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آگهی تغییرات شرکت فاران فوالد 
تهران شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 324556

 و شناسه ملی 10103620111
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 

1392/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسس��ه حسابرس��ی پاس��ارگاد تدبی��ر ب��ه شناس��ه مل��ی 
10103068993 ب��ه عنوان بازرس اصلی و آقای رامین معانی 
به ش��ماره مل��ی 0937644498 به عنوان ب��ازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار 
کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. اعضاء هیئت 
مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای آیدین 
فتحی کد ملی 1382456761 بس��مت رئیس هیئت مدیره و 
آقای کریم فتحی کدملی 1382456761 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم حوریه کرم زاده به کدملی 1373784660 
بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء 
کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک،سفته و برات با امضاء 
دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری 
و مراس��ات با امض��اء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر 

است.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

دستگاهمناقصهگزار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موض�وعمناقص�ه: تراب��ری درون ش��هری و برون ش��هری در 

سال1392
مهلتدریافتاسناد: از تاریخ 1392/6/9 لغایت 1392/6/13

م�دارکموردنیازجه�تدریافتاس�ناد: معرفی نامه کتبی 
شرکت متقاضی

مهلتارس�الپیش�نهاد: ت��ا س��اعت 13:30 روز یک ش��نبه 
مورخ1392/6/24

میزانتضمینشرکتدرمناقصه:350،000،000ریال )سیصدوپنجاه  
میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه

محلدریافتاس�ناد:دبیرخانه مرکزی وزارت بهداشت واقع در 
ش��هرک قدس )غرب(- خیابان س��یمای ایران ساختمان مرکزی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- طبقه همکف
زمانگشایشپیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 1392/6/25

لطف��اً برای کس��ب اطاعات بیش��تر به پایگاه ملی اطاع رس��انی 
مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
شمارهمناقصه92/6-17

ادارهکلمنابعانسانیوپشتیبانی
وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی

مالف2328

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مصوب��ه هیئت مدی��ره مورخ 

1392/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ناصر باباخانی تیموری کدملی 0038590573 به سمت 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مانی باباخانی تیموری 

کدملی 0068301812 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

و معزالدین باباخانی تیم��وری کدملی 0060339691 و 

معین الدین باباخانی تیموری کدملی 0070980233 به 

سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل 

منفردا همراه با مهر ش��رکت معتبر میباش��د و در غیاب 

مدیرعام��ل با امضای نایب رئیس هیئ��ت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر میباشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد0243665

آگهی تغییرات شرکت ساختمان 
ایران ستون خاص سهامی خاص

 به شماره ثبت 9982
 و شناسه ملی 10100409130 

مالف51425

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 92/4/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب س��ودو زیان س��ال مالی منتهی به 91/12/30 به 
تصویب رس��ید و آقای سید علی مهر آور به کد ملی 0056596308 به 
سمت بازرس اصلی و آقای مجید خداکرمی به کد ملی 0045607656 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند.

بارکد0168686

آگهی تغییرات شرکت داده پردازی نوتاش 
اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت 
126109 و شناسه ملی 10101695290

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

مالف51422

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مصوبه هیئت مدی��ره م��ورخ 1392/2/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

ش��رکت فرودگاهی عقاب س��هامی خاص با نمایندگ��ی آقای عبداله 

کاش��انی فرد به س��مت رئیس هیئت مدیره و آق��ای محمود انصاری 

پیری با کد ملی 2659038503 بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

بارکد0229465

آگهی تغییرات شرکت فناوران آسمان رسا 
سهامی خاص به شماره ثبت 379932 

و شناسه ملی 10320295788

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

مالف51427

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ناص��ر باباخان��ی تیموری ک��د مل��ی 0038590573 و 
معزالدی��ن باباخانی تیموری کد مل��ی 0060339691 و 
معین الدی��ن باباخانی تیموری ک��د ملی 0070980233 
مانی باباخانی تیموری کد ملی 0068301812 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

مس��عود اس��کندری کد ملی 2658860498 به س��مت 
بازرس اصلی و س��ولماز محمد هاش��می تهرانی کد ملی 
0453508510 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی ش��رکت 

تعیین گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد0243456

آگهی تغییرات شرکت ساختمان 
ایران ستون خاص سهامی خاص

 به شماره ثبت 9982 
و شناسه ملی 10100409130

مالف51424

بارکد0132341

آگهی تغییرات 
شرکت پارس ستون سهامی خاص

 به شماره ثبت 73946
 و شناسه ملی 10101188487

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ92/2/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منتهی به 
1391/10/30 به تصویب رسید.

- روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین شد.

- آق��ای علیرضا بروجردیان به ش.م 0062050752 بس��مت 
بازرس اصلی و خانم س��اناز محرم��ی به ش.م 0450486125 
بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
- اعض��ای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال بقرار ذیل انتخاب 

گردیدند:
- آقای��ان یدال��ه مؤمنی زحمتکش ب��ه ش.م 3341160825 
بس��مت مدیرعام��ل و رئی��س هیئت مدی��ره و میث��م مؤمنی 
زحمتک��ش ب��ه ش.م 0070952851 بس��مت نائ��ب رئیس 
هیئت مدیره و حمید صفوی به ش.م 0045381941 بس��مت 

عضو هیئت مدیره.
- کلیه اس��ناد و اوراق تعهدآور مالی، چکها ، سفته ها، نامه های 
اداری و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 

می باشد.

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

مالف51419

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1392/2/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-آقای حسین حسینی به شماره ملی 0041592778 بسمت بازرس 
اصل��ی و آقای عزت ال��ه فراهانی به کدملی 5449739613 بس��مت 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
2-روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

بارکد0229256

آگهی تغییرات شرکت فناوران آسمان رسا 
سهامی خاص به شماره ثبت 379932 

و شناسه ملی 10320295788 

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

مالف51426

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ92/2/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و حساب س��ود و زیان سال مالی منتهی به 
1391/10/30 به تصویب رس��ید. س��ازمان حسابرسی بعنوان بازرس 
قانونی برای یکس��ال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

بارکد0174156

آگهی تغییرات شرکت جهان کوثر شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 63010 

و شناسه ملی 10101080084

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

مالف51421 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور فوق العاده 

م��ورخ1392/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: روزنامه کثیراالنتش��ار 

کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. کمال الدین زمانی 

اعتض��ام به ش��ماره ملی 0064726622 به س��مت ب��ازرس اصلی و 

س��یدمحمدمهدی هزاوه ئی به ش��ماره ملی 0452271053 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

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

آقای مجتبی پیشوائی به ش��ماره ملی 0385465688 و خانم محدثه 

پیش��وائی به ش��ماره ملی0079816894 و خانم س��عیده سموات به 

شماره ملی 0052138410

بارکد0230860

آگهی تغییرات شرکت فرانه سپهر گیتی 
سهامی خاص به شماره ثبت 346813 

و شناسه ملی 10103952855

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

مالف51429

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/1 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

مجتبی پیشوائی به شماره ملی 0385465688 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل و س��عیده س��موات به ش��ماره ملی 

0052138410 به س��مت نایب رئی��س هیئت مدیره و محدثه 

پیشوایی به ش��ماره ملی 0079816894 به سمت عضو هیئت 

مدیره و حق امضاء کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی و س��ایر 

اس��ناد تعهدآور، قراردادها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

بارکد0230756

آگهی تغییرات شرکت فرانه سپهر گیتی 
سهامی خاص به شماره ثبت 346813 

و شناسه ملی 10103952855

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

مالف51428

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 1392/3/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

تراز حس��اب سود و زیان س��ال مالی 1391 مورد تصویب قرار 
گرفت.

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی ش��رکت تعیین 
شد.

مس��عود اس��کندری کد ملی 2658860498 به سمت بازرس 
اصلی و سولماز محمدهاشمی تهرانی کد ملی 0453508510 
به س��مت بازرس عل��ی البدل ب��رای مدت یک س��ال انتخاب 

گردیدند.

بارکد0243247

آگهی تغییرات شرکت ساختمان ایران 
ستون خاص سهامی خاص به شماره ثبت 

9982 و شناسه ملی 10100409130

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

مالف51423
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یادداشت روزخبر ویژه

* محمود واعظی: مردم فیش های جدید خود را با 
فیش های قبلی مقایسه کنند اگر تغییراتی دیدند به 

وزارت ارتباطات اطاع دهند.
* بانک مرکزی از برخورد با فروشندگان غیرقانونی 

سکه و ارز خبر داد.

* احتمال آغاز جنگ در منطقه قیمت جهانی طا 
و نفت را افزایش داد.

* اوپ��ک گزارش داد: رش��د 202 درصدی تکمیل 
چاه های نفت و گاز ایران در دولت دهم.

صفحه4

وزیر ارتباطات: هیچ اپراتوری حق ندارد 
تعرفه تلفن را افزایش دهد

* آغاز اعتراض ه��ای مردمی در جهان علیه حمله 

نظامی احتمالی غرب به سوریه.

* مدیران، معلمان و دانش آموزان در عربس��تان از 

ورود به بحث های سیاسی منع شدند.

* اردوغ��ان: ق��درت گرفتن نظامی��ان مصر نتیجه 

خیانت وهابیون عربستان بود.

* سلسله عملیات تروریستی در عراق 60 شهید و 

180 مجروح برجای گذاشت.              صفحهآخر

جهاد اسالمی فلسطین: آمریکا حمله کند
تاسیسات اسرائیل را ویران می کنیم

نشانه گیری موشک های سوریه به سمت اسرائیل
معاریو: جنگ امروز آغاز می شود

* حض��رت آیت اهلل العظمی خامن��ه ای: دخالت قدرت ه��ای فرامنطقه ای و 
خارج��ی در یک کش��ور، نتیجه ای جز آتش افروزی نخواهد داش��ت و نفرت 

ملت ها از آنها را نیز افزایش خواهد داد.
* این آتش افروزی همچون جرقه ای در انبار باروت است که ابعاد و پیامدهای 

آن نامشخص خواهد بود.
* ش��اخص های مهم دولت مطلوب از جمله س��امت اعتق��ادی و اخاقی، 
خدمت به مردم، عدالت، س��امت اقتصادی و مبارزه با فس��اد، قانون گرایی، 

حکمت و خردگرایی و تکیه بر ظرفیت درون زای کشور است.
* اصول و ارزش های انقاب در س��خنان و مواضع امام، متجلی اس��ت و اگر 
عما پایبند و دلبسته آنها باشیم و در مواقع ابهام نیز به آنها رجوع کنیم، به 

فضل الهی، کارها »خوش آینده« خواهد بود و به پیش خواهیم رفت.
* دیدگاه ها و سایق متفاوت سیاسی- اقتصادی و اجتماعی حاشیه است و 

خدمت به مردم متن، اجازه ندهید حاشیه ها بر متن اثر بگذارد.
* وجود چند انس��ان ناسالم، متاس��فانه مثل میکروب، زحمات و تاش های 
کارکنان خدوم دستگاه ها را زیر سوال می برد که باید جلوی این کار را گرفت.
* وجود آقای روحانی با »س��وابق روش��ن مبارزاتی و انقابی و مواضع خوب 

و درست در سه دهه اخیر«، بدون تردید از نقاط قوت دولت جدید است.
* اگر عزت، حکمت و مصلحت بدرستی فهم و اجرا شود، عرصه سیاست خارجی 
در طراز نظام جمهوری اسامی خواهد شد.                            صفحه3

* در صورت وقوع هرگونه تجاوز علیه سوریه ارتش این 
کش��ور اهداف صهیونیستی را در سرزمین های اشغالی 

هدف قرار خواهد داد.
* اندیشکده اس��تراتژیک س��وریه: ارتش سوریه توان 
ه��دف ق��رار دادن 80 نقط��ه اس��تراتژیک و مهم در 

سرزمین های اشغالی را دارد.

* زرادخانه هسته ای دیمونا، سامانه پرتاب موشکی اریحا 
و کارخانجات تولید موشک های صهیونیستی در تیررس 

اولین اهداف سوریه برای حمات موشکی هستند.
* موش��ک های س��وریه می توانند ظرف 9 دقیقه اهداف 

استراتژیک در سرزمین های اشغالی را نابود کنند.
   صفحهآخر

رهبر انقالب: دخالت نظامی در سوریه
قطعا به ضررآمریکاست

دردیداررئیسجمهورواعضایهیئتدولت

صفحه2صفحه2

تبیین هفت شاخص مهم دولت مطلوب اسالمی در اولین دیدارکابینه یازدهم

* وکای ملت مصوب کردند چنانچه ظرف 20 روز از تاریخ وصول استعام مسئوالن مستقیم دستگاه های کاشف 
کاال و ارز قاچاق نسبت به پاسخگویی مستند اقدام نکنند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود محکوم می شوند.

* نمایندگان مجلس با 167 رای موافق، کلیات طرح پیگیری حقوقی- سیاس��ی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس 
در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران را تصویب کردند.

* حجت االسام سیدمرتضی حسینی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس: اعضای فراکسیون روحانیون نسبت به 
انتصاب سخنگوی زن در وزارت امور خارجه اعتراض دارند، لذا مقرر شد تذکری به وزیر امور خارجه داده شود تا 

اگر امکان دارد از یک سخنگوی مرد به جای سخنگوی زن استفاده شود.
* علی الریجانی رئیس مجلس: رژیم مفلوک صهیونیس��تی اگر دچار هوس فتنه انگیزی شود، سرنوشت عذاب آور 
بیشتری نسبت به جنگ 33 روزه را برای خود به ارمغان خواهد آورد.       صفحه10

درجلسهعلنیدیروز

مجلسنحوهمجازاتاشخاصحقوقی
مرتکبقاچاقکاالوارزراتعیینکرد

انتقاد نماینده مجلس
از اظهارات آخوندی درباره مسکن مهر

* مهرداد الهوتی عضو کمیس��یون عمران مجلس: پولی که به مسکن مهر 
تزریق شده تنها 3 درصد نقدینگی کشور است.

* اعتقادی به تاثیر 50 درصدی مسکن مهر در افزایش تورم ندارم. صفحه2

تلویزیوناسرائیل:اوباما
ازسقوطدرورطهجدیدمیترسد

* سخنگوی دولت از نقد کیهان استقبال کرد

دشمن را 
آرام نگذارید!


