
آگهی تغییرات شرکت فناوران 
طلوع شبکه سهامی خاص
 به شماره ثبت 418276

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/4/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موضوع ش��رکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید:

خری��د و ف��روش ص��ادرات و واردات تجهیزات رایان��ه ای و مخابراتی 
سیس��تم های الکترونیکی و ماشین آالت اداری ش��رکت در مناقصات 
و مزای��دات در کلی��ه زمینه های آی تی و آی س��ی تی اخ��ذ و اعطای 
نمایندگی از ش��رکت های آی تی و آی س��ی تی و ایجاد ش��عب و دفاتر 
نمایندگ��ی در زمینه فن��اوری اطالعات و ارتباطات در داخل کش��ور 
ارائ��ه خدمات اینترنتی و اینترانتی خرید فروش تحلیل طراحی تولید 
و پش��تیبانی نرم افزار مش��اوره طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های 
مخابراتی دیتا مشاوره طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های رایانه ای 
ون و لن- مش��اوره طراحی و نصب و پش��تیبانی مراکز داده اتاق های 
س��رور و سایت های مخابراتی مشاوره طراحی نظارت بر تهیه و اجرای 
طرح های جامع فناوری اطالعات و ارتباطات مش��اوره طراحی اجرای 
سیستم های برق اضطراری و عمومی مراکز داده سایت های مخابراتی 
ساختمان های اداری خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اخذ 
تس��هیالت ریالی و ارزی از بانک های دولتی و غیردولتی اعم از داخلی 
مؤسس��ات مالی و اعتباری س��ایر اش��خاص حقیقی و حقوقی داخلی 
بر طبق مقررات مربوطه مش��ارکت و س��رمایه گذاری مشترک با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت ها و طرح های تولیدی و صنعتی 

و بازرگانی و خدماتی.
در تاریخ 1391/7/22ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تصمیمات شرکت
 راه و ساختمان هلیله سهامی خاص 

به شماره ثبت 43546 
و شناسه ملی 10100889073

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

طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده و ع��ادی بطور 
فوق العاده مورخ 91/6/12 شرکت مزبور که در تاریخ 91/6/13 
واصل گردید ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 90 به 
تصویب رس��ید. س��یدصدرالدین شمسی پور حس��ینی به ک ملی 
2708732706 به س��مت بازرس اصلی و فاطمه ساکت دافچائی 
به کدملی 0080182569به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 
یک س��ال انتخ��اب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیی��ن گردید. اعضاء هیئ��ت مدیره به 
مدت 2س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایرج مقدمی به ک م 
1551750511 و آناهیتا مقدمی به ک م 0067428223 و گیتا 
مقدم��ی ب��ه ک م 0931542065 در نتیجه تعداد اعضای هیئت 
مدیره مرکب از س��ه نفر خواهد بود و ماده 12 اساسنامه به شرح 
فوق اصالح می گردد. ایرج مقدمی به س��مت رئیس هیئت مدیره 
و آناهیتا مقدمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و  امیر مقدمی 
ب��ه ک م 0938801651 خارج از اعضای هیئت مدیره بس��مت 
مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله 
چک و س��فته و برات و قراردادها با امض��ای رئیس هیئت مدیره 
منفردا همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و مراسالت به امضای 
مدیرعام��ل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ91/8/8 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح ش��د. طراحی مش��اوره اجرا و پیمانکاری درخصوص کلیه پروژه های عمرانی ش��امل ساختمان س��ازی اعم از 
مس��کونی تجاری و صنعتی راه سازی پل سازی سدسازی انبوه سازی ارائه خدمات تأسیساتی از قبیل لوله کشی سرد و 
گرم انجام کلیه امور خدماتی و خدمات شهر شامل نماکاری ساختمان خط کشی خیابان ها سنگ فرش معابر عمومی 
نصب بیلبورد و المان های ش��هری آسفالت کاری ایجاد و نگهداری فضاهای سبز تهیه طبخ و توزیع غذا نظافت اماکن 
عمومی و خصوصی و تأمین نیروی انس��انی موردنیاز ش��رکت مشاوره و انجام کلیه امور مجاز مرتبط با رایانه از قبیل 
س��خت افزارهای مجاز و امور مربوط به فناوری اطالعات )IT( بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای خرید و فروش 
واردات و ص��ادرات کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی ش��رکت در مناقصات و 
مزایدات بخش��های دولتی و خصوصی اخذ وام و تس��هیالت به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مؤسس��ات مالی 
و اعتباری دولتی و خصوصی گش��ایش اعتبارات اس��نادی )ال س��ی( نزد  بانکها برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی 
تأس��یس شعب در داخل و خارج از کش��ور و هرگونه فعالیت مجاز که در راستای پیشرفت اهداف شرکت و مطابق با 
قوانین جاری کش��ور باش��د به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه نشر دیجیتال حامل های دیجیتال از قبیل سی دی- 
دی وی دی بلوری و مانند آنها رسانه های برخط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی بصری و متنی 
دیجیتال و همچنین اماکن کس��ب خدمات تجهیزات ماش��ین آالت و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد ش��ده. 
آدرس ش��رکت به تهران بلوار کشاورز ابتدای خ فلسطین جنوبی خ حجت دوست پالک15 کدپستی 1416753634 

انتقال و اساسنامه اصالح شد.

آگهی تغییر در شرکت دژ سامان تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت114788و شناسه ملی 10101584265

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/6/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 

1 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/6/14 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ش��رکت س��رمایه گذاری گنجینه شایستگان س��هامی خاص به شماره ثبت 227040 و شرکت س��امان سرمایه هما 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 423846 و شرکت بنیان گستر کاوا س��هامی خاص به شماره ثبت 423479 تا تاریخ 

.1393/6/14
2 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

شرکت سامان سرمایه هما سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدمحمد طاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت 
بنیان گس��تر کاوا س��هامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی باقری به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت 
س��رمایه گذاری گنجینه شایس��تگان س��هامی خاص با نمایندگی آقای علی براتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 
سیدمحمد طاهری به نمایندگی از شرکت سرمایه هما سهامی خاص به شماره ثبت 423846 به سمت مدیرعامل.

3 - امضای کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقود اس��المی با امضای مدیرعامل و یکی از 
اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1391/8/1 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران رهاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 390131 و شناسه ملی 10320401904

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت تامین 
اعتماد زاگرس سهامی خاص 

به شماره ثبت 426158 
و شناسه ملی 10320787111

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1391/4/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - موسس��ه حسابرس��ی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، 
آقای مهدی س��وادلو به شماره ملی 0053055594 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 - اعض��اء هیئت مدیره تا تاری��خ 1393/4/5 به قرار ذیل 

انتخاب گردیدند:
شرکت طلیعه س��روش پایدار س��هامی خاص به شماره ثبت 
426160 با نمایندگی آقای حس��ین نویدی چافی و ش��رکت 
امین اعتماد پیش��رو سهامی خاص به ش��ماره ثبت 426162 
با نمایندگی آقای حمید احمدی و ش��رکت سیمای توسعه کار 
سهامی خاص به شماره ثبت 389590 با نمایندگی خانم مریم 

محسنی تا تاریخ 1393/4/5.
3 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

ش��رکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای 
حسین نویدی چافی به س��مت رئیس هیئت مدیره و شرکت 
س��یمای توس��عه کار س��هامی خاص با نمایندگی خانم مریم 
محس��نی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت امین 
اعتماد پیشرو س��هامی خاص با نمایندگی آقای حمید احمدی 
به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید احمدی به نمایندگی 
از ش��رکت امین اعتماد پیشرو س��هامی خاص به شماره ثبت 

426162 به سمت مدیرعامل.
4 - کلی��ه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل 
چک- س��فته- بروات و عقد قرارداد و عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعام��ل و یکی از اعضاء هیئت مدی��ره متفقا همراه با مهر 
ش��رکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از 

اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1391/7/10 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و موسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

تازه های کتاب
رجوع به صفحه8

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی ابالغ رأی«
نظر به اینکه پرونده خانم سیلوا دیرمصروبیان فرزند وارتان 
به علت غیبت در هیئت بدوی رس��یدگی به تخلفات اداری 
دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی شهید 
بهش��تی در دست بررس��ی قرار گرفته و منجر به صدور رای 
ش��ده اس��ت و جهت ابالغ رأی، نشانی از ایشان در دسترس 
نمی باش��د، لذا به نامبرده اطالع داده می شود حداکثر ظرف 
مدت 30 روز پس از انتشار آگهی به امور نیروی انسانی این 
دانشگاه واقع در تهران- بزرگراه شهید چمران- اوین- جنب 

بیمارستان آیت ا... طالقانی مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت پ��س از انقض��اء مهلت مق��رر رأی صادره 

الزم االجرا خواهد بود.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
م الف 887

س�تاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی)ره( در نظر دارد 
نسبت به خریدهای:

1- تع�داد 10000 عدد صندوق صدقات متوس�ط دیواری 
طرح کیسه ای مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 300/000/000 

ریال بصورت ضمانتنامه بانکی میباشد
2- تع�داد 20000 عدد صندوق صدق�ات بزرگ طرح نوین 
)معابر عمومی( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500/000/000 

ریال بصورت ضمانتنامه بانکی میباشد اقدام نماید.
 از مناقصه گران محترم جهت شرکت در مناقصه، دعوت بعمل می آید.

مهل��ت و محل دریافت اس��ناد ش��رکت در مناقص��ه و تحویل 
پیش��نهادات از تاری��خ 92/3/11 لغای��ت 92/3/25 از س��اعت 
9 صبح تا س��اعت 14/30 )روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه( به 
نش��انی تهران- ابتدای جاده لشگرک سوهانک- مجتمع اداری 
فرهنگی والیت- س��اختمان یک- طبقه اول اداره کل خدمات 
و ت��دارکات، اتاق 138 اداره بازرگان��ی و امور قراردادها، تلفن: 

23902402 و 23902541 با ارائه معرفی نامه کتبی. 
ضمن��ا متقاضیان می توانند از طریق پایگاه ملی اطالع رس��انی 
مناقصات به آدرس iets.mporg.ir نسبت به دریافت اسناد 

شرکت در مناقصه نیز اقدام نمایند.

دفتر مرکزی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره ب/ق/3/3-92

اداره کل خدمات و تدارکات
 کمیته امداد امام خمینی)ره(

ت اول
نوب

م الف 920

سال هفتادو دوم q  شماره q 20503  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه16صفحه ويژه نامه خودرو و نيازمندي های ويژه تهران( دو شنبه6 خرداد q  1392 16 رجبq  1434  27 مه2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* با افتتاح این پروژه ها، بهره برداری از بزرگراه ارتباطی 
ایران- اروپا نیز آغاز شد.

* برای اجرای این پروژه ها 5 هزار کیلومتر شبکه فیبر 
نوری ایجاد شده است.

* با بهره برداری از خط ارتباطی ایران- اروپا، کشورمان 
به قط��ب ارتباطی منطقه تبدی��ل و از این پس نقش 

کلیدی در ارتباطات بین الملل خواهیم داشت.
صفحه4

* س��ید کمال سجادی س��خنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری اعالم 
کرد علی اکبر والیتی، محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی از جمله گزینه های 

مورد نظر جبهه پیروان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هستند.
* س��عید جلیلی به مدت یک ماه از شورای عالی امنیت ملی و محمدباقر 
قالیباف به مدت 20 روز از شورای شهر تهران برای انجام تبلیغات انتخاباتی 

خود مرخصی گرفته اند.
* حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری: ما باید به جای نفی 
و تخریب یکدیگر، گفت وگو و نقد سازنده و مفید را حاکم کنیم تا کشور به 

سمت آبادانی پیش رود.

* جمعیت الوفاق: آل خلیفه بداند شیخ عیسی 

قاسم خط قرمز ماست.

* آش��وب طلبان س��لفی در صیدا با نیروهای 

مقاومت لبنان درگیر شدند.

* گس��ترش ش��ورش های اس��تکهلم به دیگر 

شهرهای سوئد.

* آغ��از رزمایش نظامیان صهیونیس��ت برای 

مقابله با موشک های مقاومت.         صفحه آخر

پایگاه اصلی تروریست های القاعده 
به تصرف ارتش عراق درآمد

* رئیس کانون سراسری انبوه سازان: وام 50میلیون 

تومانی س��اخت مسکن به نام مالک است و مالکان 

می توانند پس از دریافت به س��ازنده وکالت دهند و 

خانه را به صورت مشارکتی بسازند.

* مع��اون وزیر صنعت از برگزاری 400 نمایش��گاه 

ضیافت در ماه رمضان خبر داد.

* رئیس کل بانک مرکزی: اس��امی 10 مدیر متخلف 

بانکی در صورت تکرار تخلف اعالم می شود.   صفحه4

شرایط پرداخت وام 50 میلیون تومانی 
ساخت مسکن اعالم شد

سید حسن نصراهلل: مقاومت
 هرگز سوریه را تنها نخواهد گذاشت

در مراسم سیزدهمین سالگرد آزادی جنوب لبنان با حضور رئیس جمهور انجام شد

افتتاح 3 پروژه ملی زیرساخت ارتباطی و فناوری اطالعات

صفحه2صفحه2

در ستون »کوتاه از انتخابات« بخوانید

تازه ترین خبرها
 از تبلیغات و رقابت های انتخاباتی

طی دو بیانیه جداگانه صورت گرفت

تقدیر200 نماینده مجلس و900 فعال رسانه ای 
از شورای نگهبان

* در بیانیه 200 نماینده آمده اس��ت: قطعا این تصمیم تاریخی ش��ورای 
محترم نگهبان همچون گذشته ضامن بقای نظام اسالمی و حفظ ارزش های 
الهی آن خواهد شد.                                                           صفحه10

* حس��ین نجاب��ت رئیس س��تاد 
انتخاباتی غالمعلی حداد عادل: 16 
یا 17 خرداد نتیجه نهایی ائتالف 

1+2 مشخص می شود.
* کمیت��ه اطالع رس��انی و تبلیغ��ات 
س��تاد انتخابات تهران در اطالعیه ای 
انتخاب��ات  تبلیغ��ات  دس��تورالعمل 
ریاس��ت جمهوری و شوراهای اسالمی 
شهر و روستا را اعالم کرد.     صفحه10

* دبیرکل حزب اهلل لبنان: س��وریه حامی و تکیه گاه مقاومت اسالمی است و 
مقاومت لبنان هرگز دمشق را تنها نخواهد گذاشت.

* اگر سوریه شکست بخورد فلسطین، مقاومت فلسطین، غزه، کرانه باختری 
و قدس شریف از بین خواهد رفت.

* مقاومت نمی تواند دس��ت بسته بماند و مشاهده کند حامی و پشتیبانش 
شکست بخورد.

* اگر س��وریه به دس��ت آمریکا و اس��رائیل و تکفیری ها و عوامل آمریکا در 
منطقه بیفتد مقاومت محاصره می ش��ود و در آن صورت اس��رائیل به لبنان 

تجاوز خواهد کرد.
* به مردم، مجاهدان و قهرمانان وعده می دهم که پیروزی نزدیک است.

* نمی توانیم در قبال تحوالت سوریه بی تفاوت باشیم.
* ه��دف آمری��کا و متحدانش در منطق��ه حفظ امنیت اس��رائیل و نابودی 

مقاومت است.
* وضعیت کنونی سوریه بسیار مهم و استراتژیک است و نباید در این شرایط 

سوریه را تنها گذاشت.
* در قاموس آمریکا اعزام هزاران نفر و ارسال میلیون ها دالر تجهیزات نظامی 
به سوریه دخالت در این کشور تلقی نمی شود.                      صفحه آخر

* حمایت از این دو نفر ، بدل از تحریم انتخابات بود اما...
* خاتمی زرنگی کرد و هاشمی را به مهلکه هل داد

* روی خط زیگزاگ افراط و تفریط

اصالح طلبان بر سر دو راهی 
رادیکالیسم یا عقالنیت در انتخابات ،شما ما

 وآنها...!


