
نظ��ر به اینکه پرونده خانم دکتر فرحناز صنیعی فرزند محمد 
ب��ه علت غیبت غیرموجه در هیات بدوی رس��یدگی به تخلفات 
اداری دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی در دست بررسی 
است و تاکنون جهت روشن شدن وضعیت خدمتی خود مراجعه 
ننموده ان��د، لذا ب��ه نامبرده اطالع داده می ش��ود حداکثر ظرف 
مدت 10روز پس از انتش��ار آگهی نسبت به ارسال دفاعیه خود 
به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری این دانشگاه واقع در 
تهران- بزرگراه ش��هید چمران- اوین- جنب بیمارستان آیت ا... 

طالقانی اقدام نمایند.
بدیهی اس��ت پس از انقضاء مهلت مقرر برابر ماده 18 آیین نامه 

اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد.

»آگهی احضاریه«
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 1467

یک مرک��ز تحقیقاتی در نظ��ر دارد انجام 
خدمات پش�تیبانی و نظافت عمومی و 
آبدارخانه و نگهداری فضای س�بز خود 
را از طریق مناقصه عمومی به ش��رکت های 

معتبر و واجد صالحیت واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مناقص��ه حداکثر ت��ا 7 روز پ��س از تاریخ 
انتش��ار آگه��ی در ایام و س��اعات اداری با 
ش��ماره تلفن: 44659455 تماس حاصل 

نمایند.
ضمنا پرداخت هزینه آگهی در هر دو نوبت 

به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

»آگهی مناقصه عمومی«

م الف 1569

 نوبت دوم

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 92/1/29شرکت 

مزب��ور که در تاری��خ92/2/8 واصل گردی��د کاووس مرادی به 

کدملی 2754066901 بس��مت بازرس اصلی و اصغر محمدی 

به کدملی 007683329 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال 

ب��ه قرار ذیل انتخاب گردیدن��د: کریم اله فضل الهی به کدملی 

5899836679 به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد فضل الهی 

ب��ه کدمل��ی 0055457908 به س��مت مدیرعام��ل و جالل 

فضل الهی ب��ه کدملی 0066055016 به س��مت نایب رئیس 

هیئ��ت مدیره و اق��دس کالنتری به کدمل��ی 5899841801 

تعیی��ن گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله 

چک، س��فته، ب��رات و قراردادها با امض��اء مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی
 نخ الستیک فردوس سهامی خاص 

ثبت شده به شماره 72858 
و شناسه ملی 10101177707

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

م الف 34917

بارکد 10992723

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص با نمایندگی آقای 
رحیم ش��اکی باهر به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی عمران و 
تولیدی نیرو س��هامی خاص با نمایندگی آقای یوس��ف حقی حصار به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت انبوه س��ازان سبزاندیش��ان سهامی خاص 
با نمایندگی آقای س��یروس جعفری به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت 
گروه عمران و مس��کن سازه پایدار آذرمهد اس��تان آذربایجان شرقی سهامی 
خاص با نمایندگی آقای اکبر سرخوش به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت 
ماش��ین آالت همیار نیروگستر یگانه س��هامی خاص با نمایندگی آقای رحیم 
فائزی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای س��یروس جعفری به نمایندگی از 
ش��رکت انبوه سازان سبزاندیشان سهامی خاص به ش��ماره ثبت 236078 به 

سمت مدیرعامل.
2-کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، سفته، بروات 
قراردادها عقود اس��المی با امضای ثابت مدیرعامل و مدیرمالی ش��رکت )علی 
مش��فقی( به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 
می باش��د و س��ایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.
در تاریخ 1392/2/17 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و 

مورد تایید و امضاء قرارگرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران
 و مسکن سازه پایدار مهر درخشان 

سهامی خاص به شماره ثبت 391515 
و شناسه ملی 10320409819 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

م الف 34926

بارکد: 1021348

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/4 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص با 
نمایندگی آقای رحیم ش��اکی باهر به س��مت رئیس هیئت مدیره و 
ش��رکت مهندس��ی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی 
آقای ابراهیم س��عادتمند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت 
ماش��ین آالت همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای 
محمود میهن گیر به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت انبوه سازان 
سبزاندیش��ان س��هامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی دبستانی به 
سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار 
آذر مهد اس��تان آذربایجان شرقی س��هامی خاص با نمایندگی آقای 
ودود ارش��د فردبریس به س��مت عضو هیئت مدی��ره و آقای مرتضی 
دبس��تانی به نمایندگی از ش��رکت انبوه س��ازان سبزاندیشان سهامی 

خاص به شماره ثبت 236078 به سمت مدیرعامل.
2- کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و بانکی با امضا ثاب��ت مدیرعامل و 
مدیر مالی شرکت )محمدرضا خرمی( به اتفاق یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1392/2/17 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران
 و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی 
سهامی خاص به شماره ثبت 391521 

و شناسه ملی 10320409876

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

م الف34927

بارکد1021244

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1392/1/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای احسان بنان به شماره ملی 0589629621 به عنوان 
ب��ازرس اصلی، خانم جمیله حاجی طرخورانی به ش��ماره ملی 
0589638041 ب��ه عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال 

مالی انتخاب گردیدند.
2- روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
3- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1394/1/6 به قرار ذیل انتخاب 

گردیدند:
آقای محمدخان بیگی به ش��ماره ملی 0589626620 و آقای 
سینا خان بیگی به شماره ملی 0589960180 و آقای علیرضا 
خان بیگی به شماره ملی 0589696297 تا تاریخ 1394/1/6.

در تاری��خ 1392/2/23 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 
غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت پارس 
تحکیم پی شاهین سهامی خاص 

به شماره ثبت 396289
 و شناسه ملی 10320471982

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

م الف 34905

بارکد 1059595

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده 

مورخ1391/12/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ1393/12/1 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

ش��رکت کشت و صنعت میثاق امداد سهامی خاص به شماره ثبت54 

ب��ا نمایندگی آق��ای ناصر آتش افروز و ش��رکت معدن ف��رآور امداد 

س��هامی خاص به ش��ماره ثب��ت 368045 با نمایندگ��ی آقای احمد 

زمانی گندمان��ی و نهاد مجتمع اقتصادی کمیت��ه امداد امام خمینی 

با نمایندگی آقای ابوالفضل حاجی حیدری و ش��رکت کشت و صنعت 

فتح و نصر کرمان س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 2279 با نمایندگی 

آقای جمشید نورصالحی و شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک 

سهامی خاص به ش��ماره ثبت 1989 با نمایندگی آقای ناصر طالب تا 

تاریخ 1393/12/1.

در تاریخ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران
 گستر امداد سهامی خاص
 به شماره ثبت400057 

و شناسه ملی 10320508185

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

م الف34921

بارکد 1101238

طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق الع��اده مورخ 
91/11/25 شرکت مزبور که در تاریخ 92/2/10 واصل گردید موسسه 
حسابرس��ی الگو حس��اب به ک م10320399720 به سمت بازرس 
اصل��ی و احمد باقری 3910729437 به س��مت ب��ازرس علی البدل 
برای مدت یکس��ال انتخاب ش��دند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو 

سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1021975

م الف 34933

آگهی تصمیمات شرکت فنی بازرگانی 
سرزمین سبز تهران سهامی خاص به شماره 
ثبت 171295 و شناسه ملی 10102137548

طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق الع��اده مورخ 

91/12/12 شرکت مزبور که در تاریخ 92/2/14 واصل گردید مؤسسه 

حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی 10320847692 بسمت 

بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به کد ملی 2140168038 بسمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1047166

م الف 34910

آگهی تصمیمات شرکت ساوین تاب
 سهامی خاص ثبت شده به شماره 131711 

و شناسه ملی 10101750070

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ1392/2/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ش��هر تهران- بزرگراه رسالت- 
خ بنی هاشم- بن بس��ت حمزه- پ2- واحد6 کدپستی 1663718547 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
در تاریخ1392/2/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و 

مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

   بارکد 1109784

م الف34919

آگهی تغییرات شرکت سماءسازان زمان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت347960 

و شناسه ملی 10103913810

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��رکا م��ورخ 1391/9/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید:

انج��ام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا ارائه خدمات مجالس ش��امل 
پذیرائ��ی ارائه خدمات نظافتی جهت کلی��ه اماکن عمومی خصوصی 
ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی طراحی مشاوره اجرای کلیه 
پروژه های س��اختمانی اعم از مس��کونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و 
کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی مربوط به مشارکت و سرمایه گذاری 
و عقد قرارداد با کلیه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی داخلی و خارجی 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعطای نمایندگی 
داخل��ی و خارجی تامین نیروی انس��انی مورد نیاز ش��رکتی و ایجاد 
ش��عب و نمایندگی در سراس��ر ایران و جهان اخذ وام و تس��هیالت 
و اعتب��ارات ریال��ی و ارزی از بانکه��ا و موسس��ات مال��ی و اعتباری 
دولت��ی و خصوص��ی تهیه و توزیع واردات و ص��ادرات کلیه کاالهای 
مج��از بازرگانی انج��ام خدمات تهیه ، طبخ ،توزیع و س��رو غذا ارائه 

خدمات مجالس ش��امل پذیرایی ارائه خدم��ات نظافت جهت  کلیه 
اماکن عمومی و خصوصی ادارات و س��ازمانهای دولتی و خصوصی و 
طراحی،مش��اوره و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی 
تج��اری اداری ، صنعتی و کلیه تاسیس��ات برقی و مکانیکی مربوطه 
مش��ارکت و س��رمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی داخلی و خارجی و ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات دولتی 
و خصوصی اخ��ذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی تامین نیروی 
انس��انی مورد نیاز شرکت و ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر ایران 
و جه��ان اخذ وام و تس��هیالت و اعتبارات ریال��ی و ارزی از بانکها و 
موسس��ات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی تهیه ، توزیع و واردات 

و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
در تاریخ 1392/2/28 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

بارکد 1095078

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
م الف 34925واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت نگین درخشان روزبه با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 271167 و شناسه ملی 10103035735

سال هفتادو دوم q  شماره q 20536  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه16صفحه ويژه نامه خودرو و نيازمندي های ويژه تهران( دو شنبه 17 تير q  1392 29 شعبان q  1434 8جوالی2013

خبر ویژه
یادداشت روز

تجلیل از 8 سال
خدمات کم نظیر دولت خدمتگزار

به همت سازمان صدا و سیما صورت گرفت

* مراس��م نکوداشت 8 سال تالش جهادی دولت خدمتگزار به همت رسانه 
ملی در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

* احمدی نژاد در بدو ورود به سازمان صدا و سیما، بر سر مزار شهدای گمنام 
در محوطه مسجد بالل صدا و سیما حاضر شد و با قرائت فاتحه به روح بلند 

شهدا ادای احترام کرد.
* رئیس جمهور: معتقدم ایران باید به جامعه ای الگو و نمونه در جهان تبدیل 
شود و ما می توانیم به پیشرفته ترین کشور و الگویی برای دیگران بدل شویم.

* همه باید مراقب باش��یم بیت المال امانت مردم اس��ت، یکی از  زشت ترین 
اقدامات دست اندازی به بیت المال است.

* دولت در س��خت ترین ش��رایط یعنی رکود بین المللی، تحریم ها و فش��ار 
داخلی با برنامه ای روشن در زمینه اقتصاد عمل کرد و توانست چند جریان 

سوء سرمایه داری را معکوس کند.
* رئی��س صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعالم کرد که کش��ورها اقدام 

ایران در هدفمندی یارانه ها را به عنوان الگویی عالمانه به کار گیرند.
* ضرغامی: دولت احمدی نژاد کارهای بزرگی انجام داد.

* صحبت های رهبری مدال افتخاری برای این دولت اس��ت که بدخواهان و 
کسانی که نمی توانند نقاط قوت را ببینند ناامید کرده است.

* احمدی ن��ژاد ذخیره ای برای مردم، انقالب و اس��الم اس��ت که باید از این 
ذخیره همواره برای کمک به س��عادتمندی مردم و پیشرفت کشور استفاده 
مطلوب کرد.                                                                     صفحه3

*ه��ادی قوامی : افزایش قیمت ارز به 2 هزار و 470 تومان 

نباید تاثیری در قیمت کاالهای اساسی داشته باشد زیرا که 

در بودجه، یارانه ای برای این بخش در نظر گرفته شده است.

* آغاز طرح جدید اسقاط خودروهای فرسوده.

* س��ازمان تامین اجتماعی: توان پرداخت مابه التفاوت 

افزایش قیمت دارو را نداریم.

* وزیر جهاد کش��اورزی از پرداخت 9 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت بانکی برای توسعه کشاورزی خبر داد.    صفحه4

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

حذف ارز مرجع نباید قیمت کاالهای اساسی را
افزایش دهد

آزاد را  سیاس��ی  زندانی��ان  بحری��ن:  م��ردم   *
 کنید.

* افراد ناش��ناس در صحرای سینا خط لوله انتقال 
گاز به اسرائیل را منفجر کردند. 

* فریاد »مرگ بر آمریکا« در تظاهرات بزرگ مردم 
یمن.

* ی��ورش نیروه��ای امنیت��ی ترکیه ب��ه مخالفان 
اردوغان در اسالمبول و آنکارا.             صفحه آخر

شبکه تلویزیونی سوریه:

تونل 500 متری تروریست ها 
برای انتقال اسلحه به دست ارتش سوریه افتاد

خیابان های مصر همچنان صحنه درگیری موافقان و مخالفان مرسی

وزیر امور اقتصاد و دارایی: حجم ذخایر ارزی ایران 
چند برابر تعهدات خارجی است

* ش��مس الدین حس��ینی: مجموع تعهدات خارجی ایران 14 میلیارد 
دالر است در حالی که 52 میلیارد دالر در صندوق توسعه ملی موجود 
بوده و س��رمایه گذاران می توانند تا 20 درصد از س��رمایه آن استفاده 

کنند.
* ایران بزرگتری��ن ذخایر انرژی جهان را دارد و روی کمربند جهانی مس 

قرار گرفته است.

* میلیون ها نفر از طرفداران و مخالفان مرسی برای چهارمین روز پیاپی در مصر تظاهرات کردند.
* در ش��هرهای مختلف به ویژه قاهره و اس��کندریه درگیری هایی بین طرفین صورت گرفت که به مجروح ش��دن 

شماری از دو طرف منجر شد.
* چهار تن از رهبران اصلی اخوان المسلمین به اتهام »قتل« بازداشت شدند.

* حزب »النور«، دومین حزب بزرگ اسالمگرای مصر: کودتای ارتش به مثابه اعالن جنگ است.     صفحه آخر

* ای��ران در س��ال های 2011 و 
2012 می��الدی جزو کش��ورهای 
با توس��عه انس��انی باال بوده، و در 
اغلب شاخص های علمی و فنی در 

رده های اول و دوم منطقه است.
* معاون وزی��ر نفت: جذب هرچه 
بیشتر سرمایه  های خارجی به رشد 
تولید، و ایجاد کار در کشور کمک 
می کند و باعث انتقال فناوری های 
نو به داخل می شود.          صفحه10

مهار تکدی گری با تدبیر مسئوالن و هوشمندی مردم

دور باطل در جمع آوری
 گداهای خیابانی

* معاون خدمات اجتماعی س��ازمان رفاه و مش��ارکت های اجتماعی شهر 
تهران:  به عنوان مس��ئول جمع آوری متکدیان می پذیرم که در حال حاضر 
این قش��ر خیلی هوشمندانه عمل می کنند و متأسفانه برخوردهای محکم 
صفحه2صفحه2قانونی هم با این افراد انجام نشده است.                                صفحه5

* سایت ملی مذهبی: اصالح طلبان درک سیاسی ندارند
* روحانی هماهنگ با رهبری عمل خواهد کرد

* کار اصالح طلبان به کجا کشیده که...

 دیر نیست که رهبر ایران
 در سوریه خطبه پیروزی بخواند

کالبد شکافی
 قربانی کودتا

 در مصر


