
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 

1392/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب 

رسید.

2- آقای س��هیل برخورداری به شماره ملی 0453679374 

به عن��وان بازرس اصلی، آقای هوراد رنگچی به ش��ماره ملی 

0453503497 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال 

مالی انتخاب گردیدند.

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

بارکد1961240

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی 
دشت بران شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 28307 و شناسه ملی 10100737716

م الف 76092

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/4/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و سود و زیان سال مالی1391 به تصویب رسید.
مؤسس��ه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی 
10100526775 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رزمگه به 
ش��ماره ملی 0041084020 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

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

شد.

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

بارکد 1640741

آگهی تغییرات شرکت داهی طب شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 104840 

و شناسه ملی 10101487320

م الف 72433

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1392/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای ابراهیم اسدمنصف به ش��ماره ملی 2753444501 به 

سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
آق��ای علیرضا روحانی به ش��ماره مل��ی 0937471879 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره
ش��رکت صنایع همراه رسا به شناسه ملی 10100949715 
ب��ا نمایندگی آق��ای محمدیوس��ف روحانی به ش��ماره ملی 

5309936211 به سمت عضو هیئت مدیره.
کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی با امض��اء دونفر از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و نامه های اداری با امضاء 
مدیرعام��ل ی��ا یکی از اعض��ای هیئت مدیره هم��راه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

بارکد2485773

آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و فرآوری 
لیتیوم پارس سهامی خاص به شماره ثبت 
365574 و شناسه ملی 10320161123

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

م الف 83499

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1392/5/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آق��ای مه��رداد خوشنویس��ان ب��ه ش��ماره کارت مل��ی  

2754151486 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

مل��ی   کارت  ب��ه ش��ماره  آق��ای محم��د خوشنویس��ان  و 

4591182738 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم 

زهرا رضائیان به شماره کارت ملی  0452333342 به سمت 

عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضای کلیه اوراق بهادار 

بانکی از جمله: چک- سفته- برات با امضاء مدیرعامل منفردا 

همراه با مهر ش��رکت و سایر مراس��ات و نامه های اداری با 

امض��اء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئ��ت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

بارکد 2415428

آگهی تغییرات شرکت نور هدایت یاسین 
سهامی خاص به شماره ثبت 358130

 و شناسه ملی 10104034841

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

م الف 81790

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1392/5/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار: آقای مهرداد 

خوشنویس��ان به ش��ماره کارت ملی 2754151486 و آقای 

محمد خوشنویس��ان به ش��ماره کارت ملی 4591182738 

و خانم زهرا رضائیان به ش��ماره کارت ملی 0452333342 

انتخاب گردیدند. آقای ش��هرام ناصری به شماره کارت ملی 

0057383006 به س��مت بازرس اصلی و آقای حسن ساکن 

ب��ه ش��ماره کارت مل��ی 0056614871 به س��مت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب 

گردید.

بارکد 2415219

آگهی تغییرات شرکت نور هدایت یاسین 
سهامی خاص به شماره ثبت 358130 

و شناسه ملی 10104034841

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

م الف 81789

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/5/29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: حس��اب عملکرد و 
س��ود و زیان و ترازنامه و مال��ی منتهی به 1391 به تصویب 
رس��ید. اعضا هیئت مدیره به مدت دوس��ال بقرار ذیل: آقای 
پرویز منوچهری کاش��انی 1261403363بسمت مدیرعامل 
و رئی��س هیئت مدی��ره، خانم پریس��ا منوچهری کاش��انی 
0040856194 بعن��وان نایب رئیس هیئ��ت مدیره و خانم 
نادره ملک 0039492362 بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند و امضاء کلیه اس��ناد و اوراق تعه��دآور و قراردادها 
و عق��ود اس��امی و غیره ب��ا امضاء هری��ک از اعضای هیئت 
مدیره بتنهائي همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. آقای 
وحی��د بهرامیان پور 0035349484 بعن��وان بازرس اصلی و  
آق��ای حمید نوروزی معی��ن 3991464251 بعنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

بارکد 2448973

آگهی تغییرات شرکت نایلکس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23233 

و شناسه ملی 10100687045

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

م الف 81795

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
آرامش گستران آتیه سهامی خاص به شماره ثبت 

390290 و شناسه ملی 10320410230

بارکد 1573552

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/5/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آق��ای علیرضا حامدی ب��ه کد ملی 5059422305 ب��ه نمایندگی از 
ش��رکت انبوه س��ازان سبزاندیشان به شناس��ه ملی 10102770018 
بج��ای اق��ای محمدحس��ین قاس��می به س��مت مدیرعام��ل و عضو 

هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

م الف 72438

آگهی تغییرات شرکت آمول فوالد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 249597 

و شناسه ملی 10200159359

بارکد 1936555

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1392/6/5 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ش��عبه جدید ش��رکت ب��ه آدرس تبری��ز خیابان 17 ش��هریور جدید 

روب��روی برج آذربایجان س��اختمان پاس��تور طبقه چهارم کدپس��تی 

5137718189 تاسیس گردید.

م الف 76067

آگهی تغییرات شرکت نساجی الد ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 83392 

و شناسه ملی 10101280034

بارکد 1356441

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

فضل اله طاهردوس��ت محمدی به کدملی 4568746841 به س��مت 
بازرس اصلی و سیدحس��ین میر منصف به کدملی 0072688556 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

تراز و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.

م الف 71830

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی دان ارتباط گویا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 319140

 و شناسه ملی 10103572255

بارکد 1034417

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

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/5/1 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ ولیعصر نرسیده 

به پارک وی کوچه کرانه پ 41 کدپستی 196684191 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.

م الف 69089

آگهی تغییرات شرکت صنایع بوریا 
سهامی خاص به شماره ثبت 50425 

و شناسه ملی 10100955885

بارکد 1526225

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

-روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
-ترازنامه ش��رکت برای س��ال مال��ی منتهی به پایان اس��فند 1391 

تصویب شد.
-احمد جلیلی به کدملی 0051701881 بعنوان بازرس اصلی و احمد 
ابوالحسنی سریزد به کدملی 4898101755 بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

م الف 72348

آگهی تغییرات شرکت اینترکول
 سهامی خاص به شماره ثبت 9077 

و شناسه ملی 10862038177

بارکد 1599997

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب های س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 1391 به 
تصویب رس��ید. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جه��ت درج آگهی های 
ش��رکت تعیین شد. آرش��الوس پطروس ک م 559390688 به عنوان 
ب��ازرس اصلی و سوس��ن حائری ک م 45885605 ب��ه عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت 1سال تعیین شدند.

م الف 72341

آگهی تغییرات شرکت کالیس بتن
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 70696 

و شناسه ملی 10101156268

بارکد1286974

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه مورخ 
1392/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صورته��ای مالی منتهی ب��ه 1391/12/30 م��ورد تصویب قرار 
گرفت.

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های ش��رکت 
انتخاب شد.

م الف 69093
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خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

* امضای قرارداد همکاری نظامی 10 س��اله میان 

واشنگتن و دوحه.

جدی��د انتفاض��ه  ش��روع  نگ��ران  تل آوی��و:   *

 هستیم.

* تظاه��رات همبس��تگی با زندانیان سیاس��ی در 

خیابان های بحرین.

* عملیات تروریستی در شهرهای عراق 34شهید و 

33 مجروح برجای گذاشت.                   صفحه آخر

در حومه دمشق

ضد حمله ارتش سوریه
جلوی پیشروی تروریست ها را گرفت

* س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور با ادغام  معاون��ت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی 

رئیس جمهور تشکیل می شود.

* کانتری: اختصاص یارانه برای کنترل قیمت شیر موقتی 

است. باید قیمت تمام شده این محصول کاهش یابد.

* یک مقام مس��ئول خبر داد: صادرات گاز ایران به هند 

از مسیر دریا صورت می پذیرد.

* مع��اون وزی��ر نف��ت از 4 برنامه دولت برای توس��عه 

پتروشیمی خبر داد.

* شناسایی 4/5 تن ذخیره جدید طا در کشور.

صفحه4

بانک مرکزی:

تزریق پول به پروژه مسکن مهر 
تورم زاست

موافقت مجلس
با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی

* محمدباق��ر نوبخ��ت س��خنگوی 
دولت: دلیل مخالفت دولت با مصوبه 
مجلس در خصوص تشکیل سازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی این اس��ت 
که رئیس  جمه��ور از اختیار احیای 
این س��ازمان برخوردار است و این 
موضوع نیاز به مصوبه مجلس ندارد.
* 60 نماین��ده مجل��س ش��ورای 
ب��ه  کتب��ی  تذک��ر  در  اس��امی 
رئیس جمهور خواس��تار تقویت تیم 
مذاکره کننده ایران با 1+5 با توجه به 

ابعاد فنی مذاکرات پیش رو شدند.
* اعض��ای مجمع نمایندگان اس��تان 
خوزس��تان در مجلس ک��ه در اعتراض 
به بودجه تخصیص یافته به این استان 
در الیحه 93 اس��تعفا کردند، در جلسه 
علنی روز گذشته پارلمان حاضر نشدند.

* نمایندگان اس��تان کردس��تان، 
در اعتراض ب��ه الیحه بودجه 93 
استعفا دادند.                  صفحه10 

با حسین)ع( باش!
یادمان چهلمین روز درگذشت استاد

صفحه2

آغاز طرح زمستانه 92 در110 گردنه برف گیر

* سردار اسکندر مومنی: در طرح زمستانه پلیس راهنمایی و رانندگی 26 هزار تیم ثابت و سیار حضور خواهند داشت.
* قائم مق��ام مرک��ز اورژانس کش��ور از بکار گیری 3000 دس��تگاه آمبوالنس ، 57 دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس و
5  بالگرد در طرح زمستانه 92 خبرداد.                                                                                    صفحه11

آمریکا اعتراف کرد برنامه هسته ای ایران بهانه است

شرط های غیرهسته ای آمریکا
برای لغو تحریم های هسته ای

* در حالی که توافقنامه ژنو صرفا در حوزه هسته ای بوده و حتی در همین 
ح��وزه نیز نقدهای��ی جدی بر محت��وای آن وجود دارد ام��ا آمریکایی ها در 
موضع گیری های متعدد خود نش��ان دادند آنان حتی به قول و تعهدات خود 

نیز پایبند نبوده و موضوع هسته ای برای آنها بهانه ای بیش نیست.
* رهبر معظم انقاب در آبان س��ال جاری: این خطاس��ت اگر خیال کنیم 
که دعوای آمریکا با ما س��ر قضیه هسته ای است... اگر یک روزی هم مسئله 
هسته ای حل شد، خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد؛ نه 10 بهانه دیگر را 
به تدریج پیش می کشند: چرا شما موشک دارید؟... چرا از مقاومت در منطقه 

به قول خودشان خاورمیانه حمایت می کنید و چرا؟ و چرا؟ و چرا؟
* جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنگره مدعی شد مذاکره کنندگان ایرانی 
می گویند ما غنی سازی را متوقف می کنیم و شما تحریم ها را کاما متوقف کنید.

* تحریم  و فش��ارهای اقتصادی به تنهایی نتوانس��ته اند ایران را از گسترش 
سانتریفیوژهایش در سال های اخیر باز دارد.

* اگر ایران به حمایت های خود از س��وریه و ح��زب اهلل ادامه دهد تحریم ها 
کاهش نمی یابد.

* اگ��ر ایران هر بخش��ی از توافقنامه را نقض کن��د آمریکا به صورت نظامی 
پاسخ می دهد.

* سناتور لیندسی گراهام: لغو تحریم تنها  زمانی اتفاق می افتد که ایران برنامه 
غنی سازی را متوقف کند، رآکتور را برچیند و اورانیوم غنی شده را تحویل دهد.

* اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا: به نظر ما 
ایران به تکنولوژی هسته ای برای دستیابی به الکتریسیته نیازی ندارد!

* رز گاتمولر معاون کنترل تس��لیحاتی وزارت خارجه آمریکا دیروز مدعی ش��د که 
عاوه بر فناوری هسته ای، موشک های ایران نیز تهدید محسوب می شود.      صفحه3

اوباما اگر نوکر می خواهد
روی ما حساب کند!


