
مرک�ز آموزش�ی، تحقیقاتی و درمان�ی قلب و عروق 
ش�هید رجائی در نظر دارد بوف��ه واقع در محل اطالعات 
بیمارستان را از طریق برگزاری مزایده عمومی دومرحله ای 

به مدت یکسال شمسی بصورت اجاره واگذار نماید.
ل��ذا بدینوس��یله از کلی��ه اش��خاص حقوق��ی و حقیق��ی 
واجدالشرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی 
تا پایان وقت اداری )ساعت 14( مورخه 1392/6/24 
با ارائه معرفی نامه کتبی نس��بت به تحویل اسناد مزایده به 
امور قراردادهای مرکز واق��ع در تهران- خیابان ولی عصر- 
جنب پارک ملت- مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب 

و عروق شهید رجائی مراجعه نمایند.
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی 
قلب و عروق شهید رجائی م الف 2530

آگهی مزایده عمومی 
دومرحله ای

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1392/1/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای احسان بنان به شماره ملی 0589629621 به عنوان 
ب��ازرس اصلی، خانم جمیله حاجی طرخورانی به ش��ماره ملی 
0589638041 ب��ه عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال 

مالی انتخاب گردیدند.
2- روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
3- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1394/1/6 به قرار ذیل انتخاب 

گردیدند:
آقای محمدخان بیگی به ش��ماره ملی 0589626620 و آقای 
سینا خان بیگی به شماره ملی 0589960180 و آقای علیرضا 

خان بیگی به شماره ملی 0589696297
در تاری��خ 1392/2/23 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت پارس 
تحکیم پی شاهین سهامی خاص 

به شماره ثبت 396289
 و شناسه ملی 10320471982

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 

واحد ثبتی تهران

شرکت فوق درتاریخ 1392/4/11 تحت شماره 441043 و شناسه ملی 
10320884324 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده ودر تاریخ 1392/4/11 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده وخالصه اظهارنامه آن به شرح 
زی��ر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار کیهان 

آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

تهی��ه وتوزیع نش��ریات- روزنامه- مج��الت اعم از هفته نام��ه، ماهنامه 
س��النامه گاهنامه فصل نامه کتاب پوس��تر تراکت سی دی خام- ایجاد و 
نصب دس��تگاههای اتوماتیک روزنامه فروشی در مکانهای معتبر و ادارات 
و صادرات دس��تگاه های فروش اتوماتیک و هرگونه لوازم و دس��تگاه های 
م��ورد نیاز ش��رکت و تجهیزات و دس��تگاه های صنعتی و ماش��ین آالت 
مرب��وط از داخل و خارج از کش��ور در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای 
الزم- انجام کلیه امور س��رمایه گذاری در موضوع فعالیت شرکت- انعقاد 
قرارداد با اش��خاص حقیق��ی و حقوقی از جمله ش��رکتها و وزارتخانه ها 
مؤسس��ات عمومی شهرداری ها و شرکت های تابعه آن و نهادهای دولتی 
عمومی در داخل و شعبات آن در خارج- خرید اوراق مشارکت واردات و 
طراحی تجهیزات خدمات )آی تی( با موضوع خدمات )آی تی( وگسترش 
انفورماتیک- انجام کلیه امورتوزیع محصوالت انتش��اراتی از طریق خرید 
یا اجاره یا مش��ارکت مکانهای مورد نیاز جهت ایجاد زیرساختهای شبکه 

فروش و توزیع پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی ش��رکت: استان تهران- ش��هر تهران میدان امام خمینی 
خ فردوس��ی کوچ��ه ش��هید ش��اهچراغی مؤسس��ه کیهان- کدپس��تی 

1144831599

4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم بانام می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توس��ط مؤسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 58 مورخ 1392/4/9 
نزدبان��ک ملت ش��عبه الله زار جنوب��ی پرداخت گردیده اس��ت و الباقی 

سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت:

1-5- آقای محمد محس��نی نیا به شماره ملی 0039502910 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

2-5- آقای صادق نوری به ش��ماره ملی 5599392856 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای مصطفی افشاری به ش��ماره ملی 0048751138 به سمت 
عضو هیئت مدیره.

4-5- آق��ای صادق ن��وری به ش��ماره ملی 5599392856 به س��مت 
مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی به امضای محمد محسنی نیا یا 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 

و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

 8- بازرس اصلی وعلی البدل:
1-8- آقای محمدحس��ن اسکندری به ش��ماره ملی 4284064487 به 

عنوان بازرس اصلی
2-8- آقای کمال افش��اری به ش��ماره مل��ی 4722393443 به عنوان 

بازرس علی البدل
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

واحد ثبتی تهران

آگهی تاسیس شرکت پخش محصوالت فرهنگی فرازنما رسانه سهامی خاص

ش��رکت فوق در تاری��خ 1392/4/23 تحت ش��ماره 440579 و 
شناس��ه مل��ی 10320887916 در این اداره به ثبت رس��یده و 
در تاری��خ 1392/4/23 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالص��ه اظهارنام��ه آن به ش��رح زی��ر جهت اط��الع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام کلیه خدمات فنی مهندس��ی و مخابراتی از قبیل تاسیسات 
و نگهداری و توس��عه ش��بکه و کابل و اجرا کلی��ه پروژه های فنی 
مهندس��ی و مخابرات��ی و پروژه های فضای س��بز. خرید و فروش، 
واردات و ص��ادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگان��ی، عقد قرارداد با 
اش��خاص حقیقی و حقوقی. ش��رکت در نمایش��گاه ها، مزایدات و 
مناقص��ات داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و ش��عبه در 
داخل و خارج از کش��ور. اخذ وام وتس��هیالت ب��ه صورت ارزی و 
ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی 

پس از اخذ مجوزهای الزم.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
 اس��تان ته��ران- ش��هر ته��ران ضل��ع ش��مال می��دان هفت تیر 
مجتم��ع تجاری اداری نگین آبی طبقه 6 واحد 601- کدپس��تی 

1588914586
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 50/000/000 ریال منقسم به پانصد 
س��هم 100/000 ریالی که تعداد پانصد س��هم با نام می باشد که 
مبلغ 17/500/000 ریال توس��ط مؤسس��ین ط��ی گواهی بانکی 
ش��ماره 92188257 م��ورخ 1392/4/5 نزد بان��ک اقتصاد نوین 

ش��عبه میدان هفت تیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان سهام می باشد.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5- آقای س��عید ترکمانه به ش��ماره مل��ی 0480226776 به 

سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5-خانم زهرا زهره وند به شماره ملی 0491928238به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5- آقای علی زهره وند به شماره ملی 0480230536 به سمت 

عضو هیئت مدیره.
4-5-  آق��ای علی زهره وند به ش��ماره مل��ی 0480230536 به 

سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6- دارن��دگان حق امض��اء: حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار 
ش��رکت از قبیل چک، س��فته، بروات قراردادها وعقود اسالمی و 
اوراق ع��ادی و اداری با امضای مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آق��ای مرتضی علوی به ش��ماره مل��ی 4132249328 به 

عنوان بازرس اصلی
2-8- آقای علی ایمانی به ش��ماره ملی 1600116736 به عنوان 

بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت فنی مهندسی طاها ارتباطات هوشمند ایرانیان 
سهامی خاص

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ92/2/28 شرکت مزبور که در تاریخ92/3/5 

واصل گردید طاهره مؤمن نژاد 2802292900 به سمت بازرس اصلی و سمیرا سادات سیدرضایی 

0063207877 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت نش��ر آگهی های ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار 

ذی��ل انتخاب گردیدند. باقر خوش طینت به ک.م 0053207319 و س��عید خوش طینت به ک.م 

0056210973 و پریوش خوش طینت به ک.م 0047285702 بموجب صورتجلسه هیئت مدیره 

مورخ 92/2/28 س��عید خوش طینت بس��مت رئیس هیئت مدیره و باقر خوش طینت بسمت نایب 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، 

سفته و برات به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت 
نقشه برداری مساحان سهامی خاص

 به شماره ثبت71374 و شناسه ملی10101162993 

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده 
مورخ 1392/3/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- نوع ش��رکت از سهامی خاص به با مس��ئولیت محدود تبدیل 
گردید.

2- اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده به تصویب رسید.
3- سرمایه ش��رکت مبلغ 10/500/000/000 ریال می باشد که 
تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه 

آنان به شرح ذیل می باشد:
آق��ای ن��ادر مهاجر به ش��ماره مل��ی 0041495098 ب��ه میزان 
سهم الش��رکه 407/653/000 ری��ال، آقای محمدرض��ا امید خواه 
نس��رین به ش��ماره ملی 0045484686 به میزان سهم الش��رکه 
729/892/000 ری��ال، خان��م مری��م مهاج��ر ب��ه ش��ماره ملی 
0452586471 به میزان سهم الش��رکه 1/710/000/000 ریال، 
آقای کس��ری رضائی به ش��ماره مل��ی 0440821193 به میزان 
سهم الشرکه 1/080/000/000 ریال، خانم فیروزه امین به شماره 
مل��ی 0039943070 به میزان سهم الش��رکه 1/710/000/000 
ریال، آقای احمدرضائی به ش��ماره ملی 3874387682 به میزان 
سهم الشرکه 404/963/000 ریال، آقای امیرعلی مهاجر به شماره 
مل��ی 0451702689 به می��زان سهم الش��رکه 405/000/000 
ریال، آقای جلیل مهاجر به ش��ماره ملی 0041557506به میزان 

سهم الش��رکه 100/000 ریال، آقای افشین مهاجر به شماره ملی 
4721306415 ب��ه می��زان سهم الش��رکه 729/792/000 ریال، 
آق��ای صمد بختور به ش��ماره مل��ی 2754037071 ب��ه میزان 
سهم الش��رکه 100/000 ریال، خانم نادیه خلیلی به ش��ماره ملی 
0045821585 به میزان س��هم الش��رکه 742/500/000 ریال، 
خانم مهش��اد رضائی به ش��ماره مل��ی 0015576647 به میزان 

سهم الشرکه 2/580/000/000 ریال
4- اعضاء هیئت مدیره ب��رای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب 

گردیدند.
خان��م نادی��ه خلیلی به ش��ماره ملی 0045821585 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره، خانم منیژه س��یدمنصوری به ش��ماره ملی 
1372729224 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم مهشاد 
رضائ��ی به ش��ماره مل��ی 0015576647 به س��مت عضو هیئت 
مدیره، آقای حس��ین زارعی فرد به ش��ماره ملی 2539028551 

)خارج از اعضاء هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل.
5- کلیه اوراق عادی و رس��می و اس��ناد مالی و تعهدآور باامضاء 
رئیس هیئ��ت مدیره و نایب رئیس هیئت مدی��ره متفقا همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاری��خ 1392/3/26 ذی��ل دفت��ر ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت سنگ معدن یاقوت مرمر زاگرس سهامی خاص
 به شماره ثبت 279061 و شناسه ملی 10103008432

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

سال هفتادو دوم q  شماره q 20589  تکشماره 5000 ریال12صفحه پنج شنبه 21 شهریور q  1392 6 ذیقعده q  1434 12 سپتامبر2013

خبر ویژه

یادداشت میهمان

* مردم تونس سران عرب حامی جنگ سوریه را 

خائن خواندند.

* زد و خورد پلیس با جوانان معترض در 5 شهر 

ترکیه.

* س��یا زرادخانه ه��ای ش��یمیایی اس��رائیل را 

تایید کرد.

* دول��ت مصر فعالی��ت مذهبی 55 ه��زار تن از 

ائمه جماعات را ممنوع کرد.              صفحه آخر

رهبر ارتش المختار عراق:

آمریکا حمله کند
پایان عربستان خواهد بود

* استفاده آمریکا از بمب شیمیایی » نارنجی« در جنگ ویتنام، بیش از یک میلیون نفر را به کشتن داد و 
تاکنون 500 هزارکودک ناقص الخلقه متولد شده اند.

* آمریکایی ه��ا طی 10س��ال جنگ ویتنام از 53 میلیون گالن عام��ل نارنجی برای تخریب جنگل های مرز 
ویتنام با الئوس و از بین بردن مخفیگاه های نیروهای ویتنامی استفاده کردند.                        صفحه 11               

جدال11 ساعته 
70 آتش نشان

برای مهار آتش 
انبار چوب

امیدواریم رویکرد جدید آمریکا در قبال سوریه فریب نباشد

پس از 36 سال

اعتراف آمریکا به استفاده از سالح های شیمیایی 
در جنگ ویتنام برائت از مشرکین

 اساسی ترین دستور اسالم است

رهبر انقالب با اشاره به تفسیر غلط از نفی جدال در حج :

رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی:

غنی سازی در خاک ایران 
حق مسلم ماست

* دنیا بداند که این دوره زمانی برای حل مس��ئله هس��ته ای نامحدود نخواهد بود، 
بهتر است که از این مهلت استفاده کنند.  

* اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی به سر می برد.            صفحه 10                                   

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: متاسفانه برخی کج فهم ها، با تفسیر غلط 
از جدال نداش��تن در ایام حج، تالش دارند تا فلسفه برگزاری مراسم برائت از 
مشرکین را زیر سوال ببرند در حالی که جدال با شرک و کفر، از اساسی ترین 

دستورات اسالم است.
* دشمنان امت اسالمی به خوبی متوجه شده اند که درگیری مذاهب اسالمی 
به نفع رژیم غاصب صهیونیستی است و بر همین اساس با راه اندازی گروه های 
تکفیری از یک طرف و با ایجاد رس��انه های به ظاهر اس��المی و حتی شیعی 
برای دامن زدن به اختالفات از طرف دیگر، به دنبال درگیر کردن مس��لمانان 

با یکدیگر هستند.
* آن تشیعی که با هدف دامن زدن به اختالفات، از رسانه هایی که در لندن و 

آمریکا هستند، تبلیغ می شود، در مسیر شیعه واقعی نیست.
* با توجه به حجم بسیار باال و غیرقابل تصور رسانه های معاند نظام اسالمی، 
یکی از وظایف زائران ایرانی، معرفی و شناساندن چهره واقعی اسالم و شیعه و 

حقایق و پیشرفت های نظام اسالمی، از طریق زبان و عمل خود است.
*  امیدواریم رویکرد جدید آمریکا در قبال سوریه، جدی و به دور از فریب، و 

برگشت واقعی از رویکرد خودسرانه و غلط چند هفته اخیر باشد.
* جمهوری اسالمی ایران با دقت و هوشیاری حوادث منطقه را دنبال می کند.
* رهبر انقالب اس��المی، عقل، معنویت، توکل، حرکت و عمل را پنج عنصر 
اساسی برای ساخت اقتدار درونی برشمردند.                              صفحه3

* یکی از دالیلی که مرا قانع کرد به 
محسن هاشمی رای ندهم حمایت 
ش��ما )اصالح طلبان( از ایشان بود. 
زیرا وی و پدرش را افراد دیکتاتور 
معرفی و ان��واع و اقس��ام اتهامات 

مالی و... را نثار آنها می نمودید.
* اگر اتهامات شما کذب بوده باید 
صراحتا توبه کنید و از آقای هاشمی 

و فرزندانش عذرخواهی نمایید.

در نامه ای خطاب به مردم

الهه راستگو: حمایت اصالح طلبان از محسن هاشمی 
مرا قانع کرد که به او رای ندهم

*ی��ک حزب دولتی برآمده از دولت هفتم و هش��تم از طرف تمام جریان 
تصمی��م می گرفت و اگر کس��ی ب��ا آن تصمیم مخالفت داش��ت، نه تنها 
مخالفین بلکه منتقدین را یا از صحنه بیرون می کرد و یا مجبور به سکوت 

می نمود.
* این دیکتاتوری و تک صدایی قبال نیز داد بخش بزرگی از جناح موس��وم 

به چپ و اصالح طلبان فعلی را درآورده بود.
                                                           صفحه 10
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  صفحه11

چرا 
»نگاه کالن«؟

حرکت موتور روشن و چراغ خاموش
وکیل الدوله ها در مجلس

* اوباما در تله سوریه گیر افتاده است


