
م الف 2402

نظر به اینکه پرونده خانم نسرین ملکی فرزند حسین به علت 
غیب��ت غیرموجه در هیئت بدوی رس��یدگی به تخلفات اداری 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 
در دست بررس��ی اس��ت و تاکنون جهت روشن شدن وضعیت 
خدمتی خود مراجعه ننموده اند. لذا براساس مقررات به نامبرده 
اطالع داده می ش��ود حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار 
آگهی نس��بت به ارس��ال دفاعیه خود به هیئت بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری این دانش��گاه 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.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 احضاریه  

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1393/5/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای مرتضی مهرزادی به شماره ملی 0073394688 به سمت 
رئیس هیئت مدیره

 آقای سعید مهرزادی به شماره ملی 0073541206 به سمت 
مدیرعامل

آق��ای عبدالرحم��ن جعف��ری ش��ام اس��بی به ش��ماره ملی 
1708883991 به س��مت نائب رئیس هیئ��ت مدیره انتخاب 

شدند.
کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، 
س��فته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل به 
اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق 
عادی و مراس��الت ب��ا امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاسپین بازیافت 
سهامی خاص به شماره ثبت 264579

 و شناسه ملی 10103082355

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 3395050

م الف 92075

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1393/3/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب 

رسید.

مؤسس��ه حسابرس��ی آریان محاس��ب پویا به شناس��ه ملی 

10980002869 بعن��وان ب��ازرس اصل��ی و آق��ای محمد 

حیدری شایسته به کدملی 0050299808 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال دیگر انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت گسترش ساخت سازه 
سهامی خاص به شماره ثبت 190462

 و شناسه ملی 10102324543

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 3166452

م الف 92072

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1393/2/9 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

حمیدرضا محمدزاده به کدملی 0934267316 ، حس��ن نظرزاده دباغ 

به کدملی 0829325484 و صابر اکبری به کدملی 1380454069

حس��ین سعیدی فرد به کدملی 3874454398 به سمت بازرس اصلی 

و پروانه حیدری به کدملی 1829337823 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنا آزما 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 389562

و شناسه ملی 10320398641

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 3268356

م الف 92069
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1393/5/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعض��ای هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل برای مدت دو س��ال انتخاب 

شدند:

آقای سعید مهرزادی به شماره ملی 0073541206

آقای مرتضی مهرزادی به شماره ملی 0073394688

آق��ای عبدالرحم��ن جعف��ری ش��ام اس��بی ب��ه ش��ماره مل��ی 

1708883991

آق��ای رضا مهرزادی به ش��ماره مل��ی 2181052972 به عنوان 

بازرس اصلی و خانم سارا مهرزادی به شماره ملی 0017892406 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

آگهی تغییرات شرکت کاسپین بازیافت 
سهامی خاص به شماره ثبت 264579

 و شناسه ملی 10103082355

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 3394674

م الف 92076

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/2/13 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 

سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای حس��ن نظرزاده دباغ به کد ملی 0829325484 به سمت 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای حمیدرضا محمدزاده به کد ملی 0934267316 به س��مت 

نایب رئیس هیئت مدیره

آق��ای صابر اکبری ب��ه کد ملی 1380454069 ب��ه عنوان عضو 

هیئت مدیره

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مشترک 

مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و 

اوراق ع��ادی اداری و مکاتبات صرفا با امضای مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنا آزما 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 389562 

و شناسه ملی 10320398641

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 3268461  

م الف 92070

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1393/6/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

سالم خلعتی به ش��ماره ملی 4720481981 به سمت 

رئی��س هیئت مدیره ، احمد ش��ریفی به ش��ماره ملی 

0061002291 به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و 

عدنان خلعتی به ش��ماره ملی 4720690645 به سمت 

مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه 

اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی 

از اعضای هیئت مدیره و مهر ش��رکت و سایر نامه های 

اداری ب��ا امض��ای مدیرعامل و یک��ی از اعضای هیئت 

مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی اسفنج ایالم 
پترو آریا سهامی خاص به شماره ثبت 

277919 و شناسه ملی 10103136046

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 3380762  

م الف 92073

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1393/6/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن به شناسه ملی 

10101285457 با نمایندگی رحیم ش��اکی باهر به شماره 

ملی 1380777021 ، ش��رکت انبوه سازان سبزاندیشان به 

شناس��ه مل��ی 10102770018 با نمایندگ��ی جواد آقائي 

به ش��ماره ملی 3358076857 و ش��رکت عمران و مسکن 

سازه پایدار استان گیالن به شناسه ملی 10720278918 

ب��ا نمایندگ��ی رضا پورحس��ن هاوس��تین به ش��ماره ملی 

0492457220 به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت 

2 سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت ماشین آالت همیار نیرو گستر یگانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 382861

 و شناسه ملی 10320328196

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 3382559

م الف 92079
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1392/12/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 اعض��ا هیئ��ت مدیره ب��رای بقیه مدت تصدی بق��رار ذیل: 

اکبر س��پهری ش��جاعی ش��ماره مل��ی 1284884341 به 

س��مت رئیس هیئت مدی��ره، اقدس طاهری ش��ماره ملی 

6609510040 ب��ه س��مت نایب رئیس و محمد س��پهری 

ش��جاعی ش��ماره ملی 1282467859 به سمت مدیرعامل 

انتخ��اب گردیدند و کلیه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعهدآور 

ش��رکت به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار می باش��د. هیئت مدیره 

کلی��ه اختیارات خود را در اساس��نامه به مدیرعامل تفویض 

نمود.

آگهی تغییرات شرکت زرین نام اصفهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 110073

 و شناسه ملی 10260199346

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 3329762

م الف92087

 آگهی مناقصه عمومی خرید   
شماره  106 سال 93

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

 نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی  در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل؛

را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی خری��داری نماید. ل��ذا از فروش��ندگان و 
تولیدکنندگان واجد صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
درج آگه��ی به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- امور 
قراردادها- تلفن: 33304091-041 -  فاکس: 33309992-041مراجعه 
و ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال برای هر مناقصه به حساب جام شماره 
7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کدشعبه 1342/5( 
و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اس��ناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در 
تاریخ قید شده در دعوتنامه پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. 
بدیهی اس��ت ش��رکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد 

بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
www.abfa_azarbaijan.ir سایت

شماره 

فراخوان
نام و مشخصات کاالردیف

تعداد یا 

مقدار
واحد

مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه )به ریال(

محل 

اعتبار

1061
لوله داکتیل تایتونی 500 

با واشر سرلوله مربوطه
غیرعمرانی342/000/000متر1052

سال هفتادو سوم q  شماره q 20887  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه9 مهر q  1393 6 ذیحجه q  1435 اول اکتبر 2014

صفحه2

يادداشت میهمان

خبر ويژه

* تحمیل بسته ریاضتی 25 میلیارد پوندی هزینه 
پیوستن به ائتالف ضد داعش به مردم انگلیس.

* تش��کیل اح��زاب جعل��ی ترفند ت��ازه رژیم 
آل خلیفه.

* نخست وزیر سابق فرانسه: ما غربی ها داعش 
را به وجود آوردیم.

* دولت جدید افغانس��تان و آمریکا توافقنامه 
امنیتی امضا کردند.                    صفحه آخر

العراقیه خبر داد

پاکسازی کامل استان دیاله
به دست مردم و ارتش عراق

* در صورت توقف ورود خودروهای تولیدی کشورهای 

تحریم کننده ایران، خودروهای آلمانی، ژاپنی و کره ای 

امکان حضور در بازار ایران را از دست می دهند.

* یارانه شیر ماهانه پرداخت می شود.

* جایگزینی ریال و روب��ل به جای یورو و دالر در 

مبادالت ایران و روسیه.

* مع��اون وزی��ر نفت: از س��ال آین��ده قطعی گاز 

نخواهیم داشت.                                       صفحه4

در صورت موافقت وزارت صنعت و تجارت

واردات خودرو از کشورهای تحریم کننده ایران
متوقف می شود

صفحه2

آهنگر بلخ 
*  تفاوت زمین تا آسمان فتنه گران با روحانی به روایت گویانیوزو آلزایمر سیاسی!

* وال استریت ژورنال: قواعد بازی را ایران تعیین می کند
* اندر حکایت نرخ تورم در روزنامه اصالح طلب!

این خانم از سران عرب
خیلی باغیرت تر بود

گزارش روزنامه صهیونیستی

هاآرتص: سخنان پوچ نتانیاهو 
برای صندلی های خالی

* روحانی پس از بازگشت از روسیه در جمع خبرنگاران: نخست وزیر انگلیس درخواست مالقات کرد و ما پذیرفتیم.
* در دیدار با نخس��ت وزیر انگلیس راجع به 3 موضوع بحث کردیم بحث هس��ته ای خوب بود اما اختالف نظرهایی 
داشتیم، درباره تروریسم و بی ثباتی منطقه بحث شد که تذکر دادیم غرب مسیر خود را تصحیح کند و آنها خواستار 

شرایط جدید و تعامل با ایران بودند که در مجموع مالقات خوبی بود و مسائل خوبی مطرح شد.
* امروز مردم ایران فرصت جدیدی را برای جهان ایجاد کرده اند و به تعامل س��ازنده با جهان رای داده اند. از این 
فرصت باید به خوبی استفاده شود.                                                                                         صفحه3

* هاآرتص: وقتی نتانیاهو وارد س��الن س��ازمان ملل شد، با صندلی های 
خالی مواجه گردید.

* وزرای خارجه لیختن اش��تاین، بحرین و ایس��لند ب��ه عالوه میهمانان 
همراه نتانیاهو، مستمعین این سخنرانی بودند.

* س��خنرانی نتانیاه��و در مجمع عمومی س��ازمان ملل تک��راری، پوچ، 
کسل کننده و ناامیدکننده بود.

* اظه��ارات وی به قدری دور از واقعیت بود که بس��یاری از رس��انه ها و 
سیاستمداران اسرائیلی را به شدت به انتقاد واداشت.
* نتانیاهو: ما غیرنظامیان را در جنگ غزه نکشتیم!

* ارتش اسرائیل، اخالق مدارترین ارتش جهان است!
* نظامیان ارتش اسرائیل سزاوار تمجید هستند نه انتقاد!

* تهدید ایران از تهدید داعش  بیشتر است!
* ایران به دنبال تس��لط بر جهان اس��ت بنابراین باید توان هسته ای این 
کشور نابود شود!                                                     صفحه آخر

در بازگشت از سفر 8 روزه به آمریکا و روسیه

روحانی: اظهارات کامرون نادرست و غیر قابل قبول است

* ام��روز بیش از 170 دانش��گاه کش��ور، مدفن ش��هدای گمنام اس��ت و 
دانشجویان با این امامزادگان عشق، راز و نیاز می کنند.

* تدفین ش��هدای گمنام در دانشگاه ها، س��بب تقویت روحیه دین باوری و 
پاسداری از ارزش های اسالم و انقالب شده است.                    صفحه8

نجوای عاشقانه دانشجویان
با شهدای گمنام

* دبیر شورای  عالی امنیت ملی کشورمان در بیروت: ایران تصمیم گرفت به ارتش 
لبنان هدیه ای نظامی تقدیم کند. زمان اعطای این هدیه طوالنی مدت نخواهد بود 

بلکه در اسرع وقت و طی سفر وزیر دفاع ایران به لبنان به ثمر خواهد نشست.
* اعتماد مردم لبنان به مسئولین و اقدامات حزب اهلل اصلی ترین سرمایه ای 
اس��ت که ضامن توس��عه نقش و کارکرد حزب اهلل به عنوان وزنه تعادل در 

محیط سیاسی و امنیتی لبنان است.
* این که گفته می ش��ود، ایران اع��الم کرده همکاری علیه داعش مابه ازای 
موضوع هسته ای است، کذب و ساختگی است و فاقد هرگونه بستر و زمینه 

واقعی می باشد.

پس از دیدار با سید حسن نصراهلل و نخست وزیر لبنان

شمخانی: ایران تصمیم دارد به ارتش لبنان 
یک هدیه نظامی تقدیم کند

* س��ید حس��ن نص��راهلل: اولویت 
ب��ا  مقابل��ه  ح��وزه  در  ح��زب اهلل 
تهدی��دات، تروریس��م تکفی��ری و 
جلوگیری از انتقال بحران و ناامنی 
ب��ه جامعه لبن��ان و حفظ و تقویت 
ثبات و وحدت ملی این کشور است.

* مقابل��ه ب��ا تهدی��دات فزاینده 
تروریسم تکفیری نیازمند اقدامات 
غیرنمایشی و همچنین اجتناب از 
رفتارهای دوگانه و مشکوک است.              
صفحه2


