
  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

ب��ه موجب صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 92/1/18 و 

نام��ه 2924770 م��ورخ 92/3/25 صمدال��ه فی��روزی به 

ک م5839821136 به نمایندگی از ش��رکت معدنی امالح 

ایران دارای شناس��ه ملی 10100974130 به سمت عضو 

و رئی��س هیئ��ت مدی��ره و محمد جعفر صفوی��ان به ش م 

1860991998 ب��ه نمایندگی از ش��رکت س��رمایه گذاری 

ص��در تأمین دارای ش م 10101924696 به س��مت عضو 

و نائب رئیس هیئت مدیره و عبداله شیر محمدپور گرجانی 

ب��ه ش م 1461343135 به س��مت عضو هیئ��ت مدیره و 

محمود شهراسبی به ش م 0050192957 به نمایندگی از 

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به ش م 10101908370 

به س��مت عض��و هیئت مدی��ره و عباس رس��تمی به ش م 

2649217030 به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی 

ایران به ش م 10101038610به س��مت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره ب��رای باقی دوران تصدی هیئت مدیره تعیین 

گردیدند.  امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله 

چک، س��فته، برات و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل 

و یک��ی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با 

امضاء دو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر ش��رکت و س��ایر 

اسناد با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی خاص
 ثبت شده به شماره 48968 و شناسه ملی 10100941473

بارکد 1500456

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

م الف 42803

شرکت فوق در تاریخ 1392/4/9 تحت شماره 440211 و شناسه 
مل��ی 10320883129 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1392/4/9 از لح��اظ امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عم��وم در روزنامه های 

رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1 - موضوع ش��رکت: خری��د و فروش واردات و ص��ادرات تولید و 
توزیع کلیه تجهیزات پزش��کی، بیمارس��تانی و آزمایشگاهی پس 
از اخ��ذ مجوزه��ای الزم، خرید و ف��روش واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، طراحی و س��اخت کلیه قطعات صنعتی و 
غیرصنعتی، نصب و راه اندازی کلیه خطوط و ماشین آالت صنعتی 
و غیرصنعتی، مش��ارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و خارج 
از کش��ور، ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در 
داخل و خارج کش��ور، اخذ وام و تس��هیالت از بانکها و مؤسسات 
مالی و اعتباری در داخل و خارج از کش��ور پس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع ذیصالح.
2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی ش��رکت: اس��تان تهران- ش��هر ته��ران نارمک خ 
اس��ماعیل افش��اری پالک 100 طبق��ه دوم واحد 3- کدپس��تی 

 1645933358
4 - س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 50/000/000 ریال منقس��م ب��ه پانصد 
س��هم 100/000 ریال��ی که تع��داد پانصد س��هم با نام می باش��د که 

مبلغ 17/500/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی شماره 
23192105 م��ورخ 1392/3/23 نزد بانک تات ش��عبه بازار مبل یک 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5 - اولین مدیران شرکت:
1 - 5 - آقای مجتبی س��اغری بادی به شماره ملی 6649783560 

به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2 - 5 - آق��ای مس��عود کالنت��ری نیس��تانکی ب��ه ش��ماره مل��ی 

0064561781 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3 - 5 - آقای محمد س��اغری بادی به شماره ملی 0084671270 

به سمت عضو هیئت مدیره.
4 - 5 - آقای محمد ساغری بادی به شماره ملی 0084671270 به 

سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6 - دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار ش��رکت از 
قبیل چک، س��فته، بروات قراردادها و عقود اس��المی و اوراق عادی و 
اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

7 -  اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
8 - بازرس اصلی و علی البدل:

1 - 8 - آقای حسن بابائی به شماره ملی 0082910308 به عنوان 
بازرس اصلی

2 - 8 - آقای سید امیر فواد دلقندی به شماره ملی 0794945260 
به عنوان بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت هیراد تجهیز سپهر سهامی خاص
بارکد 1587831

م الف 42795

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده 
مورخ 1392/3/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- نوع ش��رکت از سهامی خاص به با مس��ئولیت محدود تبدیل 
گردید.

2- اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده به تصویب رسید.
3- سرمایه ش��رکت مبلغ 10/500/000/000 ریال می باشد که 
تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه 

آنان به شرح ذیل می باشد:
آق��ای ن��ادر مهاجر به ش��ماره مل��ی 0041495098 ب��ه میزان 
سهم الش��رکه 407/653/000 ری��ال، آقای محمدرض��ا امید خواه 
نس��رین به ش��ماره ملی 0045484686 به میزان سهم الش��رکه 
729/892/000 ری��ال، خان��م مری��م مهاج��ر ب��ه ش��ماره ملی 
0452586471 به میزان سهم الش��رکه 1/710/000/000 ریال، 
آقای کس��ری رضائی به ش��ماره مل��ی 0440821193 به میزان 
سهم الشرکه 1/080/000/000 ریال، خانم فیروزه امین به شماره 
مل��ی 0039943070 به میزان سهم الش��رکه 1/710/000/000 
ریال، آقای احمدرضائی به ش��ماره ملی 3874387682 به میزان 
سهم الشرکه 404/963/000 ریال، آقای امیرعلی مهاجر به شماره 
مل��ی 0451702689 به می��زان سهم الش��رکه 405/000/000 
ریال، آقای جلیل مهاجر به ش��ماره ملی 0041557506به میزان 

سهم الش��رکه 100/000 ریال، آقای افشین مهاجر به شماره ملی 
4721306415 ب��ه می��زان سهم الش��رکه 729/792/000 ریال، 
آق��ای صمد بختور به ش��ماره مل��ی 2754037071 ب��ه میزان 
سهم الش��رکه 100/000 ریال، خانم نادیه خلیلی به ش��ماره ملی 
0045821585 به میزان س��هم الش��رکه 742/500/000 ریال، 
خانم مهش��اد رضائی به ش��ماره مل��ی 0015576647 به میزان 

سهم الشرکه 2/580/000/000 ریال
4- اعضاء هیئت مدیره ب��رای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب 

گردیدند.
خان��م نادی��ه خلیلی به ش��ماره ملی 0045821585 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره، خانم منیژه س��یدمنصوری به ش��ماره ملی 
1372729224 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم مهشاد 
رضائ��ی به ش��ماره مل��ی 0015576647 به س��مت عضو هیئت 
مدیره، آقای حس��ین زارعی فرد به ش��ماره ملی 2539028551 

)خارج از اعضاء هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل.
5- کلیه اوراق عادی و رس��می و اس��ناد مالی و تعهدآور باامضاء 
رئیس هیئ��ت مدیره و نایب رئیس هیئت مدی��ره متفقا همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاری��خ 1392/3/26 ذی��ل دفت��ر ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت سنگ معدن یاقوت مرمر زاگرس سهامی خاص
 به شماره ثبت 279061 و شناسه ملی 10103008432

بارکد 1512675

م الف 42802 م الف 38317

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
92/2/22 شرکت مزبور که در تاریخ 92/3/4 واصل گردید اعضاء 
هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. 
رهام جوانبخت ب��ه ش.م 0064589110 به جای محمد جواد 
نقش��ینه به ش.م 1376981602 بسمت رئیس هیئت مدیره و 
محمدحسین ش��یرکوبی به ش.م 0053216806 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و محمود اصحابی به ش.م 2949559050 
بس��مت مدیرعامل و خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه 
اوراق و اس��ناد به��ادار و قرارداده��ا باامضاء منف��رد محمدجواد 

نقشینه همراه با مهر شرکت معتبر است.

بارکد 1359081

آگهی تصمیمات شرکت فرانور افشان 
سهامی خاص به شماره ثبت 127534 

و شناسه ملی 10100043989

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

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی در نظر دارد 
انجام خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی برای کارکنان شرکت را 
از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار 
واج��د ش��رایط و دارای مجوز فعالیت در زمین��ه خدمات کلینیکی و 
پاراکلینیکی از مراجع ذیصالح مربوط واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین 
صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با در 
نظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه 
تبریز- امور قراردادها- تلفن: 3304091-0411 مراجعه و ضمن واریز 
مبلغ 200/000ریال به حساب جام شماره 7221124733 بانک ملت 
باج��ه آب و فاض��الب تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائه فیش آن به 
امور قراردادها، اس��ناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید شده 
در اس��ناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی است 
ش��رکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه 

آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب(مبلغ برآورد اولیه معادل: 545/230/000 ریال
ج(مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 54/523/000 ریال می باشد.
د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ه�(پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر 
تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد 
ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم 
نماید. به پیش��نهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
WWW.abfa-azarbaijan.irسایت

آگهی مناقصه عمومی
شماره 64 سال 92

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 )نوبت اول(

شرکت فوق درتاریخ 1392/4/11 تحت شماره 441043 و شناسه ملی 
10320884324 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده ودر تاریخ 1392/4/11 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده وخالصه اظهارنامه آن به شرح 
زی��ر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار کیهان 

آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

تهی��ه وتوزیع نش��ریات- روزنامه- مج��الت اعم از هفته نام��ه، ماهنامه 
س��النامه گاهنامه فصل نامه کتاب پوس��تر تراکت سی دی خام- ایجاد و 
نصب دس��تگاههای اتوماتیک روزنامه فروشی در مکانهای معتبر و ادارات 
و صادرات دس��تگاه های فروش اتوماتیک و هرگونه لوازم و دس��تگاه های 
م��ورد نیاز ش��رکت و تجهیزات و دس��تگاه های صنعتی و ماش��ین آالت 
مرب��وط از داخل و خارج از کش��ور در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای 
الزم- انجام کلیه امور س��رمایه گذاری در موضوع فعالیت شرکت- انعقاد 
قرارداد با اش��خاص حقیق��ی و حقوقی از جمله ش��رکتها و وزارتخانه ها 
مؤسس��ات عمومی شهرداری ها و شرکت های تابعه آن و نهادهای دولتی 
عمومی در داخل و شعبات آن در خارج- خرید اوراق مشارکت واردات و 
طراحی تجهیزات خدمات )آی تی( با موضوع خدمات )آی تی( وگسترش 
انفورماتیک- انجام کلیه امورتوزیع محصوالت انتش��اراتی از طریق خرید 
یا اجاره یا مش��ارکت مکانهای مورد نیاز جهت ایجاد زیرساختهای شبکه 

فروش و توزیع پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی ش��رکت: استان تهران- ش��هر تهران میدان امام خمینی 
خ فردوس��ی کوچ��ه ش��هید ش��اهچراغی مؤسس��ه کیهان- کدپس��تی 

1144831599

4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم بانام می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توس��ط مؤسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 58 مورخ 1392/4/9 
نزدبان��ک ملت ش��عبه الله زار جنوب��ی پرداخت گردیده اس��ت و الباقی 

سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت:

1-5- آقای محمد محس��نی نیا به شماره ملی 0039502910 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

2-5- آقای صادق نوری به ش��ماره ملی 5599392856 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای مصطفی افشاری به ش��ماره ملی 0048751138 به سمت 
عضو هیئت مدیره.

4-5- آق��ای صادق ن��وری به ش��ماره ملی 5599392856 به س��مت 
مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی به امضای محمد محسنی نیا یا 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 

و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

 8- بازرس اصلی وعلی البدل:
1-8- آقای محمدحس��ن اسکندری به ش��ماره ملی 4284064487 به 

عنوان بازرس اصلی
2-8- آقای کمال افش��اری به ش��ماره مل��ی 4722393443 به عنوان 

بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تاسیس شرکت پخش محصوالت فرهنگی فرازنما رسانه سهامی خاص
بارکد1606999

م الف 42797

سال هفتادو دوم q  شماره q 20554  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه عکس و نيازمندي های ویژه تهران( دوشنبه 7 مرداد q  1392 20 رمضان q  1434 29جوالی2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* درگیری  با پلیس تونس در مراس��م تشییع 

جنازه نماینده مجلس.

* ضربه س��نگین ارتش سوریه به تروریست ها 

در شهر حمص.

* پرتاب گاز اش��ک آور به مجالس تالوت قرآن 

در بحرین.

* تظاهرات ضد آمریکایی در 30 شهر آلمان.

صفحه آخر

سنگربندی اخوانی ها در قاهره
رسانه ها: اوضاع مصر بحرانی تر می شود

شاهزاده سعودی، دربار عربستان را 
فاسد و دیکتاتور خواند

* خالد بن فرحان شاهزاده سعودی 
با انتقاد ش��دید از فس��اد اقتصادی 
سیاس��ی آل س��عود از رژیم حاکم 

جدا شد.
* ش��اهزاده سعودی: ش��اهزادگان 
سعودی س��کوت خود را بشکنند و 

از آل سعود جدا شوند.
* خاندان حاکم آل س��عود دین مردم 
را به بازی گرفته است.    صفحه آخر صفحه2 صفحه2

* نماین��دگان مجلس در جلس��ه 
علنی روز یکش��نبه ب��ا 147 رأی 
مواف��ق، کلی��ات طرح س��نجش و 
پذیرش دانش��جو در دانش��گاه ها و 
مراکز آموزش عال��ی را به تصویب 
رس��اندند که در ص��ورت تصویب 
نهایی، کنکور ب��ه صورت تدریجی 
طی پنج سال آینده حذف می شود.
* نمایندگان مواف��ق کلیات طرح 
س��نجش و پذی��رش دانش��جو در 
دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی، 
معتق��د بودند که دو س��ال اس��ت 
ک��ه داوطلب��ان ورود به دانش��گاه 
تکلیف ش��ان را نمی دانن��د و خ��أ 
قانونی در زمینه حذف کنکور وجود 

دارد که باید تعیین تکلیف شود.

در جلسه علنی دیروز

مجلس با حذف تدریجی کنکور موافقت کرد
* نماین��دگان مخالف کلیات این طرح، با اش��اره به افزایش تاثیر س��ابقه 
تحصیلی برای پذیرش در دانش��گاه ها، معتقد بودند که با تصویب این طرح 
بازار دانش��جوی پولی و کم کیفیت رونق می گیرد و مافیای 400 میلیاردی 

آموزشگاه های کنکور جای خودش را به دبیرستان ها می دهد.
* س��یدمحمد یثربی مدیرکل تش��ریفات مجلس: حضور رؤس��ای جمهور 
کشورهای پاکس��تان، افغانستان، ارمنستان، لبنان، قزاقستان، کره شمالی، 
ترکمنس��تان، گینه بیسائو و توگو، تاجیکس��تان، کفیل ریاست جمهوری 
عراق، معاون رئیس جمهور ونزوئال، س��ه نخس��ت وزیر، پنج رئیس مجلس 
و شش وزیر خارجه در مراسم تحلیف قطعی شده است.           صفحه10

* هی��ات وزی��ران در راس��تای حمایت بیش��تر از 
دهک های پایین جامعه، تس��هیالت مسکن مهر را 

تا سقف 30 میلیون تومان افزایش داد.
* معاون وزیر صنعت و تجارت: قیمت نان افزایش 

نمی یابد.

* واکنش وزارت اقتص��اد به مصوبه مجلس درباره 
74هزار میلیارد تومان.

* انتقاد مع��اون گمرک از بخش��نامه جدید ارزی 
بانک مرکزی.

صفحه4

سقف تسهیالت مسکن مهر 
افزایش یافت

ج��ام از دس��ت مالئک به شبس��تان افتاد

شهادتامیرمؤمنانوموالیمتقیانحرضتعلی)ع(راتسلیتمیگوییم

 س��ایه فاجع��ه ب��ر عال��م ام��کان افت��اد

روحانی مثل خاتمی نیست 
او عضو ساختار جمهوری اسالمی است

برخورد فتنه گران در انتخابات 88
نانجيبانه بود

رهبر انقالب در جمع دانشجویان تشریح کردند

خط خون
 علیه ارتش  و اخوان

 در مصر
Leader.ir

این که تکلیف گرایی یعنی ما اصال به نتیجه نظر نداشته باشیم درست نیست
* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای:رئیس جمهور منتخب که شعار اعتدال را 
مطرح کرده است حتماً معنا و مفهوم مورد نظر خود را درباره مقوله اعتدال 

بیان خواهد کرد.
*جداً از دانشجویان عزیز و طرفداران سالیق گوناگون خواهش می کنم که اجازه 
ندهند »اختالف نظر در تحلیل و برداشت و تفسیر«، به کینه و دشمنی بیانجامد.
*در بررس��ی حوادث تلخ فتنه سال 88، مسئله اصلی و عمده، قانون شکنی 
و رفت��ار غیرنجیبانه جماعتی اس��ت که در مقابل جریان قانون ایس��تادند و 

به ایران عزیز، لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند.
*یکی از واقعیات این است که بخشی از نخبگان از کشور خارج می شوند اما در کنار 
افزایش چشمگیر دانشجویان نخبه« است، اما در  آن، واقعیت دیگری وجود دارد که »
تبلیغات، واقعیت اول بزرگنمایی می شود و واقعیت دوم به هیچ وجه گفته نمی شود. 
*فعال دانشجویی آرمان خواه که واقعیات را هم می بیند، در هیچ شرایطی، چه هنگام 
پیروزی های ش��یرین و چه هنگام هزیمت های تلخ، دچار احس��اس انفعال و یأس و 

بن بست نمی شود زیرا در آرمان خواهی صحیح و واقع بینانه، بن بست وجود ندارد.
*حوادث مصر نشانه این است که عمق بیداری اسالمی در این کشورها وجود 
دارد که البته خوب مدیریت نشد و اشتباه کردند، امروز صحنه مصر صحنه 

دردناکی است، این به خاطر اشتباهاتی است که صورت گرفت.
*در ای��ن دیدار قبل از س��خنان رهبر معظم انقالب 12 نفر از دانش��جویان 
به نمایندگی از تش��کل ها و انجمن های علمی – فرهنگی –قرآنی و سیاسی 
دانشگاه ها، دیدگاه های خود را درباره مسائل مختلف بیان کردند.    صفحه3

* قطر مال این حرف ها نبود


