
ش�رکت مخاب�رات اس�تان فارس درنظ��ر دارد نس��بت به خرید 
تعدادی تجهیزات دیتا بش��رح مندرج در اسناد براساس استاندارد 
ش��رکت مخابرات ایران و مش��خصات فنی موج��ود از طریق مناقصه 
عمومی بصورت صددرصد ریالی و با رعایت قانون حداکثر اس��تفاده از 
توان فنی و مهندس��ی و اجرایی کش��ور بصورت یکجا اقدام نماید، لذا 
از کلیه فروشندگان حقوقی داخلی واجد شرایط دعوت بعمل می آید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به پرتال این شرکت به آدرس 
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه 
شماره 93/33 شرکت مخابرات استان فارس

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393/3/31 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای ایمان طالبی��ان به کدملی 0044442041 بس��مت 

رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل و آقای محمد س��عید 

ش��ریعت جعفری به کدملی 1816963569 بس��مت نایب 

رئیس هیئت مدیره ش��رکت انتخاب ش��دند. کلیه اس��ناد 

و اوراق به��ادار و تعه��دآور از جمل��ه چک ، س��فته ، برات ، 

قرارداد و نقل و انتقال اموال ش��رکت با امضای منفرد آقای 

ایم��ان طالبیان )مدیرعامل و رئی��س هیئت مدیره( یا آقای 

محمد سعید ش��ریعت جعفری )نایب رئیس هیئت مدیره( 

همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. محل شرکت تهران 

خیابان میرزای شیرازی خیابان خدری پالک 68 کدپستی 

1585783914 می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نابل 
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 90200 

و شناسه ملی 10101345723

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

بارکد1825756

م الف 77264

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1393/2/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای عبدالرحمن حسین نژاد به شماره ملی 1753948444 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم نعیمه میاه 
به ش��ماره ملی 1755263678به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و خانم رحیمه میاه به شماره ملی 1755263686 به 
س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 
کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به تنهایی به 
امض��ای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل نایب رئیس هیئت 
مدیره ش��رکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. خانم 
صدیقه نژاد عرب به ش��ماره ملی 1950260471 به عنوان 
ب��ازرس اصلی آقای یاش��ار نظامی نرج آباد به ش��ماره ملی 
1552114570 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت کنسرو مانام آبادان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95726 

و شناسه ملی 10101397897

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

بارکد 2082964

م الف 77275

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/5/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
خانم سحرکشوری به شماره ملی0081197640به عنوان بازرس اصلی 
و آقای مس��عود کبیری به ش��ماره ملی007284511 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یکدوره یک ساله درسمت خود ابقاء وانتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی  پارسا آسانبر کسری
 سهامی خاص به شماره ثبت306382 

و شناسه ملی10103455730

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

بارکد 2140211

م الف77260

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1393/4/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به 

پایان اسفند سال1392 به تصویب رسید.

آقایان محمدحس��ن هم��ت  با کد مل��ی 1198973821 

و امی��ر س��امان بگی با کد مل��ی 1190006537 به ترتیب 

بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23366 

و شناسه ملی 10100688371

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

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/12/24 و 

مجوز شماره 11/2450 مورخ 1393/2/3 اداره کل حمل و 

نقل و پایانه ها تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خان��م فرزانه همتی��ان ک م 4569402372 نماینده بنیاد 

مس��تضعفان انق��اب اس��امی ش م 101001711920 

ب��ه عن��وان عضو هیئت مدی��ره، آقای س��یروس ظریف راد 

ک  م 0320284662 نماین��ده ش��رکت ره ن��گار پ��ارس

ش م 10101947607 به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای 

فربود ش��هواری ک م 1816888621 نماینده شرکت مادر 

تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش م 10340058917 

به عنوان نایب رئیس هیئ��ت مدیره و آقای ابوطالب فتحی 

قره جه ک م 1580662323 به عنوان مدیر عامل برای بقیه 

مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه نامه ها و مکاتبات اداری 

ب��ا امضا     ء مدیرعامل و در غیاب ایش��ان با امضاء یک نفر  از 

اعضاء همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق و 

اسناد تعهدآور شامل چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت 

مدیرعامل و یکی از اعضاء بهمراه مهر  شرکت معتبر خواهد 

بود. وظایف مدیرعامل به ش��رح پیوس��ت طی 25 بند مورد 

تصویب هیئت مدیره قرارگرفت.

آگهی تغییرات شرکت ترابری بین المللی تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت4491 

و شناسه ملی10862037537

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393/1/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مل��ی  شناس��ه  اس��امی  انق��اب  مس��تضعفان  بنی��اد 

10100171920 به نمایندگی آقای وحید فلس��فی دیربند 

ک��د ملی 0071261915 به س��مت رئی��س هیئت مدیره، 

ش��رکت مادر تخصصی عمران و مس��کن ایران شناسه ملی 

10260319055 ب��ا نمایندگی س��عیدآقا کثیری کد ملی 

1229836292 به س��مت مدیرعام��ل و نایب رئیس هیئت 

مدیره و ش��رکت م��ادر تخصص��ی مالی و س��رمایه گذاری 

سینا شناس��ه ملی 10340058917 با نمایندگی مصطفی 

علی نزاد ساروکایی کد ملی 2161495135 به سمت عضو 

هیئت مدیره ب��رای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، 

س��فته و برات با امضای ثابت مدیرعام��ل و یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسات 

با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولید مسکن خاور 
سهامی خاص به شماره ثبت 133895 

و شناسه ملی10101771391

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

در تاری��خ 1393/5/22 ب��ه ش��ماره ثب��ت 458601 ب��ه شناس��ه ملی 
14004311033 ثب��ت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن 

به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
1- موضوع ش��رکت: ارائ��ه خدمات مش��اوره ای در کلیه ام��ور بندری و 
دریایی و کش��تیرانی و تهیه طرح های س��رمایه گذاری- مش��اوره و انجام 
خدم��ات در زمینه ایمنی دریایی، بنادر و س��ازه های دریایی- مدیریت و 
اج��رای طرح ها و امور مرتبط با کنوانس��یون های دریایی و بندری- ارائه 
خدمات مش��اوره ای و مدیریتی و اجرای فن آوری اطالعات و ارتباطات در 
زمین��ه بندری و دریایی- پس از اخذ مج��وز الزم از مراجع ذیصالح ارائه 
و انج��ام خدمات پیمان��کاری و مدیریت پیمان و مدیریت پروژه و نظارت 
ب��ر پروژه ها- اجرای طرح های فنی و مهندس��ی دریایی و بندری- ارائه و 
انج��ام خدمات پیمانکاری و مدیریت پیمان و مدیریت پروژه و نظارت بر 
پروژه ه��ا- پس از اخذ مجوز از مراجع ذیص��الح برگزاری کنفرانس ها در 
زمینه حوزه فعالیت ش��رکت- پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اخذ و 
اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی در حوزه فعالیت ش��رکت- انجام 
ام��ور خرید و فروش مورد نیاز در زمینه ان��واع تجهیزات دریایی و حوزه 
فعالیت شرکت- پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح انجام امور مربوط به 
بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کاال- پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح 
فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه ها در زمینه حوزه فعالیت شرکت- 

پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی ش��رکت: تهران- میدان مادر- خیابان بهروز- کوچه س��وم-                 
  پالک 5 واحد 8- کدپستی 1911954369

سرمایه ش��رکت: مبلغ 3/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 30000 
ریالی که تعداد 100 س��هم با نام و 0 س��هم آن بی نام می باشد که مبلغ 
1/050/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 444 مورخ 
93/4/11 نزد بانک ملت ش��عبه کندوان انقالب پرداخت گردیده است و 

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

فریب��رز امی��ر خان ن��ژاد ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدیره ب��ه ش- م 
2649133376 ش��هریار ابطحی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره 
ب��ه ش-م 0534644368 محمد اصحابی به س��مت نایب رئیس هیئت 

مدیره به ش-م 2649884657 به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارن��دگان حق امض��ا: کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانک��ی و تعهدآور و 
قرارداده��ا، چکها، س��فته ها و بروات به امضاء به اتفاق ش��هریار ابطحی و 
فریب��رز امیرخان ن��ژاد مجتمعا با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود و س��ایر 

نامه های اداری با امضاء شهریار ابطحی با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی وعلی البدل:
خانم زهرا عس��گری نودهی به ش��ماره مل��ی 0061386758 به عنوان 

بازرس اصلی.
آقای کسری اربابی زابلی به شماره ملی 0017522528 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب شد.

تاسیس شرکت سهامی خاص دریاپژوهان بنادر پارس

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

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/3/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان سال مالی 

1392 مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

سعید نصرالهی به شماره ملی 0013417460 به عنوان بازرس اصلی و 
غالم عسگر شافعی  فرد خاتونی به شماره ملی 0035693495 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت شکوه داتیس ایرانیان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 400569 

و شناسه ملی 10320511597

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

سال هفتادو سوم q  شماره q 20862  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران( سه شنبه 11 شهريور q  1393 6 ذيقعده q  1435 2 سپتامبر 2014

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

حجت االسالم رحیمیان:

امام )ره( درباره نهضت آزادی و جبهه ملی
منتظر »رأی دادگاه« نماند

* رژیم صهیونیستی  برای سرپوش نهادن بر شکست غزه 

قصد تصرف صدها هکتار از اراضی کرانه باختری را دارد.

*وزارتخانه ه��ای لیبی به اش��غال ش��به نظامیان 

اسالمگرا درآمد.

* دستگیری ده ها افسر پلیس وابسته به »جماعت 

گولن« در 16 شهر ترکیه.

* اش��پیگل: موس��اد مکالمات تلفنی جان کری را 

شنود می کرد.                                  صفحه آخر

نگرانی شدید شاه سعودی
از قدرت گرفتن الحوثی ها در یمن

صفحه2

* وزیر اقتصاد: وضعیت کنونی نظام بانکی قابل 

قبول نیست و با نیازهای مردم همخوانی ندارد.

* نوبخت: س��ازمان مدیری��ت تا یک ماه آینده 

احیا می شود.

* پیش بین��ی کاهش مصرف بنزین با توس��عه 

جایگاه های سی ان جی.

* صالح آب��ادی از کاه��ش 30 درصدی ارزش 

معامالت بورس خبر داد.                    صفحه4

ارزیابی 3 دهه بانکداری بدون ربا
در همایش بانکداری اسالمی

* حجت االس��الم والمس��لمین رحیمیان: در موضوع 
فتنه، م��الک رای دادگاه نیس��ت. وقت��ی یک جرمی 
مش��هود اس��ت، انتظار برای حکم دادگاه الزام ندارد و 

مسئله مشخص است.
* ام��ام)ره( درباره نهض��ت آزادی و جبهه ملی منتظر 
حک��م هیچ دادگاه و محکم��ه ای نماند و دادن هرگونه 
مسئولیت به نهضت آزادی را قاطعانه منع و جبهه ملی 

را هم مرتد اعالم کرد.

* عطوفت ایران اسالمی در مواجهه با مخالفان در هیچ 
جای دنیا نمونه ندارد.                              صفحه3

سخنگوی قوه قضائیه:

حبس 
و جزای نقدی 

حکم بدوی
 معاون اول  

رئیس جمهور سابق

رئیس جمهور در اجالس روز جهانی مساجد تاکید کرد

نظر حضرت امام و رهبر انقالب
قول سدید است

تکرار شکست سنگین داعش در شمال عراق

تروریست های اجاره ای
  با پوشش و آرایش زنانه گریختند

* محس��نی ا ژه ای:کیفرخواس��ت 
پرونده بزرگ نفتی به زودی صادر 
می شود.                        صفحه10

الزامات سخن درست 
رئیس جمهور

بانک مرکزی چرا
از نظارت بر بانک ها طفره می رود؟

* روحانی: بیانات و اعالمیه های امام)ره( قول سدید بود و امروز هم قول 
و کالم رهبر معظم انقالب قول سدید است.

* دولت در فهم مسائل دینی و فرهنگی به اندازه  عالمان حوزه و دانشگاه 
آشنایی ندارد.

* ام��روز ما در کش��وری هس��تیم که ام القراس��ت و مرک��زی که پرچم 
اسالم خواهی و عدالت خواهی در آن در اهتزاز است.

* دولت جمهوری اس��المی ایران مثل گذش��ته همه توان و امکان خود را 
برای نجات مسجداالقصی، آزادی قبله اول و کمک به ملت مظلوم فلسطین 

به کار می گیرد.
* اگر روحانیت، امام و رهبری معظم و فریاد روحانیت ش��یعه و س��نی 
نبود امروز غزه همانند س��رو، سربلند و ش��اداب در برابر اشغالگران قرار 

نمی گرفت.

* قدس و مسجداالقصی محبوب همه ما و مقصد نهایی همه مسلمانان 
برای اقامه نماز است.

* جهان اس��الم و مسلمانان در راس آن روحانیت نخواهند گذاشت قبله 
اول مسلمانان در اشغال غاصبان و متجاوزان باقی بماند.

* م��ا هم اکنون کم ک��م می توانیم ادعا کنیم که از رک��ود در حال عبور 
هستیم و این بزرگ ترین موفقیت برای این دولت است.              صفحه3

* در پی شکست سنگین داعش در آمرلی عراق، شمار زیادی از تروریست ها 
با پوشیدن لباس زنانه از مناطق نزدیک به این شهر گریختند!

* منطقه س��لیمان بیک بدون هرگونه مقاومتی به دس��ت نیروهای ارتش و 
افراد داوطلب افتاد.

* 56 تروریست بدون درگیری خود را تسلیم ارتش عراق کردند.
* از قبل پیش بینی می ش��د که شکس��ت خفت بار داعش در آمرلی، روحیه 
تروریست ها را درهم بشکند.                                           صفحه آخر


