
موضوع مزایده: واگذاری امور نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار قزوین
تضمین ش��رکت در مزایده مبلغ 97/400/000ری��ال بصورت فیش واریزی 

نقدی یا ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده می باشد.
مهل�ت و محل دریافت اس�ناد: تا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 

1392/8/30 به آدرس ذیل
مهلت و محل ارائه پیش�نهادات: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

1392/9/12 به آدرس ذیل
زمان و محل بازگش�ائی پیش�نهادات: س��اعت 11 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 1392/9/13 به آدرس ذیل
لذا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آدرس: قزوین- بلوار نوروزیان- بلوار حج- 
بن بست اول کدپستی 46161-34149 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان 

قزوین )امور اداری( یا به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین

آگهی مزایده 
اداره کل حمل و نقلشماره 92-6

و پایانه های استان قزوین  نوبت دوم 

نظ��ر به اینکه پرونده آقای دکتر محمد موحدی فرزند حمید 
عضو هیات علمی دانش��کده بهداشت در هیات بدوی رسیدگی 
انتظامی اعضای هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید 
بهش��تی به دلیل ترک خدمت مطرح می باش��د لذا بر اس��اس 
مقررات ب��ه نامبرده ابالغ می گردد چنانچه در ایران س��کونت 
دارن��د ظرف م��دت یک ماه و در صورت س��کونت در خارج از 
کش��ور ظرف مدت دو ماه مراجع��ه و یا دفاعیه خود را کتبا به 
مدیریت نیروی انس��انی این دانش��گاه واقع در بزرگراه ش��هید 
چمران- اوین- جنب بیمارس��تان آیت ا... طالقانی س��اختمان 
شماره 1- طبقه چهارم تحویل و رسید دریافت دارند و در غیر 

این صورت پس از مهلت مقرر رای اخراج صادر خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

»آگهی احضاریه«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 3605

* تهی��ه ، نص��ب و راه ان��دازی تجهیزات و نرم افزارهای ذخیره س��ازی 
و پش��تیبان گیری اطالع��ات   )SAN Storage( ب��ه ش��رح ج��دول 

ریز آیتم های اعالم شده...

آگهی مناقصه عمومی 
92/14/ق دومرحله ای 

)چاپ نوبت دوم( شرکت مخابرات استان قزوین 
)سهامی خاص(

در صفحه6 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/3/28 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

خانم الله امینی 0053868641 به س��مت رئیس هیئت مدیره و 

ساس��ان میار اس��داهلل نژاد 6279772098 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره و فردین عالی زاد 1371818649 به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند. امضا 

کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک دو 

نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر ش��رکت معتبر و نامه های اداری و 

مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.

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

بارکد 1565344

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی رکسان و دارا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 197738 و شناسه ملی 10102395852 

م الف 72435

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 

92/4/20 ک��ه در تاریخ 92/5/1 واص��ل گردیده تصمیمات ذیل 

اتخاذ گردید:

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 1391 به 

تصویب رسید.

مؤسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی 

10100327020 به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم 

به ش��ماره مل��ی 0050205439 ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل 

برای یک س��ال انتخ��اب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان 

جهت نش��ر آگهی های شرکت انتخاب ش��د. آقای غالمرضا بیات 

به ش��ماره ملی 4910997520 آقای س��یدرحیم فیروزآبادی به 

ش��ماره ملی 6649559148 آقای حمید اسالمی به شماره ملی 

2991307277 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند.

بارکد 1868989

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی طینا 
سهامی خاص به شماره ثبت 43474 

و شناسه ملی 10100888355

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

م الف 76100  م الف 69080

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پناه ساز الوند 
سهامی خاص به شماره ثبت 324733 

 و شناسه ملی 10820013990

بارکد 01048120

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1391/12/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مؤسس��ه حسابرس��ی آبان ارقام پارس به نمایندگی شجاع ابراهیمی توانی کد 
ملی 5809518559 به عنوان بازرس اصلی و حس��ین سعیدی فرد به شماره 
ملی 3874454398 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی ها انتخاب شد.

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ  

1392/4/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دوس��ال به قرار ذیل انتخاب ش��دند: موسس��ه بنیاد تعاون 

ناجا به نمایندگی رحیم ش��اکی باهر به کد ملی 1380777021 

- ش��رکت مهندس��ی عمران و تولیدی نیرو ب��ا نمایندگی محمد 

موالبیگی به کد ملی 3992165345- ش��رکت انبوه سازان سبز 

اندیش��ان با نمایندگی حسن طاهری به کد ملی 1600179363 

- شرکت س��رمایه گذاری مهرگان با نمایندگی میر بهزاد طاهری 

اطاقس��را به کد ملی 2060650021- موسسه ناجی سازان امین 

به نمایندگی محمدرضا رزاقی مدبر به کد ملی 0050779540

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

 بارکد0944340

آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتولی تهران گستر سهامی خاص 
به شماره ثبت 121538 و شناسه ملی 10101650532

م الف69110

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین شد.

2- آقای محمدرضا علیزاده دیلمقانی 0073548588 به س��مت 
ب��ازرس اصلی و آقای رضا هاش��می 1229512055 به س��مت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
3- ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��الی مالی منتهی به 1391 

به تصویب رسید.
کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و اسناد 
رس��می با امضای مدیرعامل و یک نفر از دو نفر رئیس و یا نائب 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

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

 بارکد 1253429

آگهی تغییرات شرکت صنایع زنجیر ایران شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 51685 و شناسه ملی 10100968386

م الف69090

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/15 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

- آقای��ان مه��رداد عجمی با کدمل��ی 1286568031 بس��مت 

مدیرعام��ل و رئی��س هیئت مدیره - مرتض��ی عجمی با کد ملی 

1286193036 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - مهیار عجمی 

با کد ملی 4632350058 بسمت عضو هیئت مدیره.

- کلی��ه اس��ناد و اوراق مربوط به ش��رکت از قبیل چک س��فته 

برات قراردادهای تعهدآور اس��ناد رسمی با مدیرعامل و در غیاب 

مدیرعامل با نائب رئیس هیئت مدیره یا آقای مهیار عجمی عضو 

هیئت مدیره هر یک منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

 بارکد 1056641

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی الوان فلز سهامی خاص
 به شماره ثبت 95075 و شناسه ملی 10101391420

م الف69082

 م الف 71155

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری 
بهاران بهشت البرز سهامی خاص به شماره ثبت 

367545 و شناسه ملی 10320130226 

بارکد 1468559

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1392/3/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مؤسس��ه حسابرس��ی مفید راهبر بشناس��ه مل��ی 10861836531 به عنوان 
بازرس قانونی برای یک س��ال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حس��اب س��ود 
و زیان س��ال 1391 بتصویب رس��ید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی ها انتخاب شد.

م الف 71161

آگهی تغییرات شرکت مهندسی هوشمندسازان افالک 
سهامی خاص به شماره ثبت 328215

 و شناسه ملی 10103665148

بارکد 1456758

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

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/5/3 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت به تهران میدان پونک خیابان میرزابابایی بعد از س��ردار جنگل 

پالک 162 طبقه اول کدپستی 1476735563 منتقل گردید و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید.

م الف71158

آگهی تغییرات شرکت کیهان کاال پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 433523 

و شناسه ملی 10320843475

بارکد 1478564

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1392/5/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای سهیل بهرام نژاد به شماره ملی 0058384022 به عنوان بازرس 
اصلی و فردین ش��اهعلیان به کدملی 1671104463 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
تراز و حساب سود و زیان سال مالی91 به تصویب رسید.

م الف 71157

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور گنو 
سهامی خاص به شماره ثبت 44468

 و شناسه ملی 10100898174

بارکد1476244

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1392/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391/12/30 به تصویب رسید.
موسس��ه حسابرسی و خدمات مدیریت س��امان پندار )حسابداران رسمی( به 
شناس��ه ملی 10100525069 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا اکبری 
امامی به کد ملی 0067555888 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

 مجله کیهان ورزشی حاوی
 مطال��ب خواندن��ی، تحلیل،
میزگرد، مصاحبه،   تفس��یر، 
 گ��زارش و آخری��ن اخبار از
 ورزش ای��ران و جه��ان هر
 هفته روزهای ش��نبه در 68
 صفحه و ب��ه قیمت 1000
 توم��ان در سراس��ر کش��ور

منتشر می شود.
 در ش��ماره اخیر )25 آبان 92(

می خوانیم:
 * امی��دواری ب��ا چاش��نی
)چش��م انداز  خوش خیال��ی 
آبان م��اه  میزگرد   هفت��ه(، 

 کیهان ورزشی با حضور رکن الدین دبیر، نایب روئین  دل و ناصر ابراهیمی
 و بحث فوتبال پایه، به استقبال والیبال جام قهرمان قهرمانان، بوسنی و
 اولین حضور در جام جهانی، نگاه چند بعدی به بهادر موالیی، کروش و
 فوتبال ایرانی! )تکاپو( هیه رو: جمع آوری این نس��ل فوتبال اسپانیا دیگر
 غیرممکن است، آخرین اخبار از فوتبال ایران و جهان، لیگ دسته دوم،
 گ��زارش از جام ملت های آس��یا در تایلند، بازیه��ای پلی آف در راه جام
 جهانی 2014 و... به همراه پوس��تر: فرزاد آش��وبی و تیم فوتبال راه آهن

تهران، گزارش لیگ برتر کشتی و...

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20640  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 25 آبان q  1392 12 محرم q  1435 16 نوامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

* درگی��ری مس��لحانه میان تروریس��ت ها در 

سوریه 50 کشته و 53 مجروح بر جای گذاشت.

* امضای قرارداد تس��لیحاتی 2 میلیارد دالری 

میان مسکو و قاهره.

* مردم افغانستان: نمی گذاریم سند بردگی با 

آمریکا امضاء شود.

* ش��یعیان عربس��تان در مراس��م ع��زاداری

شعار »مرگ بر آل سعود« سر دادند.   صفحه آخر

سیدحسن نصراهلل: تا آخر
در کنار مقاومت سوریه ایستاده ایم

* معاون نظارت بر اجرای استاندارد: پلت فرم برخی 
خودروه��ا به 4 یا 5 دهه قبل تعل��ق دارد و امکان 

افزایش کیفیت آنها وجود ندارد.
* پیش��نهاد افزایش قیمت بلی��ت قطارهای رجاء 

سوی مدیرعامل جدید شرکت. از

* نمایندگان مجلس: جزئی��ات طرح دولت درباره 
مسکن مشخص نیست.

* وزیر نیرو از احتمال گران شدن قیمت آب و برق 
در سال جاری خبر داد.

صفحه4

تولید برخی خودروها تا سال94
متوقف می شود

حریف بار دیگر نشان داد قابل اعتماد نیست

تیر خالص آمریکا
به مذاکرات ژنو3

سالروز شهادت پاسدار  وحی نبوی، خط علوی

 و شور حسینی را تسلیت می گوئیم

صفحه2
* آیت اهلل صدیقی: اسالمیت ما حول محور والیت و 
جمهوریت ما با حضور عظیم مردم است.  صفحه10

پاسخ دندان شکن به حامیان غربی، عربی و عبری سلفی ها

لبیک یا حسین)ع(
جهانی شد

خطیب جمعه تهران: 
از مواضع هسته ای خود

کوتاه نمی آئیم

صفحه3

 عاشورا 
در 

زمانه ما

* آمریکا بار دیگر و برای چندمین بار نش��ان داد که نمی تواند 
طرف قابل اعتمادی در مذاکرات هسته ای کشورمان باشد.

* آمریکایی ه��ا در مذاک��رات ژنو 2، بازی تک��راری »چماق و 
هوی��ج« را با تغیی��ر نقش ها به می��دان آورده و این بار برخالف 
دفعات قبل، چماق را به دس��ت فرانسه داده و هویج را خود به 

دست گرفته بودند.

* اوباما: ب��ه نمایندگان کنگره اطمین��ان دادم که تحریم های 
اصل��ی ایران بویژه تحریم نفتی و بانکی که مهمترین تاثیر را بر 

اقتصاد این کشور گذاشته است به قوت خود باقی است.
* جان کری: آنچه ما از کنگره می خواهیم این اس��ت که به ما 
زمان بدهد تا در مذاکرات با ایران به توافقی که منافع آمریکا و 

اسرائیل را تأمین کند دست پیدا کنیم.

* بیش از 95 درصد تحریم های کنونی علیه ایران بر جای خود 
باقی خواهد ماند.

* سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا: اختالف بین آمریکا و 
اسرائیل بر سر توافق بین 1+5 و ایران، تاکتیکی است و آمریکا 

و اسرائیل برای رسیدن به یک هدف مشترک تالش می کنند.
صفحه2

همکاری عمیق آمریکا و اسرائیل
هدف: برچیدن کامل برنامه هسته ای ایران!

* سوزاندن برگ های برنده پیش از مذاکره!


