
زن روز اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

بارکد 0521414

آگهی تاسیس شرکت توسعه و تجارت توژال سهامی خاص
ش��رکت فوق در تاریخ 1392/5/13 تحت ش��ماره 442451 و شناسه ملی 10320893784 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/13 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 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 انواع ماشین آالت و قطعات یدکی و مواد اولیه، صادرات کاالهای تولیدی و انجام مطالعات و بررسی های الزم اقتصادی، )اخذ نمایندگی از 
شرکتهای داخلی و خارجی، تاسیس شعبه و نمایندگی در داخل و خارج کشور، هرگونه شرکت و سرمایه گذاری در موسسات و شرکتهای صنعتی 
ی��ا بانک��ی، خری��د و فروش صادرات و واردات کلیه کااله��ای بازرگانی اعم از فوالدی یا غیرفوالدی مصرفی یا غیر مصرفی یا س��رمایه ای و غیره و 
خالصه سایر فعالیتهایی که مستقیم و یا غیرمستقیم با اهداف شرکت در ارتباط باشد( کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.

2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3- مرکز اصلی شرکت:

استان تهران- شهر تهران- فلکه دوم صادقیه- خ کاشانی- خ ستاری- بنفشه 7- پالک 13 طبقه1- کدپستی 1473995881
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یک هزار سهم 1/000 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 

ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 31292153 ص مورخ 1392/4/6 نزد بانک پاسارگاد شعبه ستاری پرداخت گردیده است.
5- اولین مدیران شرکت:

1-5- آقای نجف شکری به شماره ملی 3340591385 به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- خانم نرگس آقایی به شماره ملی 3340592608 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای اکبر شکری به شماره ملی 0071074074 به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5-آقای اکبر شکری به شماره ملی 0071074074 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: مشخصات حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمی با امضا آقای 
اکبر شکری )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

1-8- آقای روح اله دانشور راد به شماره ملی 0451363760 به عنوان بازرس اصلی
2-8- آقای میحوش محمدی به شماره ملی 5988919863 به عنوان بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران م الف 58560

موض�وع مزایده: انتقال و جابه جایی یک عدد بیلبورد تبلیغاتی از کیلومتر 12 محور 
قزوی��ن- رش��ت به کیلومتر 300+21 مح��ور اتوبان قزوین- ک��رج و امتیاز نصب بنر، 

بهره برداری و نگهداری از آن.
تضمی��ن ش��رکت در مزایده به مبل��غ 24/570/000ریال بصورت اوراق مش�ارکت، 
ضمانت نامه بانکی، چک بانکی تضمین شده و یا فیش واریزی نقدی، می باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1392/7/10 به آدرس ذیل
مهلت و محل ارائه پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1392/7/22 به آدرس ذیل

زمان و محل بازگش�ائی پیشنهادات: س��اعت 11صبح روز سه شنبه 1392/7/23 
به آدرس ذیل

کلیه پیشنهادات می بایست داخل پاکات الک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.
لذا جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس: قزوین- بلوار نوروزیان- بلوار حج- بن بست 
اول کدپس��تی 46161-49 341 اداره کل حمل ونقل و پایانه های اس��تان قزوین )امور 

اداری( یا به سایت http://iets. mporg.ir مراجعه نمایند.

آگهی مزایده شماره92-4   
اداره کل حمل ونقل

 و پایانه های استان قزوین

روابط عمومی اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قزوین

نوبت اول

دانشگاه علوم پزشکی همدان قصد دارد بمنظور راه اندازی 
داروخانه ش��بانه روزی در شهر همدان در منطقه جوالن- بلوار 
نظربی��ک و داروخانه روزانه در ش��هر قهاوند با رعایت  ضوابط 
و ش��رایط جاری تاس��یس و فعالیت داروخانه ها اقدام و انجام 
اولویت بن��دی بین متقاضیان تاس��یس داروخانه ش��بانه روزی 
نماید لذا افراد واجدالشرایط )با حداقل امتیاز و با اولویت افراد 
واجد حد نصاب امتیاز( می توانند در صورت تمایل درخواس��ت 
کتبی خود را حداکثر تا یکماه پس از تاریخ درج آگهی به اداره 
نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانش��گاه ارائه نمایند. در این 
خصوص ش��ماره تماس 2510711-0811 پاسخگوی سؤاالت 

متقاضیان می باشد.

 آگهی تاسیس داروخانه
شبانه روزی در همدان

 و داروخانه روزانه در قهاوند

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان 

 روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی استان همدان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/4/11 
و سند صلح بشماره 117203 صادره از دفترخانه 118 تهران:

آقای امیرعلی محمدی شعار خاکی کد ملی 6029760025 با 
واگ��ذاری مبلغ 5/000/000 ریال به آقای مجتبی خطیبی کد 
ملی 1650110898 فرزند غفور میزان سهم الشرکه خود را به 

مبلغ 1/000/000 ریال کاهش داد.
آقای فرهود محمدی شعارخاکی با واگذاری کلیه سهم الشرکه 
خود )به میزان چهارمیلیون ریال( به آقای حسن فتاح زاده کد 
ملی 1651765359 فرزند عبدالعزیز از ش��رکت خارج گردید. 
در نتیجه در س��رمایه ش��رکت تغییری حاصل نگردید. اسامی 
شرکاء ش��رکت و میزان سهم الش��رکه هر یک از آنان به شرح 
ذیل می باش��د: آقایان: امیرعلی محمدی ش��عارخاکی کد ملی 
6029760025 دارای 1/000/000 ری��ال و محرم نجفی کد 
ملی 6029756648 دارای 6/000/000 ریال و فرش��اد نجفی 
کد مل��ی 0080860834 دارای 4/000/000 ریال و مجتبی 
خطیبی کد مل��ی 1650110898 دارای 5/000/000 ریال و 
حس��ن فتاح زاده کد ملی 1651765359 دارای 4/000/000 

ریال.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل 
جهان گسترخواه با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 167906 
و شناسه ملی 10102104309

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 58556

بارکد 0598153

بر مبنای مصوبات یکصد و پنجمین اجالس شورایعالی استاندارد مورخ 83/11/14 استاندارد های تجهیزات شهربازی مشمول مقررات 
استاندارد اجباری قرار گرفته و به دنبال اجرای اجباری استاندارد 8987 با عنوان وسایل و سواریهای تفریحی و ارجاع این استاندارد 
به استانداردهای بیست و سه گانه مشروحه زیر تحت عنوان کابل راه ها بدینوسیله به اطالع عموم می رساند تله کابین ها و تله سیژ ها نیز 
مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته و تولیدکنندگان و واردکنندگان و مدیران مراکز خدمات تفریحی تله کابینها و تله سیژها 
موظفند از تاریخ ش��روع اجرای اجباری این اس��تانداردها نسبت به استاندارد س��ازی کاال و خدمات مربوطه براساس قوانین و ضوابط 

سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند:

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

شماره استانداردعنوان استانداردردیف
11352کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر- محاسبات1
11353کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر- ابزار کشش2
11355کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر- وسایل برقی بجز سامانه نیروی محرکه3
11356کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر- امور مهندسی ساختمان )عمران(4

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیس��ات کابل راه های طراحی ش��ده برای حمل مس��افر- حمل کننده ها- قسمت اول- قفل ها، 5
1-11357واگن ها، حمل کننده ها با ترمز مستقل، اطاقک ها، صندلی ها، بارکش های تعمیرات کشنده 

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیس��ات کابل راه های طراحی ش��ده برای حمل مسافر- حمل کننده ها- قسمت دوم- مقاومت 6
2-11357به لغزش قفل ها

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر- حمل کننده ها- قسمت سوم- آزمونهای 7
3-11357خستگی

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیس��ات کابل راه های طراحی ش��ده برای حمل مس��افر- س��امانه محرکه و سایر دستگاه های 8
11358مکانیکی

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیس��ات کابل راه های طراحی ش��ده برای حمل مسافر- مقررات عمومی- قسمت اول- الزامات 9
1-9891برای همه تاسیسات

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیس��ات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر- مقررات عمومی- قسمت دوم- الزامات 10
2-9891اضافی در مورد کابل راه های دوکابلی هوایی برگشت پذیر بدون ترمزهای واگن

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیس��ات کابل راه های طراحی ش��ده برای حمل مس��افر- کابل ها- قسمت اول- معیار انتخاب 11
1-9419برای کابل ها و اتصاالت انتهایی آنها

2-9419کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر- کابل ها- قسمت دوم- ضرائب ایمنی12

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیس��ات کابل راه های طراحی ش��ده برای حمل مسافر-کابل ها- قسمت سوم- بافت کابل برای 13
3-9419کالف های شش تایی کابلهای حمال متکی، حمال غیرمتکی و بکسل

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیس��ات کابل راه های طراحی ش��ده برای حمل مس��افر-کابل ها- قسمت چهارم- فیکس های 14
4-9419انتهایی

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیس��ات کابل راه های طراحی ش��ده برای حمل مسافر- کابل ها- قسمت پنجم- ذخیره سازی، 15
5-9419حمل و نقل، نصب و تنظیم کشش کابل

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیس��ات کابل راه های طراحی ش��ده برای حمل مس��افر- کابل ها- قسمت ششم- معیارهای از 16
6-9419رده خارج سازی

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر- کابل ها- قسمت هفتم- بازرسی، تعمیر 17
7-9419و نگهداری

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر- کابل ها- قسمت هشتم- آزمون کابل ها 18
8-9419به روش مغناطیسی

کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر- بازرسی قبل از واگذاری تاسیسات، تعمیر 19
9420و نگهداری و کنترل های عملکرد تاسیسات کابل راه

9421کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر-  اصطالحات20
10175کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر-  بازیابی و تخلیه21
10176کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر- راه اندازی تاسیسات22
10177کابل راه ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر- تضمین کیفیت23

الزامات قانونی:
ال��ف: تاری��خ ش��روع اج��رای اجب��اری اس��تانداردهای مذکور از 

1393/1/1 می باشد.
ب: نش��انه گذاری فرآورده هایی که اس��تاندارد آنها اجباری شده با 
عالمت اس��تاندارد الزامی اس��ت و عرضه و فروش این فرآورده ها 

بدون عالمت استاندارد ایران ممنوع می باشد.
پ: عالمت گذاری فرآورده مش��مول اس��تاندارد اجباری مس��تلزم 

دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد می باشد.
ت: اعط��ای پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد به واحدهای تولیدی 

منوط به تامین ش��رایط عمومی تولید و انطباق کیفیت فرآورده با 
استاندارد مربوط می باشد.

ث: رعایت کلیه مقررات اس��تانداردهای اجباری و س��ایر قوانین و 
مقررات جاری در مورد کاالهای وارداتی الزامی خواهد بود.

کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کس��ب 
اطالعات بیش��تر در مرکز به س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران و در 

استانها به ادارات کل استاندارد استان مراجعه نمایند.

م الف 2788
دفترروابطعمومیوارتباطاتبینالملل

نظر به اینکه به تبع گزارشات واصله از اداره کل امور اداری و توسعه 
منابع انسانی شرکت ارتباطات زیرساخت مبنی بر غیبت و عدم حضور 
ش��ما در محل خدمت از تاری��خ 88/7/13 بدون اخذ مجوز قانونی از 
مسئولین ذیربط پرونده شما به اتهام غیبت غیرموجه بصورت متوالی 
در هیات بدوی شماره 4 رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات مطرح و تحت بررسی می باشد لهذا مقتضی است 
حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج این آگهی دفاعیات خود را 
به این هیات به آدرس تهران: خیابان دکتر ش��ریعتی بعد از چهارراه 
شهید قدوسی نبش باشگاه پیام ساختمان شماره پنج طبقه اول اتاق 

102 تسلیم نمایید.
بدیهی اس��ت چنانچه در مهلت مذکور دفاعیه کتبی خود را تس��لیم 
ننمایی��د هیات طب��ق ماده 18 آئین نامه اجرایی قانون رس��یدگی به 

تخلفات اداری عمل خواهد کرد.

خانم مهرنوش جانبخش
کارمند شرکت ارتباطات زیرساخت

هیات بدوی شماره 4 رسیدگی به تخلفات اداری
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

م الف 2787

شـرکت
ارتباطات
 زیرساخت

سال هفتادو دوم q  شماره q 20600  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهارشنبه 3 مهر q  1392 19 ذیقعده q  1434 25 سپتامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* شهرهای بزرگ پاکستان از جمله اسالم آباد، کراچی، الهور و 
پیشاور شاهد تظاهرات ضد تروریستی مسیحیان معترض بود.

* مردم مس��لمان پاکستان با پیوستن به صفوف راهپیمایان 
مسیحی، انفجار در کلیسای پیشاور را محکوم کردند.

* تظاهرکنندگان خشمگین در اسالم آباد در اعتراض به کوتاهی 
دولت نسبت به حمالت تروریستی، برخی خیابان ها را بستند.

* تروریست ها اوایل هفته جاری با 2 انفجار انتحاری در مجاورت 
کلیسای شهر پیشاور، بیش از 80 نفر را کشتند.    صفحه آخر

* رئیس جمهور آمریکا در س��خنانی مزورانه درباره ایران در مجمع عمومی سازمان 
ملل باردیگر رویکرد دوگانه آمریکا در قبال جمهوری اسالمی رابه نمایش گذاشت.

* بارک اوباما : ایران و آمریکا از س��ال 1979 تاکنون رابطه ای نداش��ته اند و 
ریشه این بی اعتمادی عمیق است.

* فک��ر نمی کن��م که این تاریخچه دش��وار یک ش��به قابل رفع باش��د. این 
بدگمانی ها بسیار عمیق و ریشه دار است.

* اگر بتوانیم موضوع هسته ای ایران را رفع کنیم سپس به گام های بزرگتری 
که بر اساس احترام دو جانبه است منتهی می شود.

* من برای رئیس جمهور روحانی نامه نوش��تم که ما می خواهیم این مس��ئله از 
طریق صلح آمیز رفع شود اما اجازه دستیابی به سالح های هسته ای را نمی دهیم.

* رهبر ایران علیه بمب اتم فتوا داده اس��ت و روحانی تأکید کرده است که 
ایران بمب اتم تولید نخواهد کرد.

* م��ن به جان کری، وزیر خارجه آمریکا دس��تور می دهم که با قدرت های 
اروپایی در جهت یافتن یک راه حل برای ایران همکاری کند.

* روحان��ی در بدو ورود به نیویورک: دلگرمی اصلی من در این س��فر، حمایت 
مردم ایران، حمایت های مقام معظم رهبری و دعای خیر همه مسلمانان است.

* رئیس جمهور صبح روز سه شنبه به وقت نیویورک )17 به وقت تهران( در 
مراسم افتتاحیه شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرد.

* وزیر امور خارجه کش��ورمان با وزرای امور خارجه بیش از 10 کش��ور در 
نیویورک دیدار و گفت وگو کرد.                                            صفحه3

تظاهرات سراسری مسیحیان در پاکستان
 عامالن فاجعه پیشاور را مجازات کنید

صفحه2 صفحه2

اوباما علیه ایران
باز هم الف گزاف زد

در مجمع عمومی سازمان ملل

* خوش��بینی افراد باعث کاهش نرخ ارز شده و کاهش 

بیشتر آن تاثیرات منفی دارد.

* تولی��د ی��ک محصول کمی��اب و پرمص��رف نفتی در 

پاالیشگاه شیراز.

* چهاردهمین نمایش��گاه تجاری کشورهای اسالمی از 

تا10 آبان در تهران.  6

* نمایش��گاه تلکام 2013 از فردا با حضور 255 شرکت 

داخلی و خارجی در تهران برپا می شود.         صفحه4

بانک مرکزی کاهش بیشتر قیمت دالر را 
غیرمنطقی خواند!

* فراخ��وان گروه ه��ای انقالب��ی بحرین برای 

تظاهرات بزرگ جمعه.

تعطی��ل را  یون��ان  سراس��ری  اعتص��اب   *

 کرد.

* آتش سنگین ارتش سوریه تروریست ها را از 

چند منطقه عقب راند.

* حزب مسعود بارزانی پیروز انتخابات پارلمانی 

در کردستان عراق.                       صفحه آخر

واکنش اخوان المسلمین به حکم دادگاه قاهره
به مبارزات خود ادامه می دهیم

تحریف رسانه های غربی
درباره دیدار ظریف با وزرای5+1

اگ��ر  باکری:عزیزان��م!  ش��هید   *
شبانه روز شکرگزار خدا باشیم که 
نعمت اسالم و امام را به ما عنایت 

فرموده باز کم است.
* ش��هید صیاد ش��یرازی: خدایا! تو 
خود می دانی که همواره آماده  بوده ام 
آن چه را که تو خود به من دادی در 
راه عشقی که به راهت دارم نثار کنم.

* گمانه ها و گزارش رس��انه های غربی درب��اره دیدار ظریف و کری در 
حالی اس��ت که قرار اس��ت وزیر خارجه آمریکا همراه با وزرای خارجه 
1+5 در مذاکرات هسته ای حضور پیدا کند و نه دیدار جداگانه با ظریف.
     صفحه2

نگاهی به وصیت نامه سرداران و فرماندهان شهید دفاع مقدس

* شهید باقری: در چنین میدان وسیع و این هدف رفیع انسانی و الهی، 
جان دادن و مال دادن و فداکاری امری بس��یار س��اده و پیش پا افتاده 

است.
* شهید بابایی: به خدا قسم من از شهدا و خانواده شهدا خجالت می کشم 
وصیت نامه بنویسم.                                                         صفحه8

برنده این صحنه 
کیست؟

چیزی نیست... اصالح تعرفه است!
* دیپلمات انگلیسی: اوباما توقعات فراقانونی دارد

* موشک ها و رادارهای دقیق حزب اهلل عمق اسرائیل را تهدید می کند
* ناکامی در دیدار با رهبر ایران تحقیر مقامات آمریکایی است

* گریه کن های اجاره ای 


