
 صنایع حدید درنظ��ر دارد خدمات ایاب و ذهاب 
کارکن�ان خود را به مدت یکس��ال به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت خرید اس��ناد مناقصه می توانند طی 
یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم، مبلغ پانصدهزار 
ریال را بابت خرید اس��ناد مناقصه به حس��اب جاری 
ش��ماره 200/57 نزد بانک س��په شعبه بالل حبشی 
ک��د )820( به نام صنایع حدی��د واریز نموده و با در 
دست داشتن رس��ید آن و معرفی نامه همه روزه بجز 
پنجش��نبه و روزهای تعطیل از س��اعت8 الی 16 به 
آدرس ته��ران- کیلومتر 11 ج��اده مخصوص کرج- 
خیابان س��پاه اس��الم )36( مراجعه و جهت کس��ب 
اطالعات بیشتر با تلفن های 3-44905671 داخلی 

315 و 365 تماس حاصل فرمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه ایاب و ذهاب

م الف 780

تازه های کتاب
رجوع به صفحه8

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 - ماده 31 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید.

2 - موسس��ه حسابرس��ی شاخص اندیش��ان به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی الهامی به شماره ملی 0049491407 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

3 - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
4 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/10/25 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد آل کثیر به شماره ملی 5268930230 و آقای هادی برآبادی به شماره ملی 2121360662 و آقای سیامک 
اسکندری به شماره ملی 4559892571 تا تاریخ 1393/10/25.

5 - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد آل کثیر به ش��ماره ملی 5268930230 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره و آقای هادی بر آبادی به ش��ماره ملی 2121360662 به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و آقای 
س��یامک اسکندری به شماره ملی 4559892571 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک اسکندری به شماره ملی 

4559892571 به سمت مدیرعامل.
6 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1391/11/18 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی 
سهامی خاص به شماره ثبت 310236 

و شناسه ملی 10103474529

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

شرکت فوق در تاریخ 1391/6/20 تحت شماره428827 و شناسه ملی 
10320816586 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ1391/6/20 
از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن به 
ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار 

کیهان آگهی می شود.
1 - موضوع شرکت:

واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی، 
تج��اری و خدمات��ی از جمله بازاریاب��ی مجاز غیرهرمی غیرش��بکه ای 
غیرالکترونیک��ی، خری��د و فروش و توزیع و پخ��ش کاالها و همچنین 
مش��ارکت و سرمایه گذاری در سایر موسس��ات و شرکت های تولیدی، 
خدماتی، بازرگانی و س��اختمانی و تأس��یس کارخانجات و شرکت های 
تولی��دی و همچنی��ن برگزاری و ش��رکت در مزایده ه��ا و مناقصه های 
داخل��ی و خارجی و همچنین اخذ و واگذاری نمایندگی ش��رکت های 
داخلی و خارجی و انجام و عرضه خدمات مش��اوره ای و پیمانکاری در 
س��اخت پروژه های عمرانی و س��اختمانی و ابنیه و راهس��ازی از جمله 
خدم��ات مربوط به مطالعات، طراحی، محاس��به و نظارت فنی و اجرا و 

مدیریت و هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع.
2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی شرکت:
اس��تان تهران- شهر تهران خیابان پاس��داران، خیابان گلستان پنجم، 

خیابان مکران شمالی، کوچه گل، پالک7- کدپستی 1668747511
4 - س��رمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000ریال منقس��م به یک هزار 
س��هم 10/000ریال��ی که تع��داد یک هزار س��هم با نام می باش��د که 
مبلغ 3/500/000ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 
31091441 مورخ 1391/6/14 نزد بانک پاس��ارگاد ش��عبه بوس��تان 

پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5 - اولین مدیران شرکت:

1 - 5 - آقای جعفر حس��ین زردوز به ش��ماره ملی 0042430879 به 
سمت رئیس هیئت مدیره.

2 - 5 - آقای حامد حس��ین زردوز به ش��ماره ملی 0082611734 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3 - 5 - خانم منصوره حاجی محمدحسین به شماره ملی 0042465907 
به سمت عضو هیئت مدیره.

4 - 5 - آقای س��جاد حس��ین زردوز به شماره ملی 0082185484 به 
سمت عضو هیئت مدیره.

5 - 5 - آقای س��جاد حس��ین زردوز به شماره ملی 0082185484 به 
سمت مدیرعامل به مدت 2سال انتخاب گردیدند.

6 - دارن��دگان حق امضاء: کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء 
مدیرعامل )آقای سجاد حس��ین زردوز( همراه با امضاء یکی از اعضای 
هیئت مدی��ره و همراه با مهر ش��رکت یا با امضاء رئی��س هیئت مدیره 
)آقای جعفر حس��ین زردوز( همراه با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره 
و همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای 
مدیرعام��ل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد.
7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8 - بازرس اصلی و علی البدل.
1 - 8 - آقای س��یدمهدی الجوردی به شماره ملی 0075253534 به 

عنوان بازرس اصلی
2 - 8 - آقای اصالن مردادی به ش��ماره ملی 0069956030 به عنوان 

بازرس علی البدل.

آگهی تأسیس شرکت پشتیبان صنعت البرز سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ 1391/7/16 تحت شماره 429763 و شناسه ملی 
10320822900 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/7/16 
از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن به 
ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار 

کیهان آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، پژوهشی، مشاوره فنی و مدیریت پیمان، 
خدمات بازرگانی )واردات و صادرات، خرید و فروش و توزیع کاال، قطعات و 
مواد اولیه مجاز(، انتقال تکنولوژی، اجراء و مدیریت فنی پروژه های صنعتی، 
طراحی و پیاده روسازی فرآیندهای سازمانی و مدیریت استراتژیک، بازرسی 
فنی، تولید و توس��عه محصول در حوزه فرآیندها و تجهیزات صنایع )شامل 
کلیه صنایع س��بک، نیمه سنگین و س��نگین( و تکنولوژی های نو )از قبیل 

تکنولوژی های نانو و زیستی، انرژی های تجدیدپذیر(
2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی ش��رکت: اس��تان تهران- ش��هر تهران خیاب��ان کارگر 
شمالی، خیابان شهید فرش��ی مقدم )شانزدهم(، پارک علم و فن آوری 

دانشگاه تهران- کد پستی 1439911111
4 - س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000ریال منقسم به یک هزار  سهم 
1/000 ریال��ی که تعداد نهصد س��هم با نام، تعداد یکصد س��هم بی نام 
می باشد که مبلغ1/000/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی 
شماره 33291509 مورخ 1391/7/10 نزد بانک پاسارگاد شعبه کوی 

دانشگاه پرداخت گردیده است.
5 - اولین مدیران شرکت:

1 -5 - آقای علی اشرف مدرس به شماره ملی 1750417677 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

2 -5 - آقای علیرضا تکلیفی به ش��ماره ملی 0079641725 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره.

3 -5 - آقای بهزادمشیری به شماره ملی 0039270777 به سمت عضو 
هیئت مدیره.

4 -5 - ش��رکت پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران س��هامی خاص با 
نمایندگی خانم معصومه تیموری به سمت عضو هیئت مدیره.

5 -5 - آقای بهزاد مش��یری به ش��ماره ملی 0039270777 به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6 - دارندگان حق امضاء: مش��خصات صاحبان ح��ق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد تعهدآور از قبیل چک و س��فته و برات ب��ا امضای آقای بهزاد 
مش��یری )مدیرعامل( و آقای علی اشرف مدرس )رئیس هیئت مدیره( 

و مهر شرکت معتبر می باشد.
7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8 - بازرس اصلی و علی البدل:
1 - 8 - موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی

2 - 8 - آقای حسن کیوانلو شهرستانکی به شماره ملی 0793803179 
به عنوان بازرس علی البدل

آگهی تأسیس شرکت پیشگامان نوآوری مشکات 
سهامی خاص

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

با اس��تناد به صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 91/6/12 
حس��ین محمودی به کدملی 0036025021 به س��مت 
رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مه��ران محمودی ب��ه کدملی 
0070892271 به س��مت نایب رئی��س هیئت مدیره و 
مه��راب محمودی به کدملی 0070892261 به س��مت 
عضو هیئت مدیره و خس��رو خواجه  وند خ��ارج از هیئت 
مدیره ب��رای باقیمانده دوره قانونی به س��مت مدیرعامل 
انتخاب و هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای مذکور 
اساسنامه در صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض نمود 
و کلیه اسناد تعهدآور مالی شرکت با امضای رئیس هیئت 

مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی 
روف تراس سهامی خاص به شماره ثبت 
28596 و شناسه ملی 10100740577

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

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت آینده طالئی 
پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 

341150 و شناسه ملی 10103878152
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ1391/9/25 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای مهدی محمودی به ش��ماره ملی0072723025 به س��مت رئیس 
هیئت مدی��ره و خانم مریم خوش آمد به ش��ماره ملی0532301803 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ محمودی به شماره ملی 
2591601038 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محمودی به 

شماره ملی 0072723025 به سمت مدیرعامل.
2 - کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت و عقود اس��المی و 
قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر است در تاریخ 
1391/10/10 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و 

مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

 اطالعیه پذیرش 
دانشجو دوره دکتری 
تخصصی و پژوهشی
 در تابستان 1392 

ظرفیت پذیرشنام مرکزردیف

2ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها1

3اندانتیکس2

5اخالق و حقوق پزشکی3

5سرطان4

2عفونی اطفال5

1کلیه و مجاری ادراری6

2پوست7

2چشم8

3فیتوشیمی9

دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی 

شهیدبهشتی

آخرین مهلت ثبت نام: 1392/3/30
یمن-  خیابان  ولنجک-  چمران-  شهید  بزرگراه  ثبت نام:  مکان 
دانشگاه  طالقانی-  آیت ا...  بیمارستان  جنب  اعرابی-  شهید  خیابان 
بهداشتی درمانی شهیدبهشتی- ساختمان  علوم پزشکی و خدمات 

شماره 2- طبقه 6- اتاق 617- دفتر مرکزی تخصصی و پژوهشی.
متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند به وب سایت دانشگاه به 
آدرس www.sbmu.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن23872206 

تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی م الف 814

سال هفتادو یکم q  شماره q 20498  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( سه شنبه31 اردیبهشت q  1392 10 رجبq  1434  21 مه2013

خبر ویژه

یادداشت روز

ادامه اعتراض ها به همسویی دولت ترکیه با آمریکا در بحران سوریه

صفحه آخرراهپیمایی علیه اردوغان در آنکارا به درگیری با پلیس ترکیه انجامید

* 72 شهید و 150 مجروح در دوشنبه خونین عراق.

* ت��داوم اعتراض ها به یورش مام��وران آل خلیفه 

به خانه شیخ عیسی قاسم.

* اخبار ضد و نقیض از درگذشت رئیس جمهور الجزایر.

* سردبیر س��ابق فارین پالیسی: مشکل امروز دنیا 

بحران اروپاست نه سوریه.

* زد و خورد ش��دید میان تروریس��ت های سلفی 

پلیس درتونس.                                  صفحه آخر و

پیشروی ارتش سوریه 
برای آزاد کردن شهر استراتژیک القصیر

* شیر فله ای در هیچ آزمایشگاهی از لحاظ ویروس 

تب مالت مورد کنترل قرار نمی گیرد.

* تعداد شعب بانک ها تا پایان سال جاری 20درصد 

کاهش می یابد.

* مدیرعامل شهر جدید پرند: متقاضیان مسکن مهر 

نگران پایان کار دولت نباشند.

* واگذاری 6 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های 

دولتی طی 45 روزگذشته.                    صفحه4

هشدار اتحادیه صنایع لبنی 
مردم شیر و لبنیات فله ای نخورند

فرخنده میالد امام جواد)ع(مبارک باد

صفحه2

رهبر انقالب درگذشت شاعر بزرگ 
خراسان را تسلیت گفتند

* خاموش شدن این چشمه فیاض 
ش��عر فاخر و غزل پرنکته و آراسته، 
هر آش��نای ش��عر و ادب معاصر را 
دچ��ار تاس��ف و اندوه می س��ازد و 
آش��نایان ش��عر ممتاز او و خود آن 
ش��خصیت متین و باوفا و آن ذهن 
م��واج و ژرف بی��ن و مضمون یاب را 
بسی بیشتر.                    صفحه2

صفحه2

*وزیر خارجه روسیه: حضور ایران در نشست ژنو2 ضروری است.
* من نمی خواهم نشس��ت س��وریه به سرنوش��ت نشس��ت دیتون و یا 
نشس��تی که برگزاری آن درباره مسائل لبنان 14 سال به درازا کشید، 
دچار ش��ود اما این مس��ئله هم غیرمنطقی است که برای برگزاری این 

نشست مهلت تعیین شود.

پایان رسیدگی به صالحیت ها
همه در انتظار اسامی نامزدها

شورای نگهبان فهرست کاندیداها را به وزارت کشور می دهد

* امروز در حالی مهلت قانونی 10 روزه شورای نگهبان برای احراز صالحیت 
نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری به پایان می رس��د که 
براس��اس قانون از 48 س��اعت پس از اعالم اسامی به وزارت کشور، تبلیغات 

رسمی نامزدها آغاز خواهد شد.
* مدیر و مدبر بودن، اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسالمی و موارد دیگری 
که در ذیل اصل 115 قانون اساس��ی آمده است، مالک شورای نگهبان برای 

احراز صالحیت هاست.
* رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران انتخابات: التزام کامل به قانون 
راه اساسی جلوگیری از بروز مشکالت انتخابات است و در بررسی صالحیت ها 

و... فقط براساس قانون عمل شود.
* عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: اگر فردی که قصد به دست 
گرفتن یک پست کالن اداری را دارد، فقط قادر به انجام چند ساعت کار در 

روز باشد، طبیعی است که نمی تواند تایید شود.
* شورای نگهبان منافع عالی نظام را در نظر می گیرد و براساس قانون اساسی 

عمل می کند  و از هیچ کس جز خداوند بزرگ ترس و واهمه ای ندارد.
* عددهایی که در رسانه ها مطرح می شود همه گمانه زنی و شایعه است و من 
هیچ کدام را تایید نمی کنم، نسبت به عددها حساسیتی نداریم و معیارهای 
خاص خود را دنبال می کنیم. حتی اگر تعداد به 30 نفر برس��د معیار ش��ورا 
اصل 115 است.                                                              صفحه2

الوروف: موفقیت کنفرانس ژنو2
بدون حضور ایران ممکن نیست

* به گفت��ه وزیر خارجه آمریکا، 
برخ��ی کش��ورهای منطق��ه به 
ص��ورت قاط��ع با حض��ور ایران 

مخالف هستند.
* نشس��ت ژنو برخالف تفکرات 
برخی دوس��تان ما ب��رای انجام 
زم��ان  الزم  هماهنگی ه��ای 

بیشتری نیاز دارد.
* باربارا اس��الوین، کارش��ناس 
ارش��د ش��ورای آتالنتیک: کنار 
از مذاک��رات  ای��ران  گذاش��تن 
مربوط به سوریه، گفت وگوها را 
به شکست می انجامد.  صفحه3

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای طی پیامی درگذشت محمد قهرمان شاعر بزرگ 
خراسان و از چهره های ماندگار و برجسته  شعر و ادب فارسی را تسلیت گفتند.

* رویتر: غرب تجدیدنظر کند ، بی صداقتی مانع توافق با ایران است
* کاتب خاتمی: نامزدی هاشمی یأس وحشتناک برجای خواهد گذاشت

* ژاندارم جهان در عراق و افغانستان ُمرد

شیمون پرز: به مردم ایران فشار بیاورید 
اما حکومت را متهم کنید ! شکایت

آیت اهلل !




