
جناب آقای حاج مرتضی روزبه
استاندار محترم استان قزوین

انتصاب شایس��ته و بحق حضرتعالی به سمت استاندار قزوین را تبریک عرض 
می نمائیم. بدون شک حضور جنابعالی در این سمت باعث رشد بیش از پیش 

استان قزوین خواهد شد. توفیق روزافزون شما را از خداوند منان خواهانیم.
شرکت ریسندگی گیالن

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون« «

در طلیعه ماه پرمصیبت محرم و ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین)علیه الس��ام( مجاهد صادق و پیر عرصه سیاس��ت 
ایران مرحوم مغفور استاد حبیب اهلل عسگراوالدی به دیدار یاران انقابی اش شتافت و همه دوستداران 

انقاب اسامی را داغدار نمود.
لذا بدینوس��یله مراتب امتنان و سپاس��گزاری از محضر مقام معظم رهبری »مدظله العالی«، مراجع عالیقدر تقلید، ریاست 
محترم جمهوری، ریاس��ت محترم قوه قضائیه، ریاس��ت محترم مجلس ش��ورای اسامی، ریاس��ت محترم مجلس خبرگان 
رهبری، ریاس��ت محترم مجمع تش��خیص مصلحت نظام، ریاس��ت محترم دفتر مقام معظم رهبری، مدیریت محترم حوزه 
علمیه قم، جامعه مدرس��ین محترم حوزه علمیه قم و حوزه های علمیه سراس��ر کشور، فرزندان مکرم رهبر معظم انقاب، 
اعض��ای محت��رم هیئت دولت، روس��ای محترم نهادهای انقاب، جامع��ه روحانیت مبارز، ائمه محت��رم جمعه و جماعات، 
 نمایندگان محترم مجلس ش��ورای اسامی، اس��تانداران و فرمانداران محترم، فرماندهی محترم نیروی انتظامی، یادگاران 
حضرت امام خمینی)ره(، اصناف، بازاریان، دانش��گاهیان و قضات محترم، دبیران محترم حزب موتلفه اسامی، امدادگران، 
مددجویان و مسئوالن کمیته امداد امام خمینی)ره(، دبیران محترم جبهه پیروان خط امام و رهبری و اقشار مختلف مردم 
شریف و قدرشناس میهن اسامی مان که در مراسم تشییع، تدفین و مجالس بزرگداشت آن مرحوم مغفور شرکت نموده و 
یا با صدور بیانیه و اطاعیه و ارس��ال پیام تس��لیت، ابراز همدردی نموده اند، اعام نموده برای همگان سامتی و طول عمر 
و مزید توفیقات و برای آن عزیز سفر کرده رحمت و غفران واسعه الهی را از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت می نمائیم.
شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی

محمدنبی حبیبی
اعضای بیت مرحوم عسگراوالدی

اسداهلل عسگراوالدی
شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی

ابوالفضل حاجی حیدری

دانش�گاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نظر دارد، راهبری ونگهداری 
تاسیسات خوابگاه های دانشجویی را از طریق فراخوان عمومی به پیمانکار 
واجد صاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل 
می آی��د از تاری��خ درج آگهی نوبت دوم به م��دت 10 روز کاری جهت خرید و 
عودت اس��ناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه معتبر کتبی و ارایه فیش 
بانکی به مبلغ 100/000 ریال در وجه حس��اب س��یبای 2178469007004 
نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه شهید بهشتی بنام حساب رابط تمرکز وجوه 
درآمدهای اختصاصی امور اداری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از ساعت 
8صبح الی 15 به دبیرخانه حراست ستاد مرکزی دانشگاه واقع در اوین- بلوار 
دانش��جو- بن بس��ت کودکیار- ساختمان حراست دانش��گاه علوم بهزیستی و 

توانبخشی مراجعه نمایند.
تبصره 1: هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

تبصره 2: میزان س�پرده شرکت در مناقصه: 10/000/000 ریال بصورت 
ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی 

توجه1: جهت دریافت رایگان اس��ناد به سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس: 
http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایند.

توجه2: جهت کس��ب اطاعات بیش��تر با ش��ماره تلف��ن 22180069 تماس 
حاصل فرمائید.

آگهی مناقصه عمومی
تاسیسات خوابگاه های دانشجویی

 نوبت دوم 

روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
م الف 4065

تازه های کتابدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رجوع به صفحه8

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1392/6/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای اصغر محمودی شماره ملی 1198926988 به سمت 

رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم غامی کلیش��می ش��ماره 

ملی 5949614739 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و 

آقای حسن عباسیون شماره ملی 0042263832 به سمت 

مدیرعامل تعیین گردیدند.

- کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به امضاء 

مش��ترک دو نفر از اعضاء هیئ��ت مدیره متفقا همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری 

و مراس��ات با امضا ثابت مدیرعامل و در غیاب ایش��ان هر 

یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

بارکد2546447

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپان
 سهامی خاص به شماره ثبت 23366 

و شناسه ملی 10100688371

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

م الف 83505

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

م��ورخ 1392/5/28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و 

حس��اب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391 به تصویب 

رس��ید. آقایان علیرضا ثابتی به عنوان بازرس اصلی و هادی 

مومن��ی به عنوان ب��ازرس علی البدل برای یک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.

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

بارکد 2215735

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نوین 
ساختمان مانا سهامی خاص  به شماره ثبت 

358151 و شناسه ملی 10104067109

م الف 81242

آگهی تغییرات شرکت تولید مسکن خاور 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 133895 

و شناسه ملی 10101771391

بارکد 2099255

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

به اس��تناد صورتجلسه عادی س��الیانه مورخ 1392/3/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب 
گردید.

س��ازمان حسابرسی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی شرکت 
انتخاب گردید.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید.

م الف 81228
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین ش��د. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به 

تصویب رسید.

فرخ هاش��م زاده فاح به کدمل��ی 2753325987 و روبت 

بدلیان��س آواکم پور ب��ه کدمل��ی 1378596102 و فریبرز 

هاش��م زاده فاح 0047292172 به مدت 2 سال به سمت 

اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.

محمدباق��ر اصفهانی به کدملی 3873178664 به س��مت 

بازرس اصلی و مجید رضائی تبار به کدملی 0941172041 

به س��مت بازرس علی البدل ش��رکت بمدت یکسال انتخاب 

گردیدند.

بارکد 2411311

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی شالوده 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8696

 و شناسه ملی 10100371008

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

م الف 81787

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1392/6/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب و س��ود و زیان س��ال مالی 91 بتصویب 

رسید. هاشم آرمین کوش��ا به شماره ملی 0069140901 

به عنوان بازرس اصلی و آقای س��یدمحمدمهدی موس��وی 

به ش��ماره ملی 0068388519 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

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

بارکد 2035843

آگهی تغییرات شرکت خوارزم ارتباط خاورمیانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 112338 

و شناسه ملی 10101560184

م الف 81226

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/5/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای س��یدصدرالدین شمس��ی پور حس��ینی ب��ه کد ملی 
2708732706 به س��مت ب��ازرس اصل��ی و خانم فاطمه 
ساکت دافچائی به کد ملی 0080182569 به سمت بازرس 
علی الب��دل برای یک س��ال مال��ی انتخاب ش��دند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نش��ر آگهی های شرکت انتخاب 
شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال 1391 مورد 

تصویب قرار گرفت.

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

بارکد 2183026

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان هلیله 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43546 

و شناسه ملی 10100889073

م الف 81234

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1392/3/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای عل��ی س��راج کدمل��ی 0043315518 ب��ه س��مت 

مدیرعامل آقای س��یامک صبوری کدمل��ی 043315518 

به س��مت رئیس هیئت مدیره آق��ای بهزاد صبوری کدملی 

0045504121 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین 

گردیدن��د حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور بانکی و 

قراردادها به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 2029014

آگهی تصمیمات شرکت تارماک
 سهامی خاص به شماره ثبت 38633 

و شناسه ملی 10100840495

م الف 81246
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 

1392/4/5 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و حس��اب سود 

و زی��ان عملک��رد س��ال 1391 بتصویب رس��ید. هیئ��ت مدیره 

بس��مت های خود برای مدت دو س��ال به ش��رح زیر: آقایان رافی 

مقردیچی��ان )کدملی 6239893897( و راچی��ک بابا خانیانس 

)کدملی 1378655338( و آرداش��س هواکیم آوانسیان کدملی 

1378638301 انتخاب شدند که آقای رافی مقردیچیان بسمت 

رئیس هیئت مدیره و آقای راچیک باباخانیانس بسمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره و آقای آرداش��س هواکیم آوانس��یان بسمت 

نائ��ب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اس��ناد 

بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات و قراردادها 

با امضای مش��ترک و متفق دو نفر از سه نفر اعضای اصلی هیئت 

مدیره با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. آقایان ناصر زارع صادقی 

)1370447396( و یحیی یحیی زاده )2648549862( به مدت 

یک س��ال به ترتیب بسمت بازرس��ان اصلی و علی البدل انتخاب 

گردیدن��د. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جه��ت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

بارکد 2433849

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل 
بین المللی تیزپر سهامی خاص 

به شماره ثبت 2101
 و شناسه ملی 10862021220

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

م الف 81792
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خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

* مصباحی مقدم: امکان اجرای فاز دوم هدفمندی 

یارانه ها در سال آینده وجود ندارد.

ط��ی کش��ور  واردات  درص��دی   28 کاه��ش   *

 8 ماه.

* مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

از آغاز ذخیره سازی بنزین برای نوروز 93 خبر داد.

* آخوندی: خرید و فروش مسکن مهر به زودی آزاد 

می شود.                                          صفحه4

نوبخت:

دولت در اقتصاد مقاومتی
باید دخل و خرج را تنظیم کند

* فارین پالیسی: عربستان موشک های خریداری شده از 

آمریکا را تحویل تروریست ها در سوریه می دهد.

* کرزای: در حال مذاکره با سران طالبان هستم.

* عملیات تروریستی در مسیر کاروان زائران کربا.

* هش��دار دولت هنیه نس��بت به بروز فاجعه انس��انی

 در غزه.

* س��ناتور ج��ان مک کی��ن در اوکرای��ن معترض��ان را 

وطن پرست خواند!                                    صفحه آخر

واشنگتن پست:

اوباما متوجه نیست
آمریکا در حال فروپاشی است

در واکنش به تحریم های جدید غرب

ظریف به جای آمریکا
به منتقدان داخلی اعتراض کرد

دستگیری 123سارق زورگیر در تهران

صفحه2

* س��خنگوی کاخ سفید مدعی 
ش��د اوباما در تم��اس تلفنی با 
روحان��ی موضوع ناپدید ش��دن 
»رابرت لوینس��ون« را مطرح و 
چندین بار خواس��تار آزادی وی 

شده است!

* روحانی: همانگونه که دولت عراق پیش از این امنیت پیمانکاران و شرکت های ایرانی را تضمین کرده است 
باید در جهت حفاظت بیشتر از آنها تاش کند.

* مالکی: دستور داده ام از اتباع و زائران ایرانی که در عراق هستند به لحاظ امنیتی به گونه ای کامل تر و قوی تر 
حفاظت شود.                                                                                                           صفحه3

نماینده ایران در سازمان ملل:

واشنگتن باید درباره ماموریت لوینسون
توضیح بدهد

* وزیر امور خارجه آمریکا نیز به صورت مستقیم در این مورد با همتای 
ایرانی خود صحبت کرده است.

* جان کری: ما لوینسون را رها نکرده ایم و از کانال های مختلف به شدت 
پیگیر آزادی وی هستیم.

* رابرت لوینسون که به تازگی فاش شده مامور سیا بوده است در سال 
2007 ناپدید شد. آمریکا مدعی است وی در ایران مفقود شده است.

صفحه10

صفحه11

در گفت وگوی تلفنی با روحانی تاکید شد

دستور نخست وزیر عراق
برای دستگیری عوامل حادثه تروریستی بعقوبه

* وزارت خزانه داری آمریکا در حالی 17 شرکت را به بهانه تاش برای دور زدن 
تحریم های ایران در فهرست سیاه تحریم ها قرار داد که انتظار می رفت دستگاه 
سیاست خارجی کشورمان واکنش مناسبی به این اقدام واشنگتن داشته باشد.

* در حال��ی ک��ه مردم در انتظار واکنش صریح و قاط��ع وزارت امور خارجه 
کشورمان در قبال اقدام اخیر آمریکا و تحریم های جدید بودند، آقای ظریف، 

منتقدان داخلی را به باد انتقاد گرفت.
* وزیر خارجه درباره اقدام خصمانه اخیر آمریکا فقط به نوشتن چند جمله، 
آن ه��م در صفحه فیس بوک خود اکتفا کرد که در برابر هر اقدام نامناس��ب، 

واکنش حساب شده و هدفمند نشان می دهیم.
* وزی��ر خارجه در صفحه فیس بوک خود که معلوم نیس��ت با کدام توجیه 
قانونی به تریبون رس��می وزارت خارجه تبدیل شده است، نوشت »در چند 
روز گذش��ته اقدامات نامناسبی از سوی آمریکایی ها صورت گرفت که  ما به 

شکل مقتضی و با در نظر گرفتن همه جوانب امر به آن پاسخ دادیم.«
* ظریف:برخی دوس��تان که دل خوش��ی از برنامه اقدام ژنو نداشتند مرگ 

زودرس آن را اعام کرده اند که بیشتر بیان خواست تا واقعیت است.
* تیم مذاکره کنن��ده در برابر اتهامات ناروا و غیرمنصفانه به خاطر منافع ملی 
سکوت می کند ولی در زمان مناسب به همه ایرادها و ابهامات پاسخ خواهیم داد.

* ضمنا دوس��تانی که با استفاده از سکوت ضروری ما، مشغول خرده گیری 
از کنار گود هس��تند هم حتما می دانند که فرمایشاتشان همگی جواب دارد 
ولی تیم مذاکره کننده وظیفه مهمتری برای پیگیری منافع ملی دارد و پاسخ 
عمومی به برخی موارد را فعا به مصلحت نمی داند.                    صفحه2

آغاز و پایان 
این راه!

دیدار هیئت پارلمانی اروپا 
با فتنه گران

* مدیرکل تش��ریفات مجلس:تنظیم برنامه دیدار هیئت پارلمانی اروپا 
با2تن از فعاالن فتنه 88، بدون اطاع مجلس بوده است.          صفحه10

* بازداشتی فتنه 88 دبیر سیاسی روزنامه ایران شد!
* خبر کیهان کمردرد دارد یا پیمان شکنی آمریکا ؟!

سران مافیا
که از آب گرم ماندال می آمدند!


