
دانش�گاه عل�وم پزش�کی و خدمات بهداش�تی درمانی 
قزوی�ن در نظر دارد، تعداد 3 باب س�اختمان مس�کونی 
)خوابگاه شماره 3 و 4و 5( را از طریق مزایده بفروش رساند.

خریداران می توانند جهت دریافت فرم مزایده و هماهنگی برای 
بازدید از تاریخ شنبه 1392/4/1 لغایت چهارشنبه 1392/4/12 
هم��ه روزه در وقت اداری به آدرس قزوین، بلوار ش��هید باهنر 

پردیس دانشگاه علوم پزشکی )اداره اموال( مراجعه فرمایند.

آگهی مزایده
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان قزوین

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1391/8/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضاء هیئ��ت مدیره تا تاریخ 1393/8/2 به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند:

ش��رکت مهندس��ی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص 
به ش��ماره ثبت 91408 با نمایندگی آقای امیر هوشنگ 
خدابخش و شرکت ماش��ین آالت همیار نیروگستر یگانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 382861 با نمایندگی آقای 
محمدحسن گل ریحان و شرکت انبوه سازان سبزاندیشان 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 236078 ب��ا نمایندگی 
آقای یوس��ف حقی حصار و شرکت  گروه عمران و مسکن 
س��ازه پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 83950 با 
نمایندگی آقای علی خان محمدی و شرکت گروه عمران 
و مسکن س��ازه پایدار آذرمهد اس��تان آذربایجان شرقی 
س��هامی خاص به شماره ثبت 29612 با نمایندگی آقای 

محمدرضا نادری تا تاریخ 1393/8/2.
در تاریخ 1391/9/28 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار صبا دژ ایرانیان سهامی خاص 

به شماره ثبت 390294 
و شناسه ملی 10320410401

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده 
مورخ91/6/26 ش��رکت مزب��ور که در تاری��خ 91/7/18 
واص��ل گردید جعف��ر تقوی ب��ه ک م 4579720091 به 
ش ملی به س��مت بازرس اصلی و مروت معزز کور عباسلو 
به ک م 6039854375 به سمت بازرس علی البدل برای 
م��دت یک س��ال انتخ��اب گردیدند. رض��ا نکوفر به ک م 
4282061240 به س��مت رئیس هیئت مدیره و حس��ن 
س��ببی ب��ه ک م 0038473089 به س��مت مدیرعامل و 
س��یدجمال الدین موس��وی به ک م 17292660322 به 
س��مت عضو هیئت مدیره و س��یدمحمد مه��ران به ک م 
4321772303 ب��ه س��مت عضو هیئت مدی��ره و مهدی 
خلیل��ی ب��ه ک م 0056178395 به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدی��ره و همتعل��ی مع��زز ک��ور عباس��لو به ک م 
6039485991 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت 
2س��ال انتخاب ش��دند امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار 
و تعهدآور از جمله چک س��فته برات با امضاء مش��ترک 
مدیرعام��ل و یکی از آقایان رض��ا نکوفر یا مهدی خلیلی 
همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و مراس��ات با امضاء 

مهدی خلیلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت 
تولید و پخش ابزار صانع تهران 

سهامی خاص به شماره ثبت 159534 
و شناسه ملی 10102022260

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

طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده و عادی 

بط��ور فوق الع��اده م��ورخ 91/12/6 ش��رکت مزب��ور ک��ه 

در تاری��خ91/12/15 واص��ل گردی��د س��یروس بقائ��ی به 

ک م2753898227 به س��مت بازرس اصلی و علی شمس 

ش��مس آبادی ب��ه ک م 0045818592 به س��مت بازرس  

علی البدل برای مدت یک س��ال انتخ��اب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتش��ارکیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین 

گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2سال به قرار ذیل انتخاب 

گردیدند: بیوک قندفروش به ک م 2750004802 و خسرو 

قندفروش به ک م 2750389003 و ناهید قندفروش به ک م 

2750408911 تعداد اعضاء هیئت مدیره به سه نفر کاهش 

یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح صورتجلسه اصاح 

گردید. بموجب صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ91/12/6 

بی��وک قندفروش به س��مت رئی��س هیئت مدیره، خس��رو 

قندفروش به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره، ستار تبریزی 

)خارج از اعضا( به ک م 1377795071 به سمت مدیرعامل 

تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله 

چک، س��فته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

هم��راه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و مراس��ات با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی  تصمیمات شرکت 
حمل ونقل ارومیه سهامی خاص

 به شماره ثبت81063 
و شناسه ملی10101257270

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طب��ق صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 91/6/13 ش��رکت 

مزب��ور ک��ه در تاری��خ 91/7/29 واصل گردید ن��ادر قربانی 

صنای��ع  ش��رکت  بنمایندگ��ی   0049453084 ک م  ب��ه 

 10101336301 ش م  ب��ه  خلیج ف��ارس  پتروش��یمی 

بس��مت رئی��س هیئت مدی��ره و مجید محمودی��ان به ک م 

004865426 بنمایندگی از ش��رکت پتروشیمی بندر امام 

به ش م 10860730192 بس��مت نائب رئیس هیئت مدیره 

و مدیرعام��ل و رمض��ان اوالدی ب��ه ک م 2162049082 

بنمایندگی از شرکت پتروشیمی فجر به ش م 1086072376 

و حس��ین اصاح��ی ب��ه ک م 4569205925 بنمایندگی 

از ش��رکت پتروش��یمی مبی��ن ب��ه ش م 10320055867 

و به��روز قدیم��ی ب��ه ک م 004625402 بنمایندگ��ی از 

عملی��ات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروش��یمی به ش م 

10860579878 به عن��وان اعضای هیئت مدیره برای بقیه 

مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاکنندگان مجاز 

اسناد و اوراق بهادار: گروه اول مدیرعامل و یکنفر از اعضای 

غیرموظف هیئت مدی��ره و مدیر طرح منتخب هیئت مدیره. 

گ��روه دوم مدیر مالی و اداری و رئی��س امور مالی و رئیس 

حس��ابداری طرح. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور تواما 

با یک امضا از گروه اول و یک امضا از گروه دوم همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت مدیریت 
توسعه صنایع پتروشیمی سهامی 

خاص به شماره ثبت 89247
 و شناسه ملی 10101336340

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

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 91/8/2 شرکت مزبور که در تاریخ 91/8/30 واصل 
گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن به ش م 
10101285457 به نمایندگی علی خان محمدی به ک م 2801048976 به س��مت رئیس هیئت مدیره و ش��رکت مهندسی 
عمران و تولیدی نیرو به ش م 10101357432 به نمایندگی رحیم شاکی باهر به ک م 1380777021 به سمت نائب رئیس 
هیئ��ت مدیره و مؤسس��ه خدمات تامین اقام مصرفی کارکنان ناجا ب��ه ش م 101004807 به نمایندگی علی قنبری به ک م 
0600432440 به س��مت عضو هیئت مدیره و مؤسس��ه صندوق تعاون و س��رمایه گذاری مس��کن به ش م 10100554480 
به نمایندگی بهروز رجبی کویخی به ک م 2595656635 به س��مت عضو هیئت مدیره و مؤسس��ه ناجی س��ازان امین به ش م 
10100617330 به نمایندگی محس��ن پیرانی به ک م 2948751535 به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسامی با امضاء مدیرعامل و مهدی حاجی حسینی 
برازجان��ی مع��اون مالی متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر و اوراق عادی و 

اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت انبوه سازان سبزاندیشان
 سهامی خاص به شماره ثبت 236078 و شناسه ملی 10102770018

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

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ1391/11/15 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د: خان��م نجم��ه ش��اهچراغی به 
 4093 شماره شناس��نامه  ب��ه   1199875880 ش��ماره ملی 
تاری��خ تول��د 1365/6/20 فرزن��د مصطف��ی با پرداخ��ت مبلغ 
1/100/000/000ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار 
گرفت. خانم زهرا ش��اهچراغی به ش��ماره ملی 1199843067 
ب��ه ش��ماره شناس��نامه 811 تاری��خ تول��د 1364/4/13 فرزند 
مصطفی با پرداخ��ت مبل��غ 1/100/000/000ریال به صندوق 
ش��رکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سارا فامیل دردشتی 
ب��ه ش��ماره ملی 4723752171 به شماره شناس��نامه 46126 
تاری��خ تول��د 1367/5/26 فرزن��د حس��ین ب��ا پرداخ��ت مبلغ 
1/400/000/000ری��ال به صندوق ش��رکت، در ردیف ش��رکاء 
قرار گرفت. خانم مریم امیری به ش��ماره ملی 1199371033 به 
شماره شناس��نامه 143 تاریخ تولد 1349/5/17 فرزند رحمت ا...

با پرداخت مبلغ 1/100/000/000ریال به صندوق ش��رکت، در 
ردیف ش��رکاء قرار گرف��ت. خانم مرجان معدلی به ش��ماره ملی 
0044007000 به شماره شناسنامه 88 تاریخ تولد 1349/1/17 
فرزند عباس با پرداخت مبلغ 2/000/000/000ریال به صندوق 

شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه س��رمایه ش��رکت از مبلغ 10/000/000/000ریال به 
مبلغ 16/700/000/000ری��ال افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید.
در تاریخ 1391/12/19 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. 

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت 
و معدن و توسعه هماسون زیار 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
368960 و شناسه ملی 10320180759

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1391/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آق��ای اکب��ر رضائی ب��ه ش��ماره مل��ی 0048423971 به 
عن��وان بازرس اصل��ی، آقای حامدرض��ا ایرانی به ش��ماره ملی 
0450133771 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.
2- اعض��اء هیئت مدیره ت��ا تاریخ 1393/11/14 ب��ه قرار ذیل 

انتخاب گردیدند:
آقای هرمز ش��جاعی مهر به شماره ملی 2062759045 و آقای 
س��یدرضا قربانپور گنجی به شماره ملی 2061073530 و آقای 
مهدی اس��ماعیل تبار به ش��ماره ملی 2062895860 تا تاریخ 

.1393/11/14
3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای هرمز شجاعی مهر به شماره ملی 2062759045 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای س��یدرضا قربانپور گنجی به ش��ماره 
ملی 2061073530 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
مهدی اس��ماعیل تبار به ش��ماره ملی 2062895860 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای مهدی اس��ماعیل تبار به ش��ماره ملی 

2062895860 به سمت مدیرعامل.
4- ح��ق امضای مجاز کلیه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعهدآور از 
قبیل چک ، س��فته ، برات قراردادها و عقود اس��امی شرکت به 
امضا ثاب��ت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت معتبر است و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1391/12/12 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و موسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت آرایشی
 و بهداشتی نسیم سپهر آرا ویرا 

سهامی خاص به شماره ثبت 417265 
و شناسه ملی 10320686551

اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری 
واحد ثبتی تهران
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خبر ویژه

یادداشت روز

تظاهرات ضد آل سعود در چند شهر عربستان

* سعید مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: در 

صورت تصویب موضوع فوق، جمع افزایش 25 درصدی 

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی )در 4 ماه( به صورت 

یکجا تیرماه پرداخت می شود.

* پرون��ده تخلف 4 میلی��ارد دالری بانک ه��ا روی میز 

کمیسیون اصل 90.

* کمیس��یون اقتصادی مجلس اخذ مالیات از خانه های 

خالی را تصویب کرد.                                 صفحه4

در صورت موافقت هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی

افزایش حقوق 25 درصدی 
بازنشستگان پرداخت می شود

حضور 29 هزار امدادگر در طرح تابستانی امداد و نجات

* نماینده پارلمان اسرائیل: فقط حزب اهلل می تواند 
جلو ما ایستادگی کند.

* عملیات تروریس��تی در بغداد 32 ش��هید و 58 
مجروح بر جای گذاشت.

* آغ��از دور ت��ازه مذاک��رات آمری��کا و طالب��ان
 در پایتخت قطر.

* موافقان و مخالفان مرس��ی در مصر به جان هم
 افتادند.                                          صفحه آخر

در پایان اجالس گروه 8

روسیه تصمیم غربی ها علیه سوریه را 
ناکام گذاشت

صفحه2 صفحه2

صفحه11 

اسامی اعضای منتخب شوراها
 در 30 مرکز استان

اختصاصی کیهان

در جلسه عالی مسئوالن قضایی عنوان شد

اعالم آمادگی دستگاه قضایی
 برای همکاری با رئیس جمهور منتخب

* وزارت کشور با صدور اطاعیه ای اعام کرد که شورای نگهبان صحت 
انتخابات ریاست جمهوری92 را تایید کرد . 

* از عم��وم م��ردم عزیز و همه کس��انی که ما را در ام��ر برگزاری این 
انتخابات با شکوه یاری رساندند تشکر و قدردانی می گردد.    صفحه10

شورای نگهبان صحت انتخابات 
ریاست جمهوری92 را تایید کرد

* جوانان انقابی در شهر »بریده« عربستان در اعتراض 
به بازداشت زنان و فعاالن سیاسی تحصن کردند.

* گروهی از جوانان ساکن شهر »قصیم« و »جوف« با 
برپایی تحصن خواس��تار آزادی فوری زندانیان سیاسی 

شدند.

* در »ریاض« پایتخت عربس��تان و چند ش��هر دیگر 
مردم علیه آل سعود به خیابان ها ریختند.

* عربستان س��عودی طی هفته های گذشته برای آرام 
کردن اوضاع ناآرام این کش��ور بر ش��دت سرکوب ها و 
بازداشت ها افزوده است.                       صفحه آخر

* اس��امی برگزیدگان اعضای شورای اس��امی شهر تهران روز سه شنبه 
هفته جاری در کیهان اعام شده بود.

* براساس آرای اعام شده در 364 شهر کشور از جمله مراکز استان ها، 
اصولگرایان نزدیک به 70 درصد کرس��ی های ش��ورای ش��هر را به خود 

اختصاص دادند.
* افراد مستقل و اصاح طلبان در رده های بعدی پس از اصولگرایان قرار 

گرفتند.
* مهدی باقربیگی بازیگر سریال قصه های مجید به شورای اسامی شهر 

اصفهان راه یافت.
* فهرست ها نشان می دهد زنان جایگاه ویژه ای در دوره چهارم شوراهای 

شهر پیدا کرده اند.
* در برخی شهرها مانند کرمان، کرج، اهواز و یاسوج زنان باالترین رای 

را به خود اختصاص داده اند.
* انتخابات پرش��ور ریاس��ت جمهوری مانع از حضور چشمگیر مردم در 

انتخابات شوراهای اسامی نشده بود.
* مردم بر این باور بودند که با حضور در انتخابات شوراها، امور شهر را به 

میل خود مدیریت می کنند.                                         صفحه10

* آی��ت اهلل آمل��ی الریجان��ی در 
جلس��ه مس��ئوالن عال��ی قضایی: 
ب��ه رئیس جمه��ور منتخ��ب ملت 
اطمین��ان مي دهیم که قوه قضائیه 
در عی��ن تأکید بر اس��تقال کاري 
خود آماده تعامل کامل با دس��تگاه 

اجرایي کشور است.
* پس از خلق این حماسه بزرگ 
بای��د همه رقابت ها به دوس��تي و 
رفاقت تبدیل شود چرا که اکنون 

زمان کار و تاش است.

* رئیس قوه قضائیه عصر دیروز  با حضور در مرکز تحقیقات اس��تراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با حجت االسام حسن روحانی دیدار کرد. 

* رئیس قوه قضائیه  در جمع خبرنگاران: باید پاسخ حضور حماسي مردم و 
راي آنان را با تاش و همت و خدمت صادقانه داد چرا که این مردم شایسته 

خدمت رساني هرچه بهتر هستند.
* حجت االس��ام والمسلمین دکتر حس��ن روحانی: همکاري و هماهنگي 
میان قوا  مرز ندارد چرا که هدف تأمین منافع کشور و حل و فصل معضات 
مردم است.                                                                    صفحه2

* فارین پالیسی: رهبر ایران درست می گوید توپ در زمین آمریکاست
*سی ان ان: سیاست دولت عوض نمی شود، روحانی حامی منافع ایران در سوریه است

* منطق سست اوباما در برابر حق قانونی ملت ایران

تالش یکی از سران فتنه 
رسوایی برای مصادره رأی مردم

مدعیان
 حقوق بشر!


