
درگذش��ت اندوهناک انس��انی خدمتگزار و شایس��ته شادروان 

حاج محمد جعفر منتظری شاتوری 
ریاس��ت اتحادیه صنف مصالح س��اختمانی را به خانواده معزز 

ایشان و کلیه بازماندگان ارجمند تسلیت عرض می کنیم.
مراسم ختم و شب هفت آن فقید سعید در روزهای دوشنبه و 
پنج شنبه از ساعت 15 تا 16/30 بعدازظهر در مسجد الزهرا)س( 
واق��ع در خیابان خواجه عبداله انصاری خیابان ش��هید عراقی 

نبش خیابان جعفری منعقد خواهد بود.

اناهلل و اناالیه راجعون

اتحادیه و شرکت تعاونی مصالح فروشان تهران

جناب آقای محمدرضامحمدیعلیآبادی فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 135 صادره از تهران با توجه به اینکه 
پرونده اتهامی ش��ما به اس��تناد ماده »8« قانون رسیدگی 
به تخلفات اداری در این هیئت تحت بررس��ی است، الزم 
اس��ت ظرف م��دت »30« روز از تاریخ انتش��ار این آگهی 
جهت دریافت ابالغ موارد اتهام و تس��لیم دفاعیه کتبی به 

این هیئت مراجعه نمائید.
در غیر اینصورت طبق قس��مت آخر ماده »18« آئین نامه 
اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیابا رسیدگی و 

رأی الزم صادر خواهد شد.

آگهی ابالغ اتهام

سیدمحمد میرمعینی
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

مالف3962

در اجرای اصالحیه ماده »73« آیین دادرسی مدنی به اشخاص مشروحه زیر ابالغ می شود به علت ترک خدمت و غیبت بیش از دو 
ماه متوالی، طبق ماده 17 قانون رس��یدگی به تخلفات اداری کارمندان، از خدمت آموزش و پرورش اخراج ش��ده اند، لذا افراد مذکور 
می توانند در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت سه ماه از انتشار این آگهی با مدارک مثبته معاذیر قانونی مبنی بر علت عدم حضور 

خود را به امور اداری محل اشتغال تحویل و رسید اخذ نمایند.
ابوابجمعیمنطقهفرزندنامونامخانوادگیردیف

12غالمرضامعصومه ریاحی1

12محمد توفیقرکسانا مهرداد قائم مقامی2

18سیداحمدپروانه سادات میرطاهری3

18حسنکوروش پرویس4

2علیشهپر رنجبر5

11محمدعلیمحمدرضا سردار شهرکی 6

11ابوالقاسمعلی اکبر محمدی یزنی7

11کاظمشهره یوسفی8

11مسعودشروین سهرابیان9

11علی اصغرمحمدرضا کیخائی10

11ابراهیممهدی فهرجی11

11مهدیعلیرضا صدیقی12

11حسنجانمهدی پورعیسی اطاقوری13

11شریفشهاب الدین شیخی14

11صاحب علیمهدی قهرمانی15

11محمدمهران نامدار اصیل عثماوندانی16

آگهی ابالغ حکم

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مالف3950

نظر به اینکه پرونده خانم س�ارارئيسی فرزند محمد علیرضا 
به علت غیبت غیرموجه در هیات بدوی رس��یدگی به تخلفات 
اداری دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی در دست بررسی 
اس��ت و تاکنون جهت روش��ن ش��دن وضعی��ت خدمتی خود 
مراجعه ننموده اند، لذا به نامبرده اطالع داده می ش��ود حداکثر 
ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نسبت به ارسال دفاعیه 
خود به هیات بدوی رس��یدگی به تخلفات اداری این دانش��گاه 
واقع در تهران- بزرگراه شهید 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.

دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیشهيدبهشتی

»آگهی احضاریه«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مالف3930

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1392/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: آقای مهدی 

شهس��واریان نائینی ش��ماره ملی 1280908866 به عنوان 

رئی��س هیئت مدیره و آق��ای وحید حکمی ها ش��ماره ملی 

1285908066 به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و آقای 

احمد شهسواریان نائین شماره ملی 1754690513 بعنوان 

مدیرعام��ل و عضو هیئت مدی��ره برای بقی��ه مدت تصدی 

انتخ��اب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به 

امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد.

بارکد1372438

آگهی تغییرات شرکت آرین رشد آرا 
سهامی خاص به شماره ثبت 371994 

و شناسه ملی10320216856

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

مالف76111

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 

فوق العاده مورخ 1392/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای کامبی��ز بهمن فرن��ژاد کدمل��ی 0042045827 

به س��مت ب��ازرس اصلی و آق��ای نادر موس��وی کدملی 

0058323058 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای 

مدت یکسال انتخاب گردیدند.

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

بارکد1829556

آگهی تغییرات شرکت دهکده 
توریستی ویال شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 24251
 و شناسه ملی10720017810

مالف76095

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1392/4/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

کلیه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعهدآور از قبیل چک س��فته 

و ب��رات و قراردادها و عقود اس��المی با امض��ای مدیرعامل و 

محمود میهن گیر )سرپرس��ت مع��اون مالی( متفقا و درغیاب 

مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر و اوراق ع��ادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

بارکد1053528

آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان 
سبزاندیشان سهامی خاص به شماره ثبت 
236078 و شناسه ملی 10102770018

مالف69086

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1392/6/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای محمدرضا عاطفی به ش��ماره مل��ی 0052286401 به 
عن��وان ب��ازرس اصلی و آق��ای عباس زمانی به ش��ماره ملی 
1219653438 به عنوان بازرس علی البدل برای س��ال مالی 

1392 انتخاب گردیدند.
ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منتهی به 

1391/12/30 به تصویب رسید.
روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان برای درج آگهی های ش��رکت 

تعیین گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد2199467

آگهی تغییرات شرکت نابل
 سهامی خاص به شماره ثبت 90200 

و شناسه ملی 10101345723

مالف81243

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی مورخ 
1392/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان مالی س��ال 91 به تصویب 
رس��ید اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح زیر 

تعیین گردیدند:
آقایان علی سراج کدملی 0043315518 سیامک صبوری 
کدملی 043315518 بهزاد صبوری کدملی 0045504121 
بهروز صبوری س��بحانی  کدمل��ی0045467722  و الهام 
تق��ی زاده متقی کدمل��ی 004862720 به س��مت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخ��اب گردیدند آقایان 
منوچهر صبوری کدملی 1285445201 و حمید موالزاده 
کلور کدمل��ی 0083107630 به ترتیب به س��مت بازرس 
اصلی و بازرس علی البدل برای مدت 1 س��ال انتخاب شدند 
کلیه اسناد و اوراق مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت آگهی های شرکت تعیین گردید.

بارکد2029119

آگهی تغییرات شرکت تارماک 
سهامی خاص به شماره ثبت 38633 

و شناسه ملی 10100840495

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

مالف81245

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 

1392/4/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آرمان 

راهبرد به شناس��ه ملی 10100643383 به سمت بازرس اصلی و 

آقای عباس س��ریری به کدملی 0621206776 به س��مت بازرس 

علی البدل انتخاب گردیدند. ترازنامه وحس��اب س��ود و زیان سال 

مالی منتهی به 29 اس��فند 1391 مورد تصویب قرار داد. روزنامه 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

بارکد1959991

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خوزستان 
و فارس سهامی خاص به شماره ثبت 48767  

و شناسه ملی 10100939520

مالف76091
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خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

ادعای30سالپيشروزنامهاسرائيلیمعاریو

ساخت بمب اتمی در ایران به مرحله نهایی رسید!

بازگشت پیکر مطهر 38 شهید دفاع مقدس به میهن اسالمی

* مخالف��ت م��ردم و رس��انه های فرانس��ه با 

لشکرکشی پاریس به آفریقای مرکزی.

* خودداری کرزای از امضای توافقنامه امنیتی 

واشنگتن را به تکاپو انداخت.

* صدها نظامی فراری سوریه با عفو بشار اسد 

به ارتش پیوستند.

* دانش��گاهیان آمریکا خواستار تحریم مراکز 

علمی رژیم صهیونیستی شدند.       صفحهآخر

ماموران آل خلیفه با حمله به حسینیه ها 
پرچم های عاشورا را پایین کشیدند

* رئیس س��ازمان خصوصی سازی: سهام عدالت تا 

پایان سال وارد بورس می شود.

* انتق��اد بخ��ش خصوص��ی از ش��رایط جدی��د 

پیمان سپاری ارزی.

* طرح جامع مسکن تا پایان هفته به مجلس ارائه 

می شود.

* ایران کد در زمینه کسب و کار الکترونیکی رتبه 

سوم آسیا و اقیانوسیه را کسب کرد.          صفحه4

عراق 150 پروژه نفت و گاز را 
به ایران واگذار کرد

صفحه2

دنب��ال  *حجت االس��الم روحانی:به 
این هس��تیم که با عزم جدی باعث 
کاه��ش نرخ ت��ورم در س��ال آینده 
ش��ویم و این دول��ت تالش می کند 
از  مس��کن  و  ط��ال  ارز،  گ��ردش 

سفته بازی کنار گذاشته شود.
* ش��یوه موج��ود پرداخ��ت یارانه 
ت��ا زمان ایج��اد و تصوی��ب راه حل 
جایگزین ادامه می یابد اما در مراحل 
بعدی نیازمند بررسی دقیق خانوارها 

آغاز گفت وگوی رئیس جمهور افغانستانو نحوه جبران هزینه ها هستیم.
با مقامات ایران در تهران

درتشریحتوافقنامهژنوبرایصهيونيستها

اوباما: برای اولین بار
پیشروی هسته ای ایران را متوقف کردیم

رئیس جمهور الیحه بودجه93 را تقدیم مجلس کرد
* نماین��دگان مجلس کلیات طرح احیای س��ازمان مدیریت، برنامه ریزی و 

بهره وری را با 126 رای موافق به تصویب رساندند.
* بی��ش از 50 نماین��ده مجلس با انتقاد از اظهارات منتس��ب به وزیر امور 
خارج��ه تاکید کردند سیس��تم دفاعی ملت ایران عالوه بر پیش��رفت های 

نظامی، روحیه شهادت طلبی است.
* نمایندگان مجلس پس از بررس��ی سؤال نماینده بجنورد از وزیر اقتصاد، 
از پاسخ های طیب نیا قانع نشدند و بدین ترتیب اولین کارت زرد مجلس به 
وزیر اقتصاد سه ماه پس از تشکیل دولت یازدهم داده شد.            صفحه10

صفحه3

* حس��ن روحانی: جمهوری اس��المی ایران با حضور هر کشور خارجی در 
منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مخالف است.

* رئیس جمهور افغانستان: کشور افغانستان به تمامی قراردادها و توافقات 
خود با ایران پایبند است.                                                  صفحه3

* اوباما در نشست مرکز سابان: وقتی وارد کاخ سفید شدم ایران از کمتر از 
200 سانتریفیوژ به هزاران دستگاه پیشرفته رسیده بود.

* به دقت به کاری که ما انجام دادیم نگاه کنید؛ برای اولین بار در یک دهه 
گذشته ما پیشروی های برنامه هسته ای ایران را متوقف کردیم.

* م��ا نه تنها اطمینان حاصل کرده ایم که در فردو و نطنز س��انتریفیوژهای 
جدید نصب نمی شود بلکه از آنها خواسته ایم غنی سازی بیست درصدی خود 

را به عقب برانند.
* بارها گفته ام هیچ گزینه ای را از روی میز حذف نمی کنم.

* اوبام��ا پ��س از مرور تعهدات ایران در توافقنام��ه ژنو گفت: در عوض اینها 
تحریم ه��ای کلیدی به قوت خود باقی ماند. زیرس��اخت تحریم ها در بخش 

نفت، مالی و بانکی باقی می ماند.
* اوباما با لحنی تحقیرآمیز گفت: تنها کاری که ما کردیم این بود که کمی 
ش��یر آب را باز کردیم و 7 میلیارد دالر از 100 میلیارد دالر پول خودش��ان 

را آزاد کردیم.
* اگر می توانستیم گزینه ای را دنبال کنیم که ایران تک تک پیچ و مهره های 
برنامه های هسته ای اش را برچیند و آن را برای همیشه فراموش کند، آن را 

در پیش می گرفتیم!
* اوباما در جلس��ه پرسش و پاس��خ با صهیونیست ها: شانس توافق نهایی با 

ایران 50-50 و یا حتی کمتر است.
* اگر در پایان 6 ماه به توافق نهایی نرسیم اوضاع بدتر نمی شود. تحریم ها به 

طور کامل بازمی گردد و حتی شدیدتر می شود.
* توافقنام��ه موق��ت ژنو حق غنی س��ازی به ایران نمی دهد ام��ا توافق دائم 
می تواند حق غنی سازی اندک و مشروط به ایران را بدهد.            صفحه2

روزنامه»معاریو«30س�القبلدرتيتریک
خودنس�بتبهطیش�دنمراح�لپایانیبمب
اتم�یایرانباعنوان»بمباتمی)امام(خمينی«

هشداردادهبود.
به گزارش مش��رق، روزنامه اسرائیلی معاریو در 25 
آوریل 1984، مطابق با پنجم اردیبهشت 1363، در تیتر 
یک خود نس��بت به طی شدن مراحل پایانی بمب اتمی 

ایران که از آن با عنوان »بمب اتمی )امام( خمینی« یاد 
کرده بود، هش��دار داد. این روزنامه نوش��ت: بمب اتمی 

)امام( خمینی وارد مرحله نهایی تولید شده است.
به این ترتیب رژیم صهیونیس��تی قریب 30 س��ال 
اس��ت که تالش دارد به جهانیان این توهم را بقبوالند 
که جمهوری اسالمی ایران در صدد ساخت بمب اتمی 

است.

تدبيرواميدبهسخنرانی
وتبليغاتانتخاباتینيست

چرا جدی 
نباشند؟!


