
به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عادی ش��رکت 
از قبیل چک، س��فته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
ب��ا امضاء رئی��س هیئت مدیره به تنهای��ی همراه با مهر 
شرکت و یا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

1- آق��ای ج��واد توکل��ی طرق��ی ب��ه ش��ماره مل��ی
3-506138-003 به سمت رئیس هیئت مدیره2- خانم 
سمانه فتحی آقابابا به شماره ملی 8-752457-007 به 
سمت نایب رئیس 3- آقای فرهاد ذکایی به شماره ملی 
5-169460-396 به سمت عضو هیئت مدیره 4- آقای 
ابراهیم دستالف به ش��ماره ملی 3-067900-272 به 
س��مت عضو هیئت مدیره و خانم لعبت الس��ادات فدایی 
0069852820 به س��مت مدیرعامل )خ��ارج از اعضا( 

بارکد 2072120

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی 
توسعه راهبردی آریا سهامی خاص 

به شماره ثبت 359103 
و شناسه ملی 10260079997

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 81232

بارکد 2256025

آگهی تغییرات شرکت عمران 
و مسکن سازه پایدار یاس هنگام 

سهامی خاص به شماره ثبت391517 
و شناسه ملی10320409823

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/6/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مؤسس��ه خدمات حس��ابداری و مش��اوره مدیریت امین 
محاس��ب قرن به ش��ماره ثبت26407 به س��مت بازرس 
اصل��ی و آق��ای محم��ود رمضان��ی گش��ت رودخانی به 
ش��ماره ملی 2668952883 به س��مت بازرس علی البدل 
برای یکس��ال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حس��اب 
سود و زیان س��ال مالی منتهی به 91/12/30 به تصویب 
رسید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف80470

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/6/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شد.

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 
92/5/31 به تصویب رسید.

حمید عرب زاده قهیازی به ش��ماره ملی 0042299713 
به عنوان بازرس اصلی و عباس رسول پور قهرود به شماره 
مل��ی 1262544270 به عنوان ب��ازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.

م الف 80468

بارکد 2253747

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص 
برادران برکت به شماره ثبت 5172

 و شناسه ملی 10100266605

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1391/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنام��ه و حس��اب های س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 
1391/9/30 به تصویب رسید.

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های ش��رکت 
انتخاب گردید.

مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی 10100522636 
ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی آقای مهدی س��وادلو به ش��ماره ملی 
0053055594 ب��ه عن��وان بازرس علی البدل برای یک س��ال 

مالی انتخاب گردیدند.

بارکد2276974

آگهی تغییرات شرکت افق گنجینه 
ایرانیان سهامی خاص

 به شماره ثبت 376113 
و شناسه ملی 10320247637

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

م الف 80471

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده مورخ 
1392/7/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان آفریقا 
ش��مالی کوچه سایه پالک 18 کدپس��تی 1967735615 
تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد.

بارکد2123099

آگهی تغییرات شرکت رهیاب کنترل ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 342275 

و شناسه ملی 10103931710

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 81250

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی م��ورخ 1392/3/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید آقای 
مهدی بیرجندی ش م 4591027147 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
احمد موسوی ش م 3932629868 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات مهررضا 
سهامی خاص به شماره ثبت 130537 

و شناسه ملی 10101738541

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

بارکد 0163148

م الف  69102

به موجب صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ 92/4/11 و 
هیئت مدیره مورخ 92/6/18 س��رمایه شرکت از مبلغ 60/000/000 
ریال به مبلغ 6/060/000/000 ریال منقسم به 202/000/000سهم 
30ریال��ی با نام از طریق مطالبات حال ش��ده افزای��ش یافته و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ 92/7/21 تکمیل امضاء گردیده است.

آگهی تغییرات شرکت کار محوران ماموت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 423585 

و شناسه ملی 10320759709

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

بارکد 1911635

م الف  76068

بانک کشاورزی در نظر دارد نسبت به بازاریابی و نگهداری حساب تسویه با پذیرندگان تعداد 60 هزار دستگاه پایانه فروش از طریق 
مناقصه عمومی دومرحله ای توسط شرکت هایی که دارای سوابق کاری درخصوص موضوع مناقصه باشند اقدام نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گزار:
 بانک کشاورزی به آدرس: تهران- بزرگراه جالل آل احمد- نبش خیابان پاتریس لومومبا- شماره 247- ساختمان مرکزی.

2- نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکی )به غیر از بانک کش��اورزی( دارای حداقل 3 ماه اعتبار و یا 
چک بانکی به میزان 32،500،000،000 ریال، به نام اداره کل تدارکات بانک کشاورزی.

3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 92/9/23 لغایت ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 
http://iets.mporg.ir  92/9/26 آدرس فوق طبقه پنجم اداره کل تدارکات و یا مراجعه به وب سایت

4- محل، زمان و مهلت تحویل پیشنهادها:
 از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 92/9/27 لغایت ساعت 16 روز شنبه مورخ 92/10/14 در آدرس فوق طبقه پنجم- اداره کل تدارکات.

5- تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها:
 ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 92/10/17 در آدرس فوق طبقه پنجم بال شرقی.

6- مدارک الزم جهت دریافت اسناد: 
الف- فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حس��اب ش��ماره 325376861 به نام اداره کل تدارکات بانک کش��اورزی قابل پرداخت 

در کلیه شعب بانک کشاورزی.
ب- ارائه معرفی نامه کتبی در سربرگ شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر.

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
شمارهمناقصه:17/ع/92

نوبت اول

ادارهکلتدارکات م الف 3888

نظر به اینکه پرونده آقای کوروش حکیم پور فرزند محمود 
به ش��ماره شناس��نامه 103 عض��و هیات علمی دانش��کده 
س��المت، ایمنی و محیط زیس��ت در هیات بدوی رسیدگی 
انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی مطرح و منجر به صدور رای 
تایید اخراج ایش��ان گردیده است، براس��اس مقررات آیین 
دادرس��ی مدنی به نامبرده ابالغ می گردد چنانچه در  ایران 
س��کونت دارند ظرف مدت یک ماه و در صورت سکونت در 
خارج از کش��ور ظرف مدت 2ماه، رای مذکور قطعی و حکم 
اخراج صادر خواهد ش��د. در ص��ورت اعتراض طبق ضوابط 

مربوطه به مراجع ذی صالح مراجعه نمایند.
روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکی
وخدماتبهداشتیدرمانیشهیدبهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهیابالغرای«

م الف 3929

صنایع شهید ستاری  در نظر دارد تعداد 30/000 
ع�دد پ�ره فلزی ب�ا جنس ف�والد فن�ر را طبق 
مش��خصات فنی درخواس��تی موردنیاز خود از طریق 

برگزاری مناقصه کتبی و عقد قرارداد اقدام نماید.
واحدهایی ک��ه توانایی تولید قطع��ه مذکور را دارند 
می توانن��د ضمن تماس ب��ا تلفن های 29973307 و 
29973208 همه روزه به جز پنج شنبه ها و روزهای 
تعطی��ل در س��اعات اداری به منظ��ور دریافت برگه 
شرایط و مشخصات مناقصه به آدرس مشروحه ذیل 
مراجعه و پیشنهاد خود را ظرف مدت حداکثر ده روز 
پس از تاریخ نش��ر آگه��ی در داخل صندوق مناقصه 
ش��ماره 121 ای��ن صنای��ع بیندازند؛ پیش��نهادهای 
رس��یده در کمیس��یون مناقصه باز و نتیجه آن اعالم 
خواهد ش��د؛ س��ازمان در رد یا قبول ی��ک یا تمامی 
پیش��نهادها مختار می باش��د و هزینه درج آگهی به 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
آدرس: ته�ران میدان نوبنی�اد؛ ابتدای بزرگراه 
شهید بابایی به سمت شرق؛ نرسیده به بزرگراه 

شهید صیاد شیرازی؛ صنایع شهید ستاری

آگهیمناقصهعمومی
شماره92/7080

روابط عمومی صنایع شهید ستاری
م الف 3947

مؤسسهآموزشی
وپژوهشیامامخمینی)ره(

  رجوع به صفحه7

از بین برادران و خواهران طلبه 
در مقطع کارشناسی برای سال 

تحصیلی 94-1393 دانش پژوه می پذیرد.

بارکد 1053319

آگهی تغییر محل شرکت احداث نگهداری 
و بهره برداری آزاد راه ارومیه- تبریز

 سهامی خاص به شماره ثبت 423425
 و شناسه ملی 10320759124

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/4/24 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس ارومیه- خ والفجر1 

خ ش��هید فالحی 2 پ 3 ک.پ 5719784641 انتقال یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 69087

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 

مورخ 1392/6/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- صورتهای مالی شامل حساب سود و زیان دوره مالی منتهی 

به 91 تصویب شد.

2- آق��ای کاوه صافی ک��د مل��ی 0041730887 و خانم زهرا 

برادران رزاز کد ملی 0033948879 به ترتیب به عنوان بازرس 

اصلی و بازرس علی البدل تعیین گردیدند.

بارکد 2276556

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی 
بردینگ شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 45695 

و شناسه ملی 10100909755

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

م الف 80473

سالهفتادودومqشمارهq20659 تکشماره5000ريال12صفحه)بهاضافهنیازمنديهایويژهتهران( يکشنبه17آذرq1392 5صفر8q1435دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

* دانا بارتلت: پاس��خ به یک سری از س��ؤال ها ترس دارد. قبال که با ویزای 
ایران برگش��تم آمریکا 3ساعت از من بازجویی کردند. به هرحال هر چیزی 

که االن گفتم حقیقت بوده و امیدوارم مشکلی پیش نیاید.
* ما به سراغ شبکه های مختلف آمریکا رفتیم اما جواب همه آنها این بود: »هیچ راهی 

نیست « هیچ کدام از شبکه های تلویزیونی آمریکا  نمی توانند منتقد اسرائیل باشند.
*اسرائیل خودش خودش را نابود می کند.  یک چنین تنفر و شیطان صفتی هایی 

نمی تواند خودش را نگه دارد و همیشه ماندگار نخواهد بود.
* افراد متوسط جامعه آمریکا چیزی را از خاورمیانه و فلسطین می دانند که 
در اخبار گفته می شود اخبار هم دروغ هایی است که دولت آمریکا می گوید 
و آن هم توسط اسرائیلی ها دیکته می شود.                             صفحه8

* حاکمیت ملی، اس��تقالل، هویت ایرانی- اسالمی، پیشرفت و توسعه و عدالت خواهی آرمان های بلندمدتی است 
که باید آنها را دنبال کنیم.

* در دنیای امروز کشورهای بزرگ برای حل مسائل منطقه ناچارند قدرت ملت ایران را مدنظر قرار دهند.
* دولت با رهنمودهای رهبری و حمایت قاطع ملت ایران اولین قدم موثر را در طول صد روز اول برداشت.

* روز 16 آذر یادآور حادثه 60 سال پیش در دانشگاه تهران و فداکاری و ایثار این قشر پیشتاز در برابر استعمار و 
استبداد است.                                                                                                                  صفحه10

* آفریقای مرکزی بعد از مالی دومین کشور آفریقایی 

است که فرانسه به آن کشور لشکرکشی می کند.

* موافق��ت پنتاگون با فروش 14 هزار موش��ک به 

عربستان.

* ادامه دس��تگیری طرفداران مرسی در شهرهای 

مصر.

* تجم��ع اعتراض��ی م��ردم بحرین اط��راف محل 

برگزاری کنفرانس امنیتی منامه.          صفحه آخر

حمایت کاخ سفید از لشکرکشی فرانسه 
به آفریقای مرکزی

* درخواس��ت طرف عراق��ی، افزایش ظرفیت 

صادرات گاز روزانه 90 میلیون متر مکعب است.

* واکنش وزیر سابق جهاد کشاورزی به گزارش 

عملکرد 100 روزه دولت.

* شرایط جدید پرداخت جوایز صادراتی اعالم 

شد.

* س��قوط 38 درصدی قیمت ط��ال در 6 ماه

 گذشته.                                           صفحه4

درخواست عراق برای افزایش 
واردات گاز از ایران

در مراسم 16 آذر

رئیس جمهور: ایران 75 میلیون بسیجی دارد

صفحه2

در گفت وگو با کیهان

هنرمند آمریکایی: اسرائیل خودش را نابود می کند

بحث های داغ در جمع دانشجویان دانشگاه شریف

شریعتمداری: طالبان و مدعیان اصالحات 
دو لبه قیچی آمریکا هستند

دی
صا

 مر
ین

حس
س: 

عک

* چاک هیگل در نشست امنیتی منامه: دیپلماسی با ایران باید با پشتیبانی 
توان نظامی صورت گیرد.                                                   صفحه2

وزیر دفاع آمریکا:

مذاکره با ایران
همراه با گزینه نظامی است!

روحانی قلباً راضی به آزادی سران فتنه نیست و نگران تشکیل دوباره پایگاه اسرائیل است
* مدی��ر مس��ئول کیهان:جریان اصالحات از برخی دانش��جویان، حس��ابی 
سوءاس��تفاده کرد و بعد که به آخر خط رسیدند، با صراحت اعالم کردند که 

جنبش دانشجویی حرف مفت است!
* اگر سران فتنه را آزاد کنند همین فتنه گران آنها را می کشند، همانطور که 

ندا آقاسلطان را کشتند.
* طالب��ان در فتنه 88 رس��ما از اصالحات حمایت می کرد! مگر عبدالمالک 
ریگی نبود که در مصاحبه با VOA گفت شما زندانیان فتنه را آزاد کنید تا 

ما گروگان های نیروی انتظامی را آزاد کنیم؟!
* دیگر گذشت آن موقعی که 16 آذر تقلبی درست می کردند، 16 آذر علیه 

آمریکا بود نه زیر سایه آمریکا...
* من خدا را ش��کر می کنم یک دفعه هم که ش��ده به خاطر اینکه کیهان را 

بکوبید مرگ بر اسرائیل گفتید، خیلی پیشرفت کردید!
* اصالح طلب��ان اگ��ر می دانس��تند رأی دارند ک��ه کاندیدای خ��ود را کنار 
نمی گذاش��تند! مجبور بودند که به آقای روحانی بچس��بند، اصالحات قصد 
دارد از آقای روحانی به عنوان یک پل استفاده کند ولی تا حاال آقای روحانی 

علی رغم فشارها  اجازه این کار را نداده است و ان شاءاهلل نخواهد داد.
* حزب اهلل اجازه نمی دهد که س��تون پنجم آمریکا و اسرائیل و انگلیس، به 

عرصه بازگردند.
* ع��ده ای ش��عار دادند: »می کش��م، می کش��م آن  که برادرم کش��ت« که 
شریعتمداری گفت: این ش��عار درست است و شما حق دارید سران فتنه را 
بکشید، چرا که آنها برادرانتان را کشتند.                                صفحه3

رازهای شهادت 
تله گذاری شیطان»حسان  القیس«

این بار در ژوهانسبورگ


