
ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد احداث راه دسترس�ی و انجام عملیات حفر 300 متر 
دس�اندری در بلوک شمالی معدن ذغالسنگ خمرود در استان کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت های دارای سوابق اجرائی مفید در زمینه موضوع مناقصه 
دعوت بعمل می آید جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1392/5/21 لغایت ساعت 15 
مورخ 1392/5/30با در دس��ت داش��تن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصدهزار ریال به حساب شماره 
0105799359005 ن��زد بان��ک ملی ش��عبه میدان ولیعصر به نام این ش��رکت به آدرس ته��ران- باالتر از میدان 
ولیعصر- روبروی س��ینما اس��تقالل- پالک 1713 برج جنوبی- طبقه شش��م- امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمنا 

مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1392/6/9 تعیین می گردد.

آگهی مناقصه عمومی شماره 45-92/5 ت

م الف 2081

 نوبت سوم 

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 91/12/23 شرکت مزبور که در تاریخ 92/3/6 واصل 
گردید ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 90 به 
تصویب رس��ید. موسسه حسابرسی رس��ا محاسب امین به 
شناس��ه ملی 10320857454 بس��مت ب��ازرس اصلی و 
آسیه خوشنودی به ش ملی 1552108971 بسمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیر االنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. اعضاءهیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدن��د: هادی محمدخانی ب��ه ش ملی 0078942251 
و بنت اله��دی محمدخان��ی به ش مل��ی 0069734275 و 
محمدرض��ا صدیقی ب��ه ش مل��ی 0942398106 و احمد 
محمدخانی ب��ه ش ملی 0048267198 و معصومه حاجی 
محم��دی به ش ملی 0036845450 هادی محمدخانی به 
س��مت رئیس هیئ��ت مدیره و بنت اله��دی محمدخانی به 
س��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره و محمدرضا صدیقی به 
سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور از جمله چک، س��فته، برات و اوراق عادی 
و مراس��الت با امضاء دو نفر از مدیران همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت بهداشت کودک
 سهامی خاص ثبت شده
 به شماره 73830 

و شناسه ملی 10101187336

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

ش��رکت فوق در تاری��خ 1392/3/20 تحت ش��ماره439255 و شناس��ه ملی 
10320877871 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1392/3/20 از 
لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.

1 - موضوع ش��رکت: واردات و صادرات و تولید دستگاه های الکترونیکی 
و مکانیکی و س��خت افزاری و س��ایر کاالهای مجاز و نصب و راه اندازی و 
نگهداری دس��تگاه های مذکور. عقد قرارداد و اخذ و اعطای نمایندگی و 
مشارکت در شرکت های داخلی و خارجی. تحصیل اعتبار و وام از بانکها 
و مؤسس��ات خصوصی و دولتی و کلیه فعالیتهای تولیدی مجازی که با 

موضوع شرکت در ارتباط باشد.
2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی ش��رکت: استان تهران- ش��هر تهران میدان هالل احمر- 
خیاب��ان گلس��تان- کوچ��ه مس��یل باخت��ر- پ��الک155- کدپس��تی 

1645987891
4 - س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 10/000/000ری��ال منقس��م ب��ه یکصد 
س��هم 100/000ریال��ی ک��ه تعداد یکصد س��هم ب��ا نام می باش��د که 
مبل��غ 10/000/000ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی 
ش��ماره29692350ص مورخ 1392/3/8 نزد بانک پاس��ارگاد شعبه باغ 

صبا پرداخت گردیده است.
5 - اولین مدیران شرکت:

1-5- خان��م ش��راره ثابتیان ازناده ب��ه ش��ماره ملی 2297917406 به 
سمت رئیس هیئت مدیره.

2-5 - خانم ش��یرین ثابتیان ازن��اوه به ش��ماره ملی 1199258199 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- خانم سپیده ثابتیان ازناوه به شماره ملی 4650498570 به سمت 
عضو هیئت مدیره.

4-5- خانم شراره ثابتیان ازناده به شماره ملی 2297917406 به سمت 
مدیرعامل به مدت 2سال انتخاب گردیدند.
6 - دارندگان حق امضاء خانم شراره ثابتیان

شماره ملی: 2297917406
شماره شناسنامه: 387.

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

1-8- آقای بابک درخش��ان ب��ه ش��ماره ملی 3761977336 به عنوان 
بازرس اصلی

2-8- آقای پیمان درخش��ان به ش��ماره ملی 3762061505 به عنوان 
بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران 

آگهی تأسیس شرکت تجهیز ابزار ماهان سهامی خاص

طبق صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/2/30 ش��رکت 

مزبور ک��ه در تاریخ 92/3/7 واص��ل گردید اعضاء هیئت 

مدی��ره به مدت دو س��ال به قرار ذی��ل انتخاب گردیدند. 

مجتبی نعمتی جم به ک.م 0036203270 به نمایندگی 

از شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر به ش.م 

10101323148 به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین 

فهمیده به ک.م 0041974451 به نمایندگی از ش��رکت 

سرمایه گذاری میالد سازندگان به ش.م 10101424086 

به س��مت نائ��ب رئیس هیئت مدی��ره و مجتبی آقایی به 

ک.م 0439557518 به نمایندگی از شرکت جهاد تعاون  

به ش.م 10101382904 به س��مت عضو هیئت مدیره و 

داود اکبری به ک.م 0039731588 به سمت مدیرعامل 

خ��ارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه 

اوراق و اس��ناد تعهدآور به امضاء رئی��س هیئت مدیره و 

مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل با 

امضاء رئیس هیئت مدی��ره و یکی از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت
 جهاد تعاون تهران سهامی خاص

 به شماره ثبت 109718 
و شناسه ملی 10101534490

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/4 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص با 
نمایندگی آقای رحیم ش��اکی باهر به س��مت رئیس هیئت مدیره و 
ش��رکت مهندس��ی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی 
آقای ابراهیم س��عادتمند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت 
ماش��ین آالت همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای 
محمود میهن گیر به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت انبوه سازان 
سبزاندیش��ان س��هامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی دبستانی به 
سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار 
آذر مهد اس��تان آذربایجان شرقی س��هامی خاص با نمایندگی آقای 
ودود ارش��د فردبریس به س��مت عضو هیئت مدی��ره و آقای مرتضی 
دبس��تانی به نمایندگی از ش��رکت انبوه س��ازان سبزاندیشان سهامی 

خاص به شماره ثبت 236078 به سمت مدیرعامل.
2- کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و بانکی با امضا ثاب��ت مدیرعامل و 
مدیر مالی شرکت )محمدرضا خرمی( به اتفاق یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1392/2/17 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران
 و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی 
سهامی خاص به شماره ثبت 391521 

و شناسه ملی 10320409876

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��رکا م��ورخ 1391/9/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید:

انج��ام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا ارائه خدمات مجالس ش��امل 
پذیرائ��ی ارائه خدمات نظافتی جهت کلی��ه اماکن عمومی خصوصی 
ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی طراحی مشاوره اجرای کلیه 
پروژه های س��اختمانی اعم از مس��کونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و 
کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی مربوط به مشارکت و سرمایه گذاری 
و عقد قرارداد با کلیه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی داخلی و خارجی 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعطای نمایندگی 
داخل��ی و خارجی تامین نیروی انس��انی مورد نیاز ش��رکتی و ایجاد 
ش��عب و نمایندگی در سراس��ر ایران و جهان اخذ وام و تس��هیالت 
و اعتب��ارات ریال��ی و ارزی از بانکه��ا و موسس��ات مال��ی و اعتباری 
دولت��ی و خصوص��ی تهیه و توزیع واردات و ص��ادرات کلیه کاالهای 
مج��از بازرگانی انج��ام خدمات تهیه ، طبخ ،توزیع و س��رو غذا ارائه 

خدمات مجالس ش��امل پذیرایی ارائه خدم��ات نظافت جهت  کلیه 
اماکن عمومی و خصوصی ادارات و س��ازمانهای دولتی و خصوصی و 
طراحی،مش��اوره و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی 
تج��اری اداری ، صنعتی و کلیه تاسیس��ات برقی و مکانیکی مربوطه 
مش��ارکت و س��رمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی داخلی و خارجی و ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات دولتی 
و خصوصی اخ��ذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی تامین نیروی 
انس��انی مورد نیاز شرکت و ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر ایران 
و جه��ان اخذ وام و تس��هیالت و اعتبارات ریال��ی و ارزی از بانکها و 
موسس��ات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی تهیه ، توزیع و واردات 

و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
در تاریخ 1392/2/28 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت نگین درخشان روزبه با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 271167 و شناسه ملی 10103035735

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/1/26 شرکت مزبور 
ک��ه در تاری��خ 92/2/25 واصل گردید موارد ذیل ب��ه تصویب مجمع مذکور 
رس��ید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91/9/30 به تصویب رسید. 
موسس��ه حسابرسی مفید راهبر به شناس��ه ملی 10861836531 به سمت 
ب��ازرس برای مدت یک س��ال انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تصمیمات شرکت 
مهندسین مشاور ساخت آزما سهامی خاص 

به شماره ثبت 89424
 و شناسه ملی 10101338001

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

مجله هفتگ��ی کیهان 
ورزش��ی حاوی مطالب 
تحلی��ل،  خواندن��ی، 
و  گ��زارش، مصاحب��ه 
آخرین اخبار از ورزش 
ای��ران و جه��ان امروز 
م��رداد   26 )ش��نبه 
92( در سراس��ر کشور 
منتش��ر ش��د. در این 

شماره می خوانیم:
* ورزش در مرحله تازه 
نگاه  هفته(،  )چشم انداز 
چند بعدی به نیلس��ون 

سنگربان پرسپولیس، علی کریمی و فرهاد مجیدی مبادا خیانت به عشق در 
»از ما گفت��ن«، مایکل فلپس و طالهای آبی، ویژه نامه بوندس لیگای آلمان، 
گزارش  کامل هفته های چهارم و پنجم لیگ برتر فوتبال ایران به همراه نتایج 

لیگ های فوتبال اروپا و...
آخرین اخبار از کشتی، وزنه برداری، دوومیدانی، ورزش های رزمی و بسکتبال

پوستر: سیدمهدی رحمتی، فوالد خوزستان و تراکتورسازی تبریز

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 205۶7  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ويژه تهران(  شنبه 2۶ مرداد q  1392 9 شوال q  1434 17 آگوست2013

خبر ویژه
یادداشت روز

30 شهید و 103 مجروح

جنوب بیروت در آتش و دود
میشل سلیمان: انفجار کار اسرائیل است

صفحه2 صفحه2

* سلس��له انفجاره��ای تروریس��تی در عراق 

30 شهید و 103 مجروح بر جای گذاشت.

* درخواس��ت امان از پنتاگون برای اس��تقرار 

هواپیماهای جاسوسی در خاک اردن.

* فراخ��وان دوم مردم بحرین برای س��رنگونی 

رژیم آل خلیفه با وجود تدابیر شدید امنیتی.

* مرحله دوم مذاکرات س��ازش پشت درهای 

بسته برگزار شد.                         صفحه آخر

ارتش سوریه در جبهه غرب
صدها تروریست را به هالکت رساند

* کش��تی آرای دالیل ثبات قیمت س��که و ارز در 

هفته های اخیر را اعالم کرد.

* رئیس س��ازمان راهداری از کاهش 5/5 درصدی 

تلفات جاده ای در سال جاری خبر داد.

* رئیس سازمان خصوصی سازی: معامله سهام عدالت 

مشروط به اجازه وزیر جدید اقتصاد است.

* پیش بینی رشد 60درصدی صادرات سیمان.

صفحه4

خرید تضمینی گندم 
از 4 میلیون تن گذشت

* وزیر امور خارجه ایران طی تماس تلفنی با احسان اوغلو دبیرکل سازمان 
همکاری اس��المی، کش��تار مردم بی دفاع مصر را محکوم و خواستار توقف 
خشونت ها و دخالت هرچه سریع تر این سازمان برای جلوگیری از گسترش 
تنش ها در این کشور شد.                                                  صفحه2

تماس تلفنی ظریف با دبیرکل سازمان همکاری اسالمی

خشونت ها و کشتار مردم مصر 
باید متوقف شود

* میلیون ه��ا نف��ر از م��ردم مص��ر در اعتراض ب��ه کش��تار معترضان در 
چهارشنبه خونین تظاهرات »روز خشم« برگزار کردند.

* این تظاهرات با وجود حضور بس��یار سنگین نیروهای امنیتی، تانک ها و 
زره پوش ها در سرتاسر مصر برگزار شد.

* معترضان در قاهره پس از اقامه نماز جمعه در مس��اجد به سمت میدان 
»رامسیس« تظاهرات کردند.

با وجود حکومت نظامی انجام شد

تظاهرات روز خشم در مصر
مردم: تا آخر ایستاده ایم

* مقام��ات دولت��ی مص��ر تهدید 
کرده اند در صورت نزدیک ش��دن 
معترضان به ساختمان های دولتی 
آنها را با گلوله هدف قرار می دهند.
* اتحادیه عرب از اقدام روز چهارشنبه 
ارت��ش مص��ر در کش��تار معترض��ان 
قدردانی کرد!                صفحه آخر

* دولت لبنان به مناسبت کشته و زخمی شدن صدها تن از شهروندان بی گناه این کشور عزای عمومی اعالم کرد.

* حزب اهلل: اگر رژیم صهیونیستی فکر می کند با این اقدامات تروریستی ذره ای از عزم و اراده مقاومت می کاهد در اشتباه است.
* میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان: رد پای رژیم صهیونیستی در این اقدام بزدالنه کامال مشهود است.

* گروه تروریستی موسوم به عایشه مسئولیت این انفجار تروریستی را برعهده گرفت.                    صفحه آخر

رسانه های بیگانه:ادبیات وزیران پیشنهادی  
اصولگرایانه بود

دولت روحانی رسماً آغاز به کار کرد

* پ��س از 4 روز بحث های داغ نمایندگان مجلس برای بررس��ی صالحیت وزرای 
پیشنهادی دکتر روحانی ، 15 وزیر موفق به کسب رأی اعتماد مجلس شدند. 

* محم��د علی نجفی ، جعفر میلی منفرد و مس��عود س��لطانی فر به ترتیب 
وزرای پیشنهادی روحانی  برای وزارتخانه های» آموزش و پرورش« ، »علوم 
تحقیق��ات و فناوری«و» ورزش و جوانان« بودند که نتوانس��تند رأی اعتماد 

نمایندگان مجلس را برای تصدی وزارتخانه های مذکور کسب کنند.
* بی بی س��ی: وزرای پیش��نهادی حس��ن روحانی از جمل��ه زنگنه، نجفی، 

آخوندی، میلی منفرد و ربیعی در دفاع از خود ادبیات اصولگرایانه داشتند.
* علی طیب نیا گزینه پیش��نهادی وزارت اقتصاد با کسب 274 رای موافق، 
بیشترین رأی را کسب کرد.حمید چیت چیان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو 
با کس��ب 272 رای و حس��ین دهقان گزینه پیش��نهادی وزارت دفاع نیز با 
کسب 269 رأی موافق، بعد از طیب نیا بیشترین آرای موافق را کسب کردند.
*حجت االس��الم حس��ن روحانی : رأی مجلس هر چه باش��د به آن احترام 

می گذارم وهمه انتقادات را به رسمیت  می شناسم.
* خط قرمز من و شما با تمام وزرای آینده امانتداری در بیت المال و رعایت 
رهنمودهای رهبری و حراست از عزت کشور و صیانت و پاسداری از اخالق 

و احکام نورانی اسالم است.
* بی��ژن نامدار زنگنه: من با ه��ر گونه اقدام غیرقانونی و هنجارش��کنانه از 
23خرداد 88 به بعد مخالف بودم و هستم و  رفتار ساختارشکنانه را محکوم 
می کنم، پس از 29 خرداد هم هیچ اقدامی خالف منویات ایشان انجام ندادم 
و هرچه از نظر مقام معظم رهبری محکوم باشد از نظر من نیز محکوم است و 
تبعیت از مقام معظم رهبری را شرط الزم در این دولت می دانم.   صفحه10

محمود واعظی
ارتباطات و فناوری اطالعات

سیدمحمود علوی
اطالعات

علی طیب نیا
اقتصاد و امور دارایی

محمدجواد ظریف
امور خارجه

سیدحسن قاضی زاده هاشمی
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

علی ربیعی
تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمود حجتی
جهاد کشاورزی

مصطفی پورمحمدی
دادگستری

حسین دهقان
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

عباس آخوندی
راه و شهرسازی

محمدرضا نعمت زاده
صنعت، معدن و تجارت

علی جنتی
فرهنگ و ارشاد اسالمی

عبدالرضا رحمانی فضلی
کشور

بیژن نامدار زنگنه
نفت

حمید چیت چیان
نیرو

منوشه امیر:
باز هم کیهان برنده شد !

* ربع پهلوی در نوبت  خودکشی!

خاکسپاری 
جنازه فتنه!


