
نظر به اینکه پرونده آقای کاوهترابزاده فرزند سیدعبدالکریم 
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 10 روز 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«
دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیشهیدبهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مالف2219

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

شرکت فوق در تاریخ 1392/4/9 تحت شماره 440211 و شناسه 
مل��ی 10320883129 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1392/4/9 از لح��اظ امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عم��وم در روزنامه های 

رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1 - موضوع ش��رکت: خری��د و فروش واردات و ص��ادرات تولید و 
توزیع کلیه تجهیزات پزش��کی، بیمارس��تانی و آزمایشگاهی پس 
از اخ��ذ مجوزه��ای الزم، خرید و ف��روش واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، طراحی و س��اخت کلیه قطعات صنعتی و 
غیرصنعتی، نصب و راه اندازی کلیه خطوط و ماشین آالت صنعتی 
و غیرصنعتی، مش��ارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و خارج 
از کش��ور، ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در 
داخل و خارج کش��ور، اخذ وام و تس��هیالت از بانکها و مؤسسات 
مالی و اعتباری در داخل و خارج از کش��ور پس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع ذیصالح.
2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی ش��رکت: اس��تان تهران- ش��هر ته��ران نارمک خ 
اس��ماعیل افش��اری پالک 100 طبق��ه دوم واحد 3- کدپس��تی 

 1645933358
4 - س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 50/000/000 ریال منقس��م ب��ه پانصد 
س��هم 100/000 ریال��ی که تع��داد پانصد س��هم با نام می باش��د که 

مبلغ 17/500/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی شماره 
23192105 م��ورخ 1392/3/23 نزد بانک تات ش��عبه بازار مبل یک 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5 - اولین مدیران شرکت:
1 - 5 - آقای مجتبی س��اغری بادی به شماره ملی 6649783560 

به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2 - 5 - آق��ای مس��عود کالنت��ری نیس��تانکی ب��ه ش��ماره مل��ی 

0064561781 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3 - 5 - آقای محمد س��اغری بادی به شماره ملی 0084671270 

به سمت عضو هیئت مدیره.
4 - 5 - آقای محمد ساغری بادی به شماره ملی 0084671270 به 

سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6 - دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار ش��رکت از 
قبیل چک، س��فته، بروات قراردادها و عقود اس��المی و اوراق عادی و 
اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

7 -  اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
8 - بازرس اصلی و علی البدل:

1 - 8 - آقای حسن بابائی به شماره ملی 0082910308 به عنوان 
بازرس اصلی

2 - 8 - آقای سید امیر فواد دلقندی به شماره ملی 0794945260 
به عنوان بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت هیراد تجهیز سپهر سهامی خاص آگهی تغییرات شرکت
 آوان تاوا تاو سهامی خاص 
به شماره ثبت 362467 

و شناسه ملی 10104089999
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 

1391/12/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- موسس��ه حسابرس��ی حامیان کاردیده پارس ب��ا نمایندگی آقای 
احمد حس��ینی به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خس��روی لرگانی 
به ش��ماره ملی 0068810407 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
2- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.
3- ترازنام��ه و حس��اب های س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منتهی به 

1390/12/29 به تصویب رسید.
در تاریخ 1392/4/1 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

ش�رکتس�اختوتوسعهزیربناهایحملونقلکشور با توجه به مفاد بند د ماده )9( و )12( قانون برگزاری مناقصات موضوع 
نامه شماره 130890 مورخ 83/11/17 و ماده 7 آئین نامه اجرائی بند »ج« ماده 12 قانون یاد شده، در نظر دارد نسبت به شناسایی 

پیمانکاران دارای صالحیت جهت برگزاری مناقصه عملیات اجرایی پروژه با مشخصات ذیل اقدام نماید:
1.نامپروژه: عملیات تکمیلی باقیمانده قطعه 3/الف محور یاسوج- سپیدان.

2.نوععملیاتعبارتاستاز: عملیات خاکی، ابنیه و روسازی.
3.برآورد براساس فهرست بهای پایه راه و باند سال 1392 معادل 119/083/246/696 ریال می باشد.

4.مدتاجرایکار: 12 ماه و دوره تضمین پروژه برابر 60 ماه می باشد.
5.محلانجامعملیاتوموقعیتجغرافیایی: استان کهکیلویه و بویراحمد.

از شرکتهای پیمانکاری داوطلب مناقصه حائز شرائط و ضوابط آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران دارای گواهینامه 
متناس��ب با مبلغ فوق در رش��ته راه و ترابری که دارای ظرفیت آزاد کاری هس��تند، تقاضا میش��ود به منظور اعالم آمادگی و دریافت 
جداول و اس��ناد ارزیابی مربوطه حداکثر تا تاریخ 92/6/10 به مهندس��ین مش��اور برایند واقع در: خیاب��ان ولیعصر- روبروی خیابان 
جام جم- خیابان طاهری- پالک70، با ش��ماره تلفن تماس: 22018958-22019622 مراجعه و نس��بت به دریافت اسناد و مدارک 

ارزیابی اقدام الزم معمول فرمایند.
ضمنا آخرین مهلت ارائه اسناد تکمیل شده به مهندسین مشاور برایند روز یکشنبه مورخ 92/6/14 می باشد.

ارس��ال اس��ناد و مدارک تکمیل شده هیچ گونه تعهدی در زمینه دعوت شرکتهای پیمانکاری به مناقصه برای شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور ایجاد نمی کند.

فرم آگهی الکترونیکی فراخوان از طریق صفحه الکترونیکیhttp://iets.mporg.irقابل دسترسی است.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شرکتهای پیمانکاری شماره 91-155

وزارت راه و شهرسازی
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی مالف2231

به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ 92/3/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

ش��رکت عمران و مس��کن س��ازه پای��دار صب��ا دژ ایرانی��ان به ش.م 
10320410401 بنمایندگ��ی امیرابریش��م فروش��ان اص��ل به ک.م 
ک.م  ب��ه  اورتاکن��د  پوراس��دی  امیررض��ا  بج��ای   0064477991
0052009335 به س��مت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی 

تعیین گردید.

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

بارکد0015024
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری 
آزاد راه ارومیه- تبریز شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 423425 و شناسه ملی 10320759124

مالف48618

طبق صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
92/2/5 ش��رکت مزبور که در تاری��خ 92/3/4 واصل گردید اعضاء 
هیئ��ت مدیره به مدت 2 س��ال به ق��رار ذیل انتخ��اب گردیدند: 
ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی 
10404068759 به نمایندگی فاطمه حمیدی یدسی به کدملی 
264907955، ش��رکت کندر به شناس��ه ملی 10101275087 
ب��ه نمایندگی س��یدرضا مقدس��ی ب��ه کدمل��ی 055891779، 
ش��رکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی 10101407567 به 
نمایندگی محمد محمدخانی به کدملی 0048165670، شرکت 
بین المللی محصوالت پارس به شناس��ه ملی 101003738746 
به نمایندگی محمدجواد منتظ��ری به کدملی 0383461847 و 
محمدعل��ی محمدخانی به کدمل��ی 0043136095- به موجب 
صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/2/7 محم��د محمدخانی به 
سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی محمدخانی به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و فاطمه حمیدی یدسی به سمت مدیر عامل 
تعیی��ن گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعهدآور از 
جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر 
از اعضای هیات مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هر 

یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد0060032

آگهی تصمیمات شرکت 
حمل و نقل بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره 
55760 و شناسه ملی 10101008714

مالف48616

ادارهکلراهوشهرسازیاستانقزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل 
را براس��اس فهرس��ت بهای راه و باند فرودگاه و زیرس��ازی راه آهن 1392 به 

پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.
ل��ذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای دریافت اس��ناد مناقصه با 
در دس��ت داشتن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 92/6/2 لغایت 92/6/6 
به نش��انی قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پش��ت صدا و س��یما- اداره کل راه 
و شهرس��ازی اس��تان قزوین اداره پیمان و رس��یدگی مراجعه و برای کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3659474-0281 تماس گرفته و یا به سایت 
http://iets.mporg.irیا http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 92/6/17 به آدرس فوق می باشد.
تضمین ش��رکت در مناقصه می بایس��ت ب��ه صورت اوراق مش��ارکت بی نام، 
ضمانتنام��ه بانکی و یا واریز وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی 

مرکزی شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
هزین��ه اس��ناد مناقص��ه 200000 ریال فیش واریزی به حس��اب ش��ماره 

2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/6/18 رأس ساعت 11 صبح در 

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.

آگهی مناقصه92/7
اول
ت
نوب

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

ف
دی
مبلغتضمینمبلغبرآورد)ریال(عنوانمناقصهر

)ریال(
نوع
مناقصه

1

بهسازی، لکه گیری 
و روکش آسفالت 
راههای روستایی 
منطقه آوج )شرق 

محور تاکستان- رزن(

دو43/231/870/967430/000/000
مرحله ای

2

بهسازی، لکه گیری 
و روکش آسفالت 
راههای روستایی 
منطقه آوج )غرب 

محور تاکستان- رزن(

48/335/110/923480/000/000
دو 

مرحله ای

3
اجرای روکش آسفالت 
راه روستایی قشالق 

امین آباد- ولی آباد
یک 1/677/761/13225/000/000

مرحله ای

 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

مجله کیهان ورزشی حاوی 
مطال��ب خواندنی، تحلیل، 
مصاحبه، گزارش و آخرین 
اخب��ار از ورزش ای��ران و 
جه��ان امروز )ش��نبه- 2 
شهریور 1392( در سراسر 
کش��ور منتشر شد. در این 

شماره می خوانیم:
احیای ورزش دانش آموزی 
توپ  هفته(  انداز  )چش��م 
ط��ال به کج��ا م��ی رود؟، 
آخری��ن نق��ل و انتقاالت 
گزارش  جه��ان،  فوتب��ال 

لیگ های فوتبال اروپا، قرعه کش��ی لیگ های دس��ته اول و دوم فوتبال 
ای��ران، گ��زارش کامل مس��ابقات لیگ برت��ر فوتبال ای��ران، نگاهی به 
دور رف��ت بازیهای لیگ قهرمانان آس��یا، گزارش کش��تی، بس��کتبال، 
وزنه ب��رداری، جانبازان و معلولی��ن و... از ما گفتن با مطالب خواندنی به 
همراه پوستر: محمدرضا مهدوی )داماش( ابراهیم صادقی )سایپا( نفت 

تهران و رضا نوروزی

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20573  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه2 شهریور q  1392 16 شوال q  1434 24 آگوست2013

خبر ویژه

یادداشت روز

خطیبجمعهتهران:

امیدواریم دولت بتواند
مشکالت اقتصادی را حل کند

روزنامهصهیونیستیجروزالمپست:

پیشرفتهایاستراتژیکایران
نفوذآمریکارادرمنطقهکاهشدادهاست

هنگامخروجنمازگزارانازمسجداتفاقافتاد

45 کشته و360 مجروح  
در انفجار مهیب طرابلس لبنان

* فراخوان ش��یعیان عربستان برای گسترش اعتراض ها 

علیه آل سعود.

* 4 مس��ئول ارش��د حزب اهلل در فهرس��ت تحریم های 

سفید قرار گرفتند. کاخ 

* 37 شهید و 64 مجروح در سلسله انفجارهای عراق.

* فریاد سرنگون باد آل  خلیفه در تظاهرات بزرگ مردم بحرین.

* با افش��اگری اسنودان جاسوس��ی انگلیس از کشورهای 

خاورمیانه لو رفت.                                صفحهآخر

خشم مردم از آزادی
فرعون مصر

* سرپرست سازمان تامین اجتماعی: با دریافت تسهیالت دولت، 

هزینه های مربوط به خرید دارو برای بیمه شدگان کاهش می یابد.

* وزیر جهاد کش��اورزی: اعتب��ارات هدفمندی یارانه ها 

به بخش تولید اختصاص می یابد.

* رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی از افزایش خروج 

غیرقانونی دام از کشور خبر داد.

* برخورد با مشترکین بدهکار تلفن ضابطه مند می شود.

صفحه4

طرح های جدید تامین اجتماعی
برای کاهش هزینه درمانی بیمه شدگان

صفحه2صفحه2

* آیت اهلل امامی کاش��انی: علمای اهل س��نت باید خطر سلفی گری را 
گوشزد کنند.

* حجت االسالم والمسلمین ری ش��هری: حرم حضرت عبدالعظیم )ع( 
شعبه ای از کربالست.                                                     صفحه3

* موفقیت های اس��تراتژیک ایران موجب افول قدرت و نفوذ آمریکا در 
منطقه شده است.

* محور مقاومت به رهبری ایران بارها از س��وی کشورهای غربی مورد 
تهاجم قرار گرفته است.

* ب��ا وجود مقابل��ه آمریکا پیش��رفت های اقتصادی، سیاس��ی، فنی و 
استراتژیک ایران متوقف نشده است.

توانای��ی  هافینگتون پس��ت:   *
موش��کی نقطه قوت ای��ران در 

مذاکرات هسته ای است.
* استراتژی کالن تهران ایجاد 
توانایی دفاع��ی قدرتمند برای 
ب��ا تهدی��دات خارجی  مقابله 

است.
صفحه2

ظریف: استفاده از سالح  شیمیایی در سوریه 
کار تروریست هاست

درتماستلفنیباوزیرانخارجهروسیهوترکیه

* وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با همتایان روسی و ترکیه ای 
خود، ضمن محکوم کردن اس��تفاده از سالح شیمیایی در سوریه، مسئولیت 

این جنایت را متوجه تروریست ها در این کشور دانست.
* محمدجواد ظریف در تماس تلفنی با داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه: جمهوری 

اسالمی ایران استفاده از سالح های شیمیایی در سوریه را قویا محکوم می کند.
* استفاده از سالح شیمیایی در سوریه قطعا توسط گروه های تروریستی و تکفیری 

انجام شده است که در عمل نشان داده اند از هیچ جنایتی رویگردان نیستند.
* چگونه ممکن اس��ت در حالی که بازرس��ان سازمان ملل در سوریه حضور 
دارند و دولت این کش��ور با تس��لط در حال عقب راندن تروریست ها است، 

دست به چنین اقدامی زده باشد؟!
* منافع تروریست ها در سوریه در گرو تشدید بحران و بین المللی کردن آن است.

* در تماس تلفنی وزیر خارجه روسیه با همتای ایرانی خود، دو طرف نگرانی 
عمیق خود را نسبت به افزایش تنش ها در سوریه ابراز کردند.

* ارائه اسناد روسیه به شورای امنیت: در حمله شیمیایی سوریه تروریست ها مقصرند.
* روزنام��ه الس��فیر لبن��ان: تصاویر ماهواره ای روس��یه نش��ان می دهد که 
تروریس��ت ها از منطقه »دوما« با موش��ک هایی مسلح به کالهک شیمیایی 

»الغوطه الشرقیه« را هدف قرار داده اند.
* حمله شیمیایی سه روز پیش تروریست ها به حومه دمشق به کشته شدن 
بیش از 1300تن انجامید.                                                    صفحه10

* انفجارها مقابل دو مسجد و هنگام خروج نمازگزاران جمعه به وقوع پیوست.
* صلیب سرخ حال بسیاری از مجروحان را که اکثر آنان دچار سوختگی شدید شده اند، وخیم اعالم کرد.

* شخصیت ها و گروه های لبنانی با محکوم کردن انفجارهای دیروز طرابلس، آن را کار آمریکا و رژیم صهیونیستی 
و فتنه انگیزی میان شیعه و سنی دانستند.                                                                         صفحهآخر

* خروج از حاکمیتی ها، از در پشتی به ارشاد برمی گردند؟!
* کمرنگ شدن نقش وزیر کشور در انتخاب استانداران

* معاون اول روحانی یا دلباخته خاتمی؟!

...خلع سالح 
نمی شویم

مگرشمابرایتغییردولت
خونبهپانکردید؟!


