
به اس��تناد ماده4 قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد 
ایران و بر مبنای نتایج آزمون بعمل آمده پارچه های فاستونی با نام 
تجاری مرینوا و س�وپر گاباردین با استاندارد ملی مربوطه مغایرت 
داش��ته و به علت مش��خص نب��ودن محل اس��تقرار واحدهای تولیدی 
تاکنون اقدام قانونی میس��ر نگردیده اس��ت. ضمن اعالم مراتب جهت 
اطالع عموم خواهشمند اس��ت درصورت مشاهده فرآورده های مذکور 
در س��طح کش��ور از خرید آن خودداری و ادارات کل استاندارد استان 

مربوطه را جهت جمع آوری محصول مذکور مطلع نمایند.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین المللم الف3916

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

امین هادی به ش��ماره مل��ی 0076152014 ب��ه عنوان بازرس 
اصلی و سیاوش سعیدی به شماره ملی 0070175322 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391 مورد 

تصویب قرار گرفت.
محمدحسین رحیمی به ش��ماره ملی 0053283791 به سمت 
رئی��س هیئ��ت مدیره و مدیرعامل ، س��امان رحیمی به ش��ماره 
ملی 0063656361 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره ، فرهاد 
قائم مقامی به ش��ماره ملی 0040470016 و اردش��یر لقمانی به 
ش��ماره ملی 3961569002 به سمت اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
کلی��ه اوراق و اس��ناد تعهد آور با امضا مدیرعام��ل و یکی از اعضا 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

بارکد 2150840

آگهی تغییرات شرکت هیروس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 38322  

و شناسه ملی 10100837406

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

م الف 81239

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

1392/4/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنام��ه و حس��اب های س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منتهی به 

1391/12/29 به تصویب رسید.

موسس��ه حسابرس��ی آمارگران پاس��ارگاد 10104003550 به 

عن��وان بازرس اصلی وخانم نوش��ین ش��اپورزاده به ش��ماره ملی 

8-874998-006 ب��ه عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال 

مالی انتخاب گردیدند.

اعض��ا هیئ��ت مدیره ب��ه قرار ذیل ب��رای مدت 2 س��ال انتخاب 

گردیدند:

آقای جواد توکلی طرقی به ش��ماره مل��ی 0055973663 خانم 

سمانه فتحی آقابابا به شماره ملی 8-752457-007 آقای فرهاد 

ذکایی به ش��ماره ملی5-169460-396   آقای ابراهیم دستالف 

به شماره ملی 272-067900-3

بارکد 2072016

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه 
راهبردی آریا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 359103 و شناسه ملی 10260079997

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

م الف 81233

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

1392/4/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسس��ه حسابرس��ی آمارگ��ران پاس��ارگاد ب��ه شناس��ه مل��ی 

10104003550 به نمایندگی آقای ش��هرام صالحی لشکاجانی 

به ش��ماره ملی 4-449371-005 به عنوان بازرس اصلی و خانم 

نوشین ش��اپورزاده به ش��ماره ملی 8-874998-006 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

- ترازنام��ه و حس��اب های س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 

1391/12/30 به تصویب رسید.

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

گردیدند:

- آقای جواد توکلی طرقی به شماره ملی 3 - 597366 - 005 آقای 

محمدرضا خطیب دماوندی به ش��ماره ملی 003-282564-1- 

آقای بابک توکلی به شماره ملی 006-783004-8

بارکد 2123313

آگهی تغییرات شرکت فوالد نطنز 
سهامی خاص به شماره ثبت 427606 

و شناسه ملی 10860204492

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

م الف 81249

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت امنا مورخ 1392/6/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

اعضای هیات مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
برادر سیدحسین استانه دارای کدملی 0042719550 به عنوان رئیس 

هیئت مدیره
-برادر ناص��ر یزدآبادی دارای کدمل��ی 0050874993 به عنوان نائب 

رئیس هیئت مدیره
- برادر رضا افشار طونیان دارای کدملی 0036870821 به عنوان عضو 

و مدیرعامل
-برادر فتح ال��ه جمیری دارای کدمل��ی 3520262886 به عنوان عضو 

هیئت مدیره
- برادر رضا علیزاده دارای کدملی 4939843726 به عنوان عضو هیئت مدیره

- برادر محمد افش��اری دارای کدمل��ی 0492354545 به عنوان عضو 
هیئت مدیره

- برادر احمد رجبی دارای کدملی 0046500634 به عنوان عضو هیئت مدیره
فیض اله قادری 5309615725 به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردید.

کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسس��ه و اس��ناد مالی از 
جمله چک با امضای ثابت مدیرعامل و مسئول مالی موسسه برادر علی 
محمدی با کدملی 2141163765 همراه با مهر موسسه و اوراق عادی 
با امضای مدیرعامل و یا جانشین ایشان با مهر موسسه معتبر می باشد.

بارکد 2148023

آگهی تغییرات موسسه تامین مسکن 
بسیجیان موسسه غیرتجاری به شماره ثبت 

7563 و شناسه ملی 10100337442

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

م الف 81240 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 

1392/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی منتهی به 91/12/29 

نیز به تصویب رسید.

امید مشگعلیزاده به شماره ملی 0068208561 به سمت رئیس 

هیئت مدیره ، امیر فرجی کیان به ش��ماره ملی 0064462153 

به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و لیدا فرجی به 

ش��ماره ملی 3932533984 به س��مت عضو هیئت مدیره برای 

مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از 

جمله چک- س��فته- برات و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی 

از اعض��ای هیئت مدیره هم��راه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و 

مراس��الت با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره منفردا 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. علی رفیعی به شماره 

ملی 0062859706 به سمت بازرس اصلی و محمد محبوبی زاده 

به ش��ماره ملی 0072534621 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.

بارکد: 2585044

آگهی تغییرات شرکت پرشیا رایا فرآور 
سهامی خاص به شماره ثبت 363471 

و شناسه ملی 10104093774 

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

م الف 83497

ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان یزد در نظر دارد عملیات تعویض س�یم با کابل 
خ�ود نگهدار به روش خط گرم ش�هرک دانش�گاه و انجام پروژه احداث ش�بکه
 ف ض پش�ت پارک آزادگان )کلید در دس�ت( در حوزه مدیریت امور 3 برق یزد 
را مطابق دستور کارهای مربوطه و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط )در 
قالب یک موضوع( واگذار نماید. لذا کلیه ش��رکتهای پیمانکاری واجد ش��رایط، در صورت 
تمای��ل می توانند از تاریخ 1392/9/17 لغایت 1392/9/27 جهت تهیه اس��ناد مناقصه با 
ارائه معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 212/000 )با احتس��اب ارزش افزوده( به حساب 
ش��ماره 01822916006 01 بانک صادرات ش��عبه مارکار یزد به نام ش��رکت توزیع برق 
استان یزد به آدرس یزد- بلوار منتظر قائم- شرکت توزیع برق استان یزد- امور بازرگانی 
مراجعه نمایند. در ضمن پیش��نهاددهندگان جهت پاس��خگویی به س��واالت احتمالی با 
ش��ماره تلفن 6248989-0351 تماس حاصل نمایند. ذکر ش��ماره مناقصه روی پاکت 
الزامی و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد میباشد. هزینه چاپ آگهی در روزنامه و 
کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد. شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 

در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. الزم به ذکر اینکه:
 1-مح�ل اج�را: ح��وزه عم��ل برق ام��ور3.  2-م�دت اجرا: ش��ش)6( ماه شمس��ی.  
3-ضمانتنامه بانکی ش�رکت در مناقصه: به مبل��غ کل 520/000/000 ریال )پانصد 

و بیست میلیون ریال(     4-برآورد: 9/542/209/418 ریال
آخرین مهلت تحویل پیش��نهادها ساعت 9صبح روز شنبه 1392/10/7 بوده و بازگشایی 
پیش��نهادها نیز در س��اعت 10 صبح روز ش��نبه 1392/10/7 با حضور اعضاء کمیسیون 

معامالت انجام میگردد.
مناقصه عمومی دو مرحله ای و در دو جلسه برگزار میگردد.

به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر 
ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا  این آگهی در س��ایت توانیر به آدرس www.tender.tavanir.org.ir و پرتال 
جامع شرکت توزیع برق استان یزد قابل دسترسی می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره: 186/603

شرکت توزیع برق استان یزد

وزارت نیرو
شرکت توزیع برق استان یزد

نوبت اول

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1392/6/5تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

تراز و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 91/12/30 به 
تصویب رسید.

م ؤسسه حسابرس��ی آروین پیام به شناسه ملی 10100524809 
به س��مت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گش��ت رودخانی 
کدملی 2668952883 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1721216

آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان سبزاندیشان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 236078 

و شناسه ملی 10102770018

م الف 74314

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آق��ای صمد برادران خسروش��اهی )کد مل��ی 0041499786( به 
س��مت مدیرعامل و عضو هیئ��ت مدیره، آقای ناص��ر میرحبیبی 
)کدمل��ی 0044213662( به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره، خانم 
ف��روغ کریمی )کدمل��ی 3341178651( به س��مت عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اس��ناد و اوراق تعهدآور و 
بهادار از قبیل چک-سفته-بروات و عقود اسالمی مکاتبات عادی و 
اداری و غیره با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1866565

آگهی تغییرات شرکت مهندسی زی نر 
سهامی خاص به شماره ثبت 42106 

و شناسه ملی 10100874794

م الف76101

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

1392/4/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مال 1391 به تصویب رسید. 

موسسه حسابرس��ی آروین پیام به شناسه ملی 10100524809 

ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی و آق��ای محمدعابدینی به ش��ماره ملی 

0938670670 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

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

بارکد 1941858

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران سهامی خاص به شماره ثبت 

55760 و شناسه ملی 10101008714

م الف 76069

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1392/6/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی منتهی به 91/12/30 به 
تصویب رسید.

مؤسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن 
به ش��ماره ثبت 26407 به س��مت بازرس اصل��ی و آقای محمود 
رمضانی گش��ت رودخانی ب��ه کدملی 2668952883 به س��مت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1720944

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
صبا دژ ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

390294  و شناسه ملی 10320410401

م الف 74315
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یادداشت روزخبر ویژه

ترور فرمانده مقاومت در بیروت
به دست مأموران موساد

* کمیت��ه تحقی��ق و تفحص از 
س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی به 
تش��ریح تخلفات سازمان تامین 
 138 واگ��ذاری  در  اجتماع��ی 
ش��رکت انحص��اری ب��ه ارزش 
4میلیارد ی��ورو به بابک زنجانی 
کارت  پرداخ��ت  همچنی��ن  و 
هدیه ه��ای میلی��اردی به 37 نفر 
از نماین��دگان مجل��س و برخی 
مقامات دولتی از جمله معاون اول 
در جلسه دیروز هیئت دولت صادر شدسابق رئیس جمهور پرداخته است.

دستور ویژه رئیس جمهور
 برای مقابله با آلودگی هوا

* حزب اهلل لبنان: رژیم صهیونیستی عامل ترور فرمانده مقاومت است.
* شهید حسان هولو اللقیس از رهبران جنبش مقاومت حزب اهلل هنگام بازگشت به خانه در جنوب بیروت ترور شد.

* شهید اللقیس پدر یکی از شهیدان جنگ 33 روزه اسرائیل علیه لبنان بود.
* حزب اهلل: ترور فرمانده مقاومت در بیروت بی پاسخ نخواهد ماند.                                            صفحه آخر

* معاون اوباما هنگام ورود به پکن جوانان چینی را 

به نافرمانی مدنی علیه دولت دعوت کرد.

* یورش ش��بانه ماموران آل  خلیفه برای بازداشت 

مبارزان بحرینی.

* م��ردم آمری��کا: جهان دیگر مثل گذش��ته به ما 

احترام نمی گذارد.

* واشنگتن: در بحران اوکراین از مخالفان حمایت 

می کنیم.                                      صفحه آخر

نماینده سوریه در سازمان ملل:

تبهکاران عربستانی با فرمان عفو آل سعود
از زندان به سوریه اعزام می شوند

* وزی��ر نفت: ایران پس از لغو تحریم ها تولید نفت خود 

را روزانه به 4 میلیون بشکه می رساند.

* باهن��ر: 70 درص��د ب��ازار بیم��ه در اختی��ار دول��ت

 است.

* فرابورس ایران عضو فدراس��یون بورس های اروپایی و 

آسیایی شد.

* وزارت بهداشت: نظارت بر داروخانه ها و اطالع رسانی دارویی 

به سازمان نظام پزشکی واگذار می شود.         صفحات4و11

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

اختصاص 500 میلیون دالر
برای تامین نهاده های بخش کشاورزی

میالد پرچمدار نهضت علمی جهان اسالم
 حرضت امام محمد باقر)ع(مبارک باد

قرائت گزارش تحقیق و تفحص
 از تامین اجتماعی و شستا در مجلس

* حجت االس��الم ابوترابی فرد نایب رئی��س مجلس پس از پایان قرائت 
گ��زارش تحقیق و تفحص از س��ازمان تامین اجتماعی: طبق ماده 216 
آئین نامه داخلی مجلس اس��امی متخلفان در این گزارش توسط هیئت 

رئیسه مجلس برای رسیدگی به قوه قضائیه اعالم می شود.
* 170 تن از نمایندگان مجلس از قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه پاسداران و شهردار 

تهران به منظور اتمام پروژه شهید صدر و تونل نیایش تقدیر و تشکر کردند.
* حس��ین نجابت، مهرداد بذرپاش، اسماعیل جلیلی، عوض حیدرپور و 
محمدجواد نظری مهر به عنوان نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در 
مجمع مجالس آسیایی انتخاب شدند.                                      صفحه10

صفحه2صفحه2

* رئیس جمهور س��ازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی و فناوری 
رئی��س جمه��ور و وزارت بهداش��ت را به حمای��ت از راهکارهای مبتنی بر 
فناوری های جدید و فراخوان نظرات از مبتکران و نهادهای غیردولتی برای 
کاهش میزان انواع آلودگی توصیه کرد.                                  صفحه2

آیت اهلل آملی الریجانی:

اتهام نقض حقوق بشر در ایران
رونویسی سازمان ملل از دست دشمنان است

* موضوع حقوق بش��ر طی سال های گذش��ته همواره در قالب یک پروژه از 
سوی دشمنان نشاندار نظام اسالمی علیه ملت ایران به کار گرفته شده است.

* طی س��ه سال گذشته سازمان ملل با تعیین گزارشگر حقوق بشر در امور 
ایران عمال اهرم حقوق بش��ر را در امتداد برنامه هسته ای عاملی برای تشدید 

فشارها بر ضد ایران تبدیل کرده است.
* آنچ��ه که در این میان تامل برانگیز اس��ت این اس��ت که س��ازمان ملل با 
سیاس��ی کاری آشکار و خارج شدن از بس��تر قانونی خود در خدمت اهداف 

مغرضانه قدرت های غربی قرار گرفته است.
* پس از توافق ژنو نهادهای به اصطالح حقوق بشری به صورت آشکار اعالم 

کردند که اکنون دستور کار آنها موضوع حقوق بشر ایران خواهد بود.
* رئی��س ق��وه قضائیه: یکی از ریش��ه های ادعاهای مطرح ش��ده در مقوله 
حقوق بشر به اختالف مبنایی میان غرب و اسالم در این حوزه مطرح می شود.

* در برخی از بندهای قطعنامه حقوق بش��ری علی��ه ایران اجرای قصاص را 
مردود دانسته اند و این در حالی است که قصاص نص قرآن است.

* انتظار نا به جایی اس��ت که بخواهند ما از اجرای مضمون قرآنی به دلیل 
تصویب یک قطعنامه دست بکشیم.

* منش��أ اصلی قطعنامه های حقوق بش��ری بر ضد ایران استناد به ادعاهای 
مغرضانه و دروغ عناصر ضد انقالب است.

* تدوین کنن��دگان قطعنامه حقوق بش��ری بر ضد ای��ران از مبانی فقهی و 
حقوقی قوانین اسالم خبر ندارند.

* م��ا حقوق بش��ر را از صمیم جانمان قبول داریم چون دین اس��الم مدافع 
بسیاری از حقوق انسانی است.                                             صفحه2

فیگارو: آیت اهلل خامنه ای
از آرمان های آیت اهلل خمینی کوتاه نمی آید

* توصیه سایت صهیونیستی برای فرار از پاسخ به نقدهای کیهان

اباحی گری
 هنر نیست!


