار خود قرار داده است.«
وی در ادامــه توضیحاتــش در این خصوص 
می گوید: »از آنجایی که وزارت بهداشت و به تبع 
آن ســازمان غذا و دارو مسئول کنترل و نظارت 
بر مواد غذایی و آشــامیدنی، آرایشی و بهداشتی، 
متولی سالمت تعیین شده است، لذا براساس چنین 
رویکردی تمامی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 
که از مبادی قانونی وارد کشور می شوند، صرفا پس 
از تایید مجوزهای حالل بررسی حلیت و آزمایشات 
مربوطه، اجازه مصرف در کشــور اسالمی ایران را 

پیدا می کنند.«
این کارشــناس در ادامــه می گوید: »در این 
خصوص اقدام بسیار جدی و موثر از جمله تشکیل 
کمیته حالل با هدف بررسی و کارشناسی دقیق 
گواهی های حالل مواد غذایی وارداتی و در صورت 
نیاز حتی اعزام گروه کارشناســی فنی و شــرعی 
با هماهنگی دفتر مقــام معظم رهبری در جهاد 
کشــاورزی، جهت بازرسی واحد تولیدی خارجی 
و شــرکت اعضاء کمیته در جلسات حالل داخلی 
و خارجی به عمل می آید، همچنین با به اشتراک 
گذاشــتن اطالعات مربوطه، درصدد ارتقاء سطح 

علمی و شرعی خود هستند.«

چراغ راهنمایی تغذیه
زیر ذره بین مصرف کننده

* سیروس بلندنظر کارشناس 
حالل اداره کل غذا، آرایشی و 
بهداشتی سازمان غذا و دارو: 
تمامی مواد غذایی، آرایشی و 
بهداشتی که از مبادی قانونی 

وارد کشور می شود، پس از تایید 
مجوزهای حالل، بررسی حاللیت 

و آزمایشات مربوطه، اجازه 
مصرف در کشور را پیدا می کنند.

* * *

* یک پژوهشگر: گاهی یک تقلب کوچک نام و آوازه تولیدکننده را خدشه دار می کند، در 
تولید انبوه تقلب و ارائه کاالهای غیراستاندارد کار یک بازرگان را چنان زمین می زند که بلند 

شدن غیرممکن و ورشکستگی در پی خواهد داشت.
* * *

* معاون مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی: سازمان غذا و دارو با 
تمام امکانات و قوا دنبال تامین سالمتی مردم است، اما در این بین خود مردم هم باید به ما 
کمک کنند و هنگام خرید محصوالت غذایی،  آرایشی و بهداشتی به عالیم و آرم های درج 

شده روی یک کاال توجه کنند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/12/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

محل شــرکت به تهران، اتوبان همت، خیابان سردار جنگل، ساختمان آسمان 
سردار، طبقه سوم، واحد 301، کدپستی 1476739183 تغییر یافت و ماده 4 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویرصنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582

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

بدینوسیله مهلت دریافت و تحویل اسناد فراخوان عمومی برای 
شناســایی پیمانکار به روش طرح و ســاخت )EPC( شــماره 
31-94 شــهرداری زنجان مندرج در روزنامه کیهان به شماره 

21104 مورخ 94/4/20 بشرح ذیل تمدید می گردد.
تاریخ مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 94/5/3 و مهلت تحویل اسناد 

تا تاریخ 94/5/19 خواهد بود.
روابط عمومی و امور بین الملل 
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