
نظ��ر به اینک��ه پرون��ده آقای دکتر س�یدکاظم 
دستمالچیان فرزند سید یداله به علت غیبت در 
هیات بدوی رس��یدگی به تخلفات اداری دانشگاه 
علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی شهید 
بهش��تی مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور 
رای ش��ده است و جهت ابالغ رای نشانی از ایشان 
در دسترس نمی باش��د، لذا به نامبرده اطالع داده 
می شود حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از انتشار 
آگه��ی به امور نیروی انس��انی این دانش��گاه واقع 
در تهران - بزرگراه ش��هید چمران- اوین- جنب 

بیمارستان آیت ا... طالقانی مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر رای صادره 

الزم االجرا خواهد بود.

آگهی ابالغ رای

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 5211

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

بارکد 5815871

م الف126959

ب��ه  ش��ماره ثبت450327  ب��ه   1392/11/28 تاری��خ  در 
شناسه ملی14003902786 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
1- موضوع ش��رکت: عملیات بارگی��ری و تخلیه و یا ترخیص کاال 
تولی��د و ارائ��ه رایانه، تولید و ارائه دس��تگاه های جانب��ی، تولید و 
پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های 
نرم افزاری و س��ی دی اطالعاتی تولید داخل، خدمات ش��بکه های 
اطالع رس��انی، مش��اوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، 
ش��بکه داده ها )ارائه اجرا و پشتیبانی( تصدی به نمایشگاه عمومی 
و انباره��ای عمومی، موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک خرید 
فروش ام��وال منقول از جمله خودرو و موتورس��یکلت انجام کلیه 
فعالیت های بازرگانی اعم از صادرات و واردات خرید و فروش کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی 
س��ازمان ها و موسس��ات دولتی و غیردولتی و ارائه خدمات، نصب 
و راه اندازی و پش��تیبانی در داخل و خارج از کش��ور، ش��رکت در 
مناقصات و مزایدات، ش��رکت در نمایش��گاه های داخلی و خارجی 
و ایج��اد ش��عب، اخذ و اعطای نمایندگ��ی ترخیص کاال از گمرک 
کش��ور، اخذ وام و تس��هیالت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
داخل��ی و خارجی، گش��ایش اعتبارات اس��نادی برق��راری اتحاد 
اس��تراتژیک با شرکت های خارجی و داخلی و همکاری و مشارکت 
با آنها در اجرای پروژه ه��ای بزرگ، در اجرای طرح های صنعتی و 
تجاری، مش��ارکت در ش��رکت های ایرانی و خارجی، مشارکت در 
س��ایر شرکتها از طریق تأس��یس یا تعهد سهام شرکت های جدید 
و مش��ارکت سهام ش��رکت های موجود اداره س��الن های نمایش و 
برگزاری مراس��م ها و جش��ن ها و یا کنفرانس ها داللی و حق العمل 
کاری و نمایندگی تجاری بازرسی کاال و کنترل کیفیت و صدور و 
مشاوره کیفی استاندارد فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای 

در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرک��ز اصلی ش��رکت: تهران، خیابان هفده ش��هریور، بل��وار قیام، 
خیابان شهیدمشهدی رحیم، کوچه نقی صوفیانی، پالک نه، طبقه 

سوم، زنگ چهارم کدپستی 1175873485
سرمایه شرکت: مبلغ 100/000/000ریال منقسم به 100000سهم 
1000ریال��ی که تعداد 70000 س��هم با نام و 30000س��هم آن 
بی نام می باش��د که مبلغ 35/000/000ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره72/4/1365/543 مورخ 92/10/10 نزد بانک 
صادرات شعبه احمد قصیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 

در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:

 امیررض��ا نی��کان مقراضه به س��مت رئیس هیئت مدی��ره- عضو 
اصلی به ش م0069787441 فخری حاجی به س��مت مدیرعامل 
و عض��و هیئت مدیره- عضو اصلی ب��ه ش م0074231669، حجت 
نیکان مقراضه به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره- عضو اصلی به 

ش م0080160115 به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت 
و اوراق ع��ادی و اداری ب��ا امض��ای مدیرعامل و یک��ی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب شد
بازرس اصلی و علی البدل:

آقای مقداد محمدی��ار خرقانی به ش��ماره ملی0072991321 به 
عنوان بازرس اصلی.

آقای مقداد همتی به ش��ماره ملی0384674208 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

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

تأسیس شرکت سهامی خاص نوآوران 
توسعه گستر نیکان آرمان

بارکد 5667685

م الف 126951

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/10/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای احم��د حیدری به ش��ماره مل��ی )3800863431( بجای آقای 
نادر زینالی بنمایندگی س��ازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی 
14000080969 بس��مت رئی��س هیئت مدیره و آقای عبدالحس��ین 
شاه حس��ین نجف آبادی به ش��ماره ملی )2002439389( بجای آقای 
هاش��م بهم��دی بنمایندگی از ش��رکت س��رمایه گذاری صنایع برق و 
الکترونیک کوثر صبا به شناس��ه ملی 10101012504 بس��مت نایب 
رئیس و آقای محمود دربندی به شماره ملی )0035147474( بجای 
آقای محمدمقدس از ش��رکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه 
ملی 10100931903 بس��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای 
حشمت اله جمش��یدی به ش��ماره ملی )4171473306( بجای آقای 
محمدرضا سلیمی جهرمی بنمایندگی ش��رکت سرمایه گذاری توسعه 
صنایع و معادن کوثر به شناس��ه ملی 10101108480 بس��مت عضو 
هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه 
اس��ناد و اوراق بهادار ، چک ، برات ، س��فته ، عقود اسالمی ، قراردادها 
و اوراق تعهدآور ش��رکت به امضا، مدیرعام��ل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل 
به همراه مهر ش��رکت دارای اعتبار می باش��د. مرکز اصلی ش��رکت به 
تهران خیابان الله زارنو باالتر از منوچهری جنب کوچه صفامنش پاساژ 
ایرانیان طبقه دوم واحد 136 کد پستی 1145714567 منتقل گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت
 تولیدی هادی برق سهامی خاص 

به شماره ثبت 48272 
و شناسه ملی 10100934701

بارکد 5713131

م الف 126952

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/11/12 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

- آقای هدایت اله ادیب نیا به شماره ملی 4430832511 به نمایندگی 

از س��ازمان تأمین اجتماعی ش م 10101775376 به عنوان مدیرعامل 

و نایب رئیس هیئت مدیره

- آقای حمید نخس��تین احمدی نمین به شماره ملی 1464975728 

ب��ه نمایندگی مؤسس��ه ام��الک و مس��تغالت تأمی��ن اجتماعی ش م 

10100357802 بسمت عضو هیئت مدیره

- آق��ای محمدحس��ین بهزاد مقدم به ش��ماره مل��ی 5519927219 

ش م  تأمین اجتماع��ی  س��رمایه گذاری  ش��رکت  از  نمایندگ��ی  ب��ه 

10101044869 بعنوان رئیس هیئت مدیره

- آقای وحید حبیبی به ش��ماره ملی 0066953995 به نمایندگی از 

شرکت س��رمایه گذاری خانه سازی ایران ش م 10861666950 بعنوان 

عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.

- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، سفته، 

ب��روات، قراردادها و عقود اس��المی با امضاء ثاب��ت مدیرعامل به همراه 

امض��ا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایش��ان یکی از اعضا هیئت مدیره 

همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د و همچنین امضا مکاتبات عادی 

شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

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

آگهی تغییرات شرکت رفاه گستر 
تأمین اجتماعی سهامی خاص 

به شماره ثبت 134304 
و شناسه ملی 10101775376

اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد، بنابر آئین نامه  اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری 
مناقصات مصوبه ش��ماره84136/ت 33560 ه� مورخ 85/7/16 نس��بت به شناس��ایی تامین کنندگان واجد صالحیت جهت دعوت به 

مناقصه ای به شرح زیر اقدام نماید:
1-ش�رح مختصر موضوع کار: خرید 600 دس�تگاه پمپ گریس پاش و 20 دس�تگاه پمپ تزریق گریس به همراه قطعات 

یدکی و شابلن های مربوطه
2-مدت زمان انجام کار: 24 ماه

عالقه مندان می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، از تاریخ آخرین نشر آگهی تا مورخ 92/12/24 به نشانی سایتهای ملی مناقصات
  HTTP://IETS.MPORG.IR و سایت اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن ج.ا.ا  HTTP://KHAT.RAI.IR مراجعه 
و اسناد تکمیل شده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، مورخ 93/1/20 بصورت دربسته و ممهور به مهر شرکت به آدرس: 
تهران- میدان راه آهن- س��اختمان ش��هید نوری- طبقه دوم- دبیرخانه اداره کل خط و سازه های فنی، تحویل و رسید دریافت دارند. 
این اداره پس از ارزیابی اس��ناد تحویلی، از تامین کنندگان واجد ش��رایط جهت خرید اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. بدیهی 

است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد نمود.
اسناد از طریق سایت HTTP://IETS.MPORG.IR یا HTTP://KHAT.RAI.IR بصورت رایگان قابل دسترسی می باشد، 
در غیر این صورت مناقصه گران می توانند با معرفی نماینده خود به این اداره کل نسبت به دریافت اسناد دیجیتالی از گروه IT اقدام نمایند.

هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده می باشد.

آگهی فراخوان
 شماره 92/26/ص 31 

م الف 5340

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

) اولين نشريه مخصوص بانوان(

 با مطالب متنوع و خواندني

 سه شنبه  20 اسفند 

بصورت سراسري منتشر مي گردد 

ويژه نامه نوروزی

بارکد5753985

م الف 126955

در تاریخ 1392/11/23 به ش��ماره ثبت 450124 به شناسه ملی 
14003896180 ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاتر تکمی��ل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
- موض��وع ش��رکت: طراحی، مش��اوره، نظ��ارت و مدیری��ت طرح 
پروژه های عمرانی در زمینه س��ازه، معماری، ژئوتکنیک، ترافیک، 
حم��ل و نق��ل، راه و ترابری، س��ازه های هیدرولیکی و س��ازه های 

دریایی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:
تهران ابتدای نیایش ش��رق کوچه یاس س��وم پالک 14 واحد 17 

کدپستی 1176843751
س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 1000 سهم 
1000 ریال��ی ک��ه تعداد 1000 س��هم بانام و 0 س��هم آن بی نام 
میباش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی 
بانکی ش��ماره 18280945 مورخ 92/7/17 نزد بانک انصار شعبه 
ش��هید محالتی پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد 

صاحبان سهام میباشد.

اولین مدیران شرکت:
1-محمدیاس��ر گنجی دوست به سمت رئیس هیئت مدیره- عضو 
اصلی 2-محمدیاسر گنجی دوست به سمت مدیرعامل 3-حسین 
حس��ینی قهی به س��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره- عضو اصلی 
4-یاسین مرادی به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی 5-وحید 
پاچیده به س��مت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی به مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

ب��ازرس اصلی و علی البدل:  محس��ن کرباس��چی به ش��ماره ملی 
0067136958 به عنوان بازرس اصلی - محمد احمدی به شماره 

ملی 2595973509 به عنوان بازرس علی البدل
 -روزنامه کثیراالنتشار شرکت: کیهان می باشد.

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

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسین مشاور آسان بین طرح

سال هفتادو دوم q  شماره q 20732  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه عکس و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 19 اسفند q  1392 8 جمادی االول q  1435 10 مارس2014

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

صفحه2

آرایشگاه 
شیطان!

گزارش خبری کیهان

تهران،کانون مذاکرات فشرده اشتون
با مقامات بلندپایه ایران

حداقل حقوق کارمندان در سال 1393
600 هزار تومان می شود

درگیری شدید جوانان بحرینی
با ماموران آل خلیفه در غرب منامه

* حداکث��ر حقوق کارمندان دولت چهار میلیون و 200 

هزار تومان است.

* ای��ن افزایش حق��وق ش��امل بازنشس��تگان، وظیفه بگیران 

و مش��ترکان صندوق های بازنشس��تگی کش��وری، مؤسسات 

غیرانتفاعی وابسته به دولت و کارکنان شهرداری ها هم می شود.

* وزی��ر راه از نظ��ارت بر ناوگان حم��ل و نقل عمومی

 در ایام نوروز خبر داد.

* 1000 صندل��ی به ظرفیت هواپیماهای مس��افربری 

اضافه شده است.

صفحه4

* امروز س��امانه بارش��ی از غرب وارد کشور می ش��ود و تا پایان هفته فعال 
خواهد بود.

* برای چهارش��نبه و پنجش��نبه در بیشتر استان های کش��ور بارش باران 
پیش بینی می شود.                                                              صفحه11

تهران از امروز تا پایان هفته  بارانی است

* نیروهای رژیم آل خلیفه برای سرکوب تظاهرات مردم بحرین گاز سمی و گلوله  ساچمه ای شلیک کردند.
* جوانان بحرینی با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف از خود دفاع کردند.

* ائتالف 14 فوریه: سرکوب مردم بی فایده است و مردم تا رسیدن به خواسته های خود خیابان ها را ترک نمی کنند.  صفحه آخر

ساکنان کریمه به ناظران اروپا
مجوز ورود ندادند

*  روزنام��ه ورلدتریبیون: 10 هزار مزدور آمریکایی

 از اردن آماده اعزام به سوریه شدند.

* 41 شهید و 125 مجروح در عملیات تروریستی 

جنوب بغداد.

* ش��ورای همکاری خلیج فارس به دلیل تش��دید 

اختالف میان اعضا در آستانه فروپاشی قرار گرفت.

* مالک��ی: عربس��تان و قط��ر حامی��ان مس��تقیم 

تروریست ها هستند.                        صفحه آخر

* در س��فر روز پنج ش��نبه وزی��ر عل��وم ب��ه ق��م ، حضرات آیات حس��ین 
نوری همدانی، جعفر سبحانی و ناصر مکارم شیرازی به دلیل برخی اقدامات 

و فعالیت های فرجی دانا به وی و تیم همراه او وقت مالقات ندادند.
* حذف نیروهای انقالبی و ارزشی و بکار گیری نیروهای افراطی و مساله دار 
در دانش��گاه ها و وزارت علوم از مهم ترین دالیل مخالفت این3 مرجع تقلید 

برای دیدار با وزیر علوم عنوان شده است.
* آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه: دیدار با وزیر علوم 
را جداً تکذیب می کنم؛ افرادی واس��طه ش��ده بودند ولی من گفتم آمادگی 

دیدار  با وزیر علوم را ندارم. 

دالیل امتناع آیت اهلل مکارم شیرازی 
از مالقات با وزیر علوم

* کاترین اش��تون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که عصر شنبه 
وارد ایران ش��ده بود، با روحانی، علی الریجانی، ظریف، والیتی، شمخانی 

و جلیلی دیدارهای فشرده ای داشت.
* روحانی در دیدار با اش��تون: دولت در عرصه سیاس��ت خارجی مصمم 
اس��ت که براساس احترام متقابل و مشترک با همه جهان تعامل سازنده 

داشته باشد.
* اش��تون: بنده با پیام حس��ن نیت 28 کش��ور اروپایی که نماینده آنها 

هستم به ایران آمده ام.
* اتحادیه اروپا کامال به اهمیت و نقش جمهوری اسالمی ایران در منطقه 

اذعان دارد.
* ظریف در کنفرانس خبری مشترک با اشتون: تهران فقط توافقنامه ای 

را می پذیرد که به حقوق مردم ایران احترام بگذارد.
* والیتی: آمریکا مانعی برای رسیدن ایران و 1+5 به توافق است و توافقات 

را نقض می کند. اشتون پاسخی درباره کارشکنی های آمریکا نداشت.
* س��عید جلیل��ی در دیدار با اش��تون: خوش��حالم امکان پی��دا کردید 
پیشرفت های جدید ایران علی رغم همه تحریم ها را ببینید، اینها مبتنی 

بر ظرفیت های دینی، بومی و تمدنی ماست.
* خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات غربی: اشتون به تهران رفته 
است تا روابط اتحادیه اروپا و ایران را روغن کاری کند.               صفحه3

* در دلیل ای��ن عدم آمادگی گفتم عزل 
و نصب ه��ای زی��ادی توس��ط وزی��ر در 
 دانشگاه ها صورت گرفته که به مصلحت 
دانشگاه و دانشجویان نبوده و به مصلحت 

نظام جمهوری  اسالمی هم نیست. 
* مالقات ب��ا وزیر به معنای تایید 
عزل و نصب  ها بود و به همین دلیل 
 در پیشگاه خداوند مسئول  بودم و 
دیدار را نپذیرفتم.           صفحه2

* موضع صریح یک اصالح طلب علیه فتنه گران و پادوهای مشارکت
* توقع 150 میلیون دالری مرعشی از وزیر اقتصاد دولت اصالحات

250 هزار میلیارد تومانی
که نظام نگذاشت فامیلی شود


