
اداره اوق�اف و ام�ور خیری�ه شهرس�تان یزد در نظ��ر دارد حف�ظ و نگهداری 
موتورخانه حرارت مرکزی آس�تان مقدس امامزاده سیدجعفر محمد)ع( را به 
ص��ورت مناقصه به افراد متبح��ر واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد ش��رایط می توانند 
درخواس��ت خود را تا آخر وقت اداری سه شنبه مورخ 93/10/16 در پاکت دربسته به 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد، واقع در خیابان شهید مطهری تحویل نمایند.
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر قبل از ارسال پیشنهاد، به اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان یزد واقع در خیابان شهید مطهری مراجعه و یا با شماره تلفن 

 22-37265220 تماس حاصل نمایند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1393/5/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب 

گردیدند:

شرکت سیمای توسعه کار با شناسه ملی 10320399467 

ب��ه نمایندگ��ی آق��ای حس��ین نوی��دی چافی با ک��د ملی 

2708461486 ب��ه عن��وان رئی��س هیئت مدیره ش��رکت 

طلیعه س��روش پایدار با شناس��ه ملی 10320787126 به 

نمایندگی خانم فاطمه کرمی با کد ملی 0080178537 به 

عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت امین اعتماد پیشرو 

با شناس��ه ملی 10320787130 به نمایندگی آقای حمید 

احم��دی با کد مل��ی 0052754073 به عنوان عضو هیئت 

مدی��ره و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از 

قبیل چک، ب��رات، قراردادها و غیره ب��ا امضاء مدیرعامل و 

یکی از اعضاء به همراه مهر ش��رکت، و در غیاب مدیرعامل 

با امضای دو نفر از اعضاء متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر 

اوراق اداری نیز باامضای یکی از اعضا همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تأمین اعتماد زاگرس 
سهامی خاص به شماره ثبت 426158 

و شناسه ملی 10320787111

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

بارکد 6014852

م الف 126921

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/2/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سازمان حسابرسی به شناس��ه ملی 10101136332 به عنوان بازرس 
قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید

آگهی تغییرات شرکت توسعه سیلوها
سهامی خاص به شماره ثبت 62610 

و شناسه ملی 10101076294

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

بارکد 6246041

م الف 126911
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1393/8/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای��ان ابراهی��م رزاقی داری��ان کد مل��ی 1729708617 

ب��ه س��مت رئی��س هیئت مدی��ره و ن��ادر رزاق��ی کد ملی 

0043821049 بس��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و 

امیر رزاقی داریان کد ملی 0070919283 به س��مت نایب 

رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

امض��ا کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعه��دآور از قبیل چک، 

س��فته، ب��رات و قراردادها با امضا منف��رد هر یک از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای مراد 

شهس��واری کد ملی 0600783601 به سمت بازرس اصلی 

و آقای رضا خلیل پور س��یابانی کد ملی 0058776151 به 

س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت چای دنیا 
سهامی خاص به شماره ثبت 6131 

و شناسه ملی 10100295101

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

بار کد  6050753

م الف 126920

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1391/11/24 

و نامه ش��ماره 932/15/156602 م��ورخ 93/6/15 وزارت 

تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 

آق��ای ولی اله دانش به کد ملی 2410113729 به س��مت 

نایب رئی��س هیئت مدی��ره، آقای غالمرض��ا توکلی به کد 

ملی 4849761534 به س��مت رئی��س هیئت مدیره، اقای 

احسان اله بنفش مقدم به کد ملی 1621696634 به سمت 

منش��ی هیئت مدیره و آقای مجی��د حنیفی دونیقی به کد 

ملی 0491225628 به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. 

کلیه قراردادها و اس��ناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو 

امضا: 1- آقای مجید حنیف��ی دونیقی مدیرعامل به عنوان 

دارن��ده امضای ثابت 2- آقای غالمرضا توکلی رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود 

و در غیاب رئیس هیئت مدی��ره امضای آقای ولی اله دانش 

نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است. همچنین اوراق عادی 

شرکت تعاونی باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
کارگران الیاف به شماره ثبت 37544 

و شناسه ملی 10100829665

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

بار کد 6273777

م الف 126909

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده م��ورخ 1393/6/9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مرکز ش��رکت به تهران ش��هرک قدس )غرب( - بلوار ش��هید دادمان - 
نبش خیابان هرمزان - مجتمع تجاری اداری طوبی 1 - طبقه 4 - واحد 
5 کد پس��تی 1466793761 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
پردیس کوهپایه سهامی خاص به شماره ثبت 

390288 و شناسه ملی 10320410190

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

بارکد 6150547

م الف126902

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده مورخ 
1392/9/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

تع��داد اعضای هیئ��ت مدیره به دو نفر تغیی��ر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی کردان 
سهامی خاص به شماره ثبت 62372 

و شناسه ملی 10101073916

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

بارکد 5836677

م الف126904

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1393/7/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سرمایه شرکت از مبلغ 500/000/000 ریال به مبلغ 5/000/000/000 
منقسم به 500/000 س��هم با نام 10/000 ریالی از محل سود انباشته 
ش��رکت افزایش یافت و ماده 4 در اساسنامه اصالح گردید ذیل ثبت در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. 

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 88464 

و شناسه ملی 10101328708

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

بار کد6310222

م الف 126924

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393/7/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت 
گردیده است.

آگهی تغییرات شرکت تیواسیستم
سهامی خاص به شماره ثبت 210097

 و شناسه ملی 10102515878 

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

بار کد 6062241

م الف 126919

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/8/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

خانم کوثر کهندل به شماره ملی 1829947117 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم طیبه قورچی بیگی به شماره ملی 5809733670 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان ساتراپ 
سهامی خاص به شماره ثبت 212409 

و شناسه ملی 10102538369

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

بارکد 6065877

م الف 126918

به استناد صورتجلسه  هیئت مدیره مورخ 1393/6/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د: آقای منوچهر کاظمی رودی به کد ملی 2061137431 به 
نمایندگی از ش��رکت گروه عمران و مس��کن سازه پایدار آذرمهد استان 
آذربایجان ش��رقی به شناس��ه مل��ی 10200377359 ب��ه جای آقای 
سیدمحمد مهدی تجویدی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت 

تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار
 پردیس کوهپایه سهامی خاص به شماره ثبت 390288 

و شناسه ملی 10320410190

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

بارکد 6150861

م الف 126901

 با اهدای خون 
زندگی را 

هدیه کنیم 
 روابط عمومی

 انتقال خون استان تهران 

م الف 3491

نظر به اینکه پرونده خانم نس�رین ملکی فرزند حس��ین 
به علت غیبت در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی شهید 
بهش��تی مورد بررس��ی قرار گرفته و منج��ر به صدور رای 
ش��ده است و جهت ابالغ رای نشانی از ایشان در دسترس 
نمی باشد، لذا به نامبرده اطالع داده می شود حداکثر ظرف 
مدت 30 روز پس از انتش��ار آگهی به امور نیروی انسانی 
این دانشگاه واقع در تهران- بزرگراه شهید چمران- اوین- 

جنب بیمارستان آیت ا... طالقانی- مراجعه نمایند.
بدیه��ی اس��ت پ��س از انقضاء مهل��ت مق��رر رای صادره 

الزم االجرا خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آگهی ابالغ رای

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی  شهید بهشتی

  

دانش�گاه علوم پزش�کی و خدمات بهداش�تی- درمانی اس�تان قزوین 
تجهیز آش�پزخانه بیمارستان شفاء تاکس�تان را از طریق مناقصه عمومی 

دومرحله ای واگذار می نماید:
1- دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2- شرح مختصری از کار: خرید تجهیزات آشپزخانه بیمارستان شفاء تاکستان
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 20/000/000 ریال می باشد که 

بایستی به یکی از صورت های مشروحه زیر ارائه گردد:
الف- رس��ید بانکی واریز وجه مزبور به حس��اب شماره 37168186 بانک رفاه شعبه 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین )از ارسال چک و حواله بانکی خودداری گردد(
ب- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما

4- مبل�غ خرید اس�ناد مناقص�ه: 700/000 ریال )واریز به حس��اب درآمد 
دانشگاه بشماره 37168551 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

5- مدت اعتبار پیشنهادات: دو ماه
6- محل دریافت اسناد: قزوین- خیابان نواب شمالی- مجتمع ادارات- ستاد 

مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دفتر امور قراردادها. 
تلفن تماس 33355164 

از ش��رکت های ذیصالح دعوت می گردد جهت دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 
93/10/4 لغای��ت 93/10/8 به آدرس اعالم ش��ده مراجع��ه و حداکثر تا تاریخ 

93/10/20 نسبت به استرداد اسناد و مدارک به دانشگاه اقدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/10/3         تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/10/4

آگهی مناقصه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  نوبت اول
بهداشتی- درمانی استان قزوین

سال هفتادو سوم q  شماره q 20952  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران( چهارشنبه 3 دی q  1393 اول ربيع االول q  1436 24 دسامبر 2014

يادداشت روز

خبر ويژه

* نیروهای مسلح در عملیات آزادسازی قائم و 2 منطقه دیگر استان االنبار، 
بیش از 110 تروریست داعش را کشتند.

* پیش از این نیز ارتش عراق مسیرهای لجستیکی داعش از استان نینوا به 
سوریه را قطع کرده بود.

* با پیروزی های مردم و ارتش و خروج داعش از سنجار و دیگر مناطق نینوا، 
محاصره تکفیری ها در موصل تنگتر شد.

* حیدر عبادی نخست وزیر عراق اعالم کرد، در آینده نزدیک کار داعش در 
استان نینوا پایان خواهد یافت.                                         صفحه آخر

در واکنش به گلوله باران شیعیان »العوامیه« اتفاق افتاد

تظاهرات گسترده در قطیف عربستان
علیه جنایات آل سعود

با آزادسازی شهر قائم صورت گرفت

اصلی ترین گذرگاه داعش به سوریه
در تصرف ارتش عراق

* بازجوی��ی از فرمانده��ان نظامی رژیم صهیونیس��تی

به اتهام سرقت اموال عمومی و تجاوز جنسی.

* آماده باش نیروهای امنیتی و نظامی آمریکا برای مقابله 

با حمالت مخالفان نژادپرستی.

* رس��انه های رژیم صهیونیس��تی از کمک 2/5 میلیون 

یورویی قطر به ارتش اسرائیل خبر دادند.

* نخست وزیر سوریه: کشورهای مرتجع عرب و ترکیه در 

کنار اسرائیل با مردم سوریه می جنگند.      صفحه آخر

رئیس سابق خطوط هوایی فرانسه:

هواپیمای مفقود شده مالزی را
آمریکا ساقط کرده است

قط��ع  دولت��ی  پرمص��رف  مش��ترکان  گاز   *

می شود.

* عس��گری: صندوق توس��عه ملی بای��د 10 هزار 

میلیارد تومان مالیات بدهد.

* رئیس جدید س��ازمان بورس: بازار سهام در یک 

سال اخیر وضعیت مناسبی نداشته است.

* رئیس جمهور امروز در یازدهمین س��فر اس��تانی 

مهمان مردم خراسان جنوبی است.     صفحات4،11و9

گزارش خبری کیهان

رد پای یک جریان سیاسی
در پرونده زمین خواری آشوراده

علی رغم برخی کارشکنی ها

صفحه3مردم یزد »نگین« شهر را به شهدای گمنام اختصاص دادند

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

ایران حتی در صورت توافق هسته ای
خواهان رابطه با آمریکا نیست

* عل��ی ش��مخانی در گفت وگ��و با روزنامه انگلیس��ی 
»فایننشال تایمز«: اگر توافق هسته ای صورت نگیرد ما 
نخواهیم مرد و اگر هم به یک توافق برس��یم به بهشت 

نمی رویم.

* ای��ران به دنبال از س��رگیری مناس��بات دیپلماتیک 
با واش��نگتن نیس��ت؛ حتی اگر توافق جامع هسته ای، 

تنش های میان دو کشور را کاهش دهد.
* ایران و عربس��تان وارد جنگی نفتی شده اند که در این 
جنگ عربستان تاکنون 100 میلیارد دالر ضرر دیده است.

* اگر رهبر انقالب به دنبال بهانه ای برای قطع مذاکرات 
هسته ای بودند، طی یک سال گذشته و با گذشت نیمی 

از مذاکرات زمان کافی برای این وجود داشت.
* امروز، عراق نزدیک تر از قبل به ایران ش��ده است چرا 
که دولت و مردم این کش��ور متوجه ش��ده اند که ایران 
عمق راهبردی این کشور است.                      صفحه2 صفحه2

* هزاران نفر از شیعیان ساکن استان القطیف عربستان خواستار قصاص »قاتالن« معترضان شهر العوامیه شدند.
* معترضان که در سالروز رحلت پیامبر اکرم)ص( راهپیمایی می کردند، خواستار آزادی فوری آیت اهلل نمر نیز شدند.

* هزاران نفر از مردم بحرین نیز با ریختن به خیابان ها، با شیعیان عربستان ابراز همدردی کردند.
* شهر العوامیه عربستان از روز شنبه در محاصره نیروهای امنیتی آل سعود قرار دارد.                   صفحه آخر

کاش
اینگونه نبود !

صحنه سازی شعبان بی مخ ها
 MI6 و CIAبرای نیاز تبلیغاتی

* خوش خیالی مذاکره با آمریکا و نرخ ارزی که باال کشید!
* به نام جماران به کام دشمنان امام                              صفحه2


