
طبق صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور فوق العاده مورخ 91/11/28 ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 91/12/2 واصل 
گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت دو س��ال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ش��رکت فرآیند صنعت س��اختمان گیو به ش م 
10102997527 به نمایندگی پرویز خاکپور به ک م 0044729111 و محمد حیدری تبریزی به ک م 0937492507 و 
نادر خاکپور به ک م 0049382403 و علیرضا افتاده به ک م 0055849792 و فضل اله جهانگرد به ک م 2991414677 
و علی افخم ابراهیمی به ک م 2991494085 و مانلی مجد به ک م 0055875841 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و 
محمدرضا مستغیثی به ک م 4590140144 و محمدرضا علی میرزائی به ک م 0452567998 به عنوان اعضاء علی البدل 
هیئ��ت مدیره. بموجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 91/11/29 پرویز خاکپور بس��مت رئی��س هیئت مدیره و محمد 
حیدری تبریزی بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره و نادر خاکپور بس��مت مدیرعامل تعیی��ن گردیدند و امضاء کلیه اوراق 
واس��ناد تعهدآور از جمله چک و س��فته و برات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ودر غیاب هر یک از آنان با 
امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د و اس��ناد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء 

مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور گنو سهامی خاص
 به شماره ثبت 44468و شناسه ملی 10100898174

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1391/5/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/5/9 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای سینا اسدی و شرکت سرمایه گذاری نگین اندیشه  البرز سهامی 
خاص با نمایندگی آقای امیر خرمی ش��اد و شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن بیات تا 

تاریخ 1393/5/9.
2- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

ش��رکت س��رمایه گذاری نگین اندیش��ه البرز س��هامی خاص با نمایندگی آقای امیر خرمی شاد به س��مت رئیس هیئت مدیره و شرکت 
یکتاس��ازان ماهان جنوب شرق س��هامی خاص با نمایندگی آقای سینا اسدی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یکتاسازان 
اورامان ش��مال غرب س��هامی خاص با نمایندگی آقای محمدحس��ن بیات به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحس��ن بیات به 

نمایندگی از شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
3- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقود اس��امی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 

و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1391/7/19 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص
به شماره ثبت 355792 و شناسه ملی 10104022790

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی 
و دامپروری بهاران بهشت البرز سهامی 

خاص به شماره ثبت 367545 
و شناسه ملی 10320130226 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/5/9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصاح گردید:

انجام کلیه فعالیت های کشاورزی بطور اعم مشتمل بر زراعت باغبانی 
دامداری دامپروری پرورش طیور و آبزیان فروش محصوالت کشاورزی 
ایجاد صنایع وابس��ته و صنایع غذایی خرید وفروش و واردات ماشین 
آالت و ل��وازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز کش��اورزی ش��امل کود 
تلیس��ه و اس��پرم  خرید وفروش نهاده ها صادرات و واردات کاالهای 
مرتبط با کش��اورزی اخذ نمایندگی خارج��ی و اعطای نمایندگی به 
اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد دفاتر برای فعالیت شرکت در داخل 
و همکاری با تشکلهای تعاونی و صنعتی بخش کشاورزی اجاره زمین 
و ماشین آالت و اعیانی های دراختیار شرکت و خرید و فروش سهام. 
در تاریخ 1391/7/30 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تایید و امضاء قرارگرفت.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/8/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

1-سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آق��ای محمد مومنی به ش��ماره ملی 0031738206 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره و آقای مصطفی نجفیان رضوی به ش��ماره 
ملی 0044072813 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
علی مومنی به شماره ملی 0070811385 به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای مس��عود مومنی به شماره ملی 0032251734 به 
س��مت عضو هیئت مدیره و آق��ای علی مومنی به ش��ماره ملی 

0070811385 به سمت مدیرعامل.
2- اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره 
به تنهایی همراه با مهر ش��رکت و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل 
چک سفته بروات و عقود اسامی با امضا دو نفر از اعضای هیئت 

مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاری��خ 1391/10/9 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت ساربوک راه
 سهامی خاص به شماره ثبت 380341

و شناسه ملی 10320315545

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران 

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 90/9/2 شرکت مزبور که درتاریخ 91/7/24 واصل گردید ترازنامه و حساب 
س��ود و زیان س��ال مالی 1389 به تصویب رسید. رضا اس��دی به ک م 00422280117 به سمت بازرس اصلی و جابر جاوردی به ک م 
0062829262 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مریم حکمی به ک م 0047469463 و نادر 
کریم��ی ب��ه ک م 3251648731 که به موجب صورت جلس��ه هیئت مدیره مورخ 90/9/2 مریم حکمی به س��مت مدیرعامل و رئیس 
هیئ��ت مدی��ره و نادر کریمی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور از جمله 
چک  س��فته  برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و مراس��ات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور شادبهر تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 112590 و شناسه ملی 10101562663

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

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29 /91/6 شرکت مزبور که در تاریخ 91/7/12 واصل گردید 
عباس حاج بابائی به ک م 0040452451 به س��مت بازرس اصلی و علیرضا عامری به ک م 4723709827 به س��مت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند؛ 
اس��داله احمدپور به ک م 4132871691 و کیارش احمدپور به ک م 0067218350 و س��یدمرتضی سیدمدقالچی به

 ک م 0041624912 که به موجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 91/6/29 کیارش احمدپور به س��مت رئیس هیئت 
مدیره و س��یدمرتضی س��یدمدقالچی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و اس��داله احمدپور به سمت مدیرعامل تعیین 
گردیدند. امضای کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر ش��رکت یا با امضاء متفق 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات هیدرو اطلس سهامی خاص 
به شماره ثبت 27417 و شناسه ملی 1010072889

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/1/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم شاکی باهر به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت 
مهندس��ی عمران و تولیدی نیرو س��هامی خاص با نمایندگی آقای منوچهر کاظمی رودی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت 
انبوه س��ازان سبزاندیش��ان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا بی آزار به سمت عضوهیئت مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن 
س��ازه پایدار آذرمهد اس��تان آذربایجان شرقی سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدمحمدمهدی تجویدی به سمت عضو هیئت مدیره و 
ش��رکت ماش��ین آالت همیار نیرو گستر یگانه س��هامی خاص با نمایندگی آقای نادر خرسندی مرام به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 

حمیدرضا بی آزار به نمایندگی از شرکت انبوه سازان سبزاندیشان سهامی خاص به شماره ثبت 236078 به سمت مدیرعامل.
2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت )بهزاد یزدانمهر( به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1392/2/10 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار پردیس کوهپایه 
سهامی خاص به شماره ثبت 390288 و شناسه ملی 10320410190

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/1/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم شاکی باهر به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت 
مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد موال بیگی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت انبوه سازان 
سبزاندیش��ان س��هامی خاص با نمایندگی آقای اکبر کریمی به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذر 
مهد اس��تان آذربایجان ش��رقی سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن پیرانی به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت ماشین آالت همیار 
نیروگس��تر یگانه س��هامی خاص با نمایندگی آقای امیر رضا پور  اس��دی اورتاکند به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر کریمی به 

نمایندگی از شرکت انبوه سازان سبزاندیشان سهامی خاص به شماره ثبت 236078 به سمت مدیرعامل.
2 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته، بروات و قراردادها و عقود اس��امی با امضای ثابت مدیرعامل و 
مدیرمالی ش��رکت )محمود میهن گیر( به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت و سایر نامه های اداری با 

امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1392/2/15 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه  پایدار باغ آسمان 
سهامی خاص به شماره ثبت 391762و شناسه ملی10320423388

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

سال هفتادو دوم q  شماره q 20527  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران( پنج شنبه 6 تير q  1392 18 شعبان q  1434 27 ژوئن2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* موافقت حامد کرزای با گشایش دفتر طالبان 

در دوحه.

* عملی��ات تعقیب و گریز ارت��ش لبنان برای 

دستگیری تروریست های سلفی.

* 26 کش��ته و 100 مج��روح در عملی��ات 

تروریستی عراق.

* دادگاه سعودی 7 جوان مخالف را به 48سال 

زندان محکوم کرد.                     صفحه آخر

درگیری سنگین ارتش سوریه 
با تروریست ها در حومه دمشق

* مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی اعام کرد: 
مبلغ 1400 میلی��ارد تومان برای پرداخت افزایش 

حقوق بازنشستگان به بانک رفاه واریز شد.
* اقتصاددانان: اولویت های اصلی دولت یازدهم باید 

مهار تورم و بیکاری باشد.

* جایگاه جهانی ایران در ذخیره سازی گاز 14 پله 
ارتقا یافت.

* عبدالعلی تاجی: استخدام رسمی در سال جاری 
انجام می شود.

صفحه4

حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
700 هزار تومان شد

افتتاح همزمان 4215 طرح کشاورزی
در سراسر کشور

* گلخانه فوق پیشرفته کشت محصوالت تراریخته کشور با حضور رئیس جمهور در کرج به بهره برداری رسید.
* محمود احمدی نژاد: امروز جوانان ما به دانش بیوتکنولوژی دس��ت یافته اند و دور نیس��ت زمانی که استعدادها و 

ژن های مثبت را به موجودات زنده مانند انسان منتقل کنیم.
* کارهای بزرگی در دولت های نهم و دهم در حوزه کشاورزی صورت گرفته است.                              صفحه2

صفحه2

صفحه2

انهدام شبکه جاسوسی و خرابکاری پیچیده
در استان فارس

* ش��بکه مذکور اقدامات تروریستی خبیثانه ای از جمله ترور، بمب گذاری 
در مراکز نماز جمعه و حمله به شعب اخذ رأی و تجمعات مردمی را در ایام 

برگزاری انتخابات در دستور کار خود قرار داده بود.
* گروهک تروریس��تی تندر که تحت نظر یکی از سرویس های اطاعاتی اروپا 
فعالیت می کند بمب گذاری در روز انتخابات را در دستور کار خود قرار داده بود.
* یک��ی از بانده��ای فعال در زمینه تهیه و توزیع س��اح و مهمات جنگی که از 
کشورهای منطقه اقدام به ورود این ساح ها می کردند شناسایی و دستگیر شدند.

* بیشترین موفقیت های سربازان گمنام امام زمان)عج( مرهون همکاری و 
همیاری مردم این استان است.                                               صفحه3

غرب اگر لجبازی نکند
حل مسئله  هسته ای آسان است

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن قوه قضائیه تاکید کردند

 باید از تالش  های ارزنده مسئوالن دستگاه قضایی حقیقتاً تشکر کرد
* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: »س��امت« و »کارآمدی« قوه قضائیه 
2هدف راهبردی و همیش��گی دستگاه قضا است و این 2هدف عالی، باید در 
تمام برنامه ها و اقدامات مورد توجه کامل قرار داشته باشد تا دستگاه قضایی 

به مجموعه ای کامًا کارآمد و سالم تبدیل شود.
* در حادثه هفتم تیر چهره پلید منافقین و حامیان مس��تکبر آنها نیز برای 
ملت افشا شد و این دستاورد بزرگی بود که عمًا امکان حیات منافقین را در 

کشور از بین برد و برای جمهوری اسامی سرنوشت ساز شد.
*دول��ت کنونی در کنار نقاط ضعفش، نقاط ق��وت فراوانی نیز دارد و چقدر 
خ��وب بود که نامزدهای محترم با نگاهی منصفانه در کنار بیان نقاط ضعف، 
به خدمات مهم دولت و کارهای زیربنایی و سازندگی آن نیز اشاره می کردند.
* دش��منان برای بعد از انتخابات هم برنامه داشتند تا به بهانه های مختلف مقاصد 
شوم خود را پیگیری کنند اما به فضل الهی ملت، مهارت و عظمت خود را در روز 
رأی گیری نشان داد و آنچه اتفاق افتاد 180 درجه خاف خواسته های دشمنان بود.

* اداره کش��ور، واقعاً کارس��ختی اس��ت و همه افراد و همه دس��تگاه ها باید 
رئیس جمهور برگزیده مردم را یاری کنند.

* موضوع هس��ته ای بارها ت��ا لحظه حل، پیش رفته اس��ت اما  آمریکایی ها 
بهانه های جدیدی پیش کشیده اند.

* برای دشمنان، هسته ای، حقوق بشر، دمکراسی و هیچ چیز دیگر اهمیتی 
ندارد آنها دنبال س��د کردن پیش��رفت ملت و سلطه مجدد بر ایران عزیز ما 
هستند اما جمهوری اس��امی با اقتدار، استقال، تکیه بر مردم و اعتماد به 
پروردگار، ایستاده است و از منافع ایران دفاع می کند.                 صفحه3

* اندیشکده بروکینگز: سیاست های 
ایران در قبال سوریه موفقیت آمیز 
بوده و آمریکا مقهور این سیاست ها 

شده است.
* ب��ا وج��ود آن که بیش از س��ه 
ده��ه آمریکا روابط خ��ود با ایران 
را قطع کرده اس��ت با این حال در 
هم��ه این مدت روی��ای همکاری 
حتی سرسخت ترین رئالیست های 
آمریکایی را به خود مشغول کرده 

است.

اندیشکده بروکینگز:

آمریکا راهی جز عقب نشینی در برابر ایران ندارد
* آیت اهلل خامنه ای رهبر ایران به هیچ وجه رویای دوس��تی با آمریکا را در 

سر ندارد.
* با یا بدون حضور ایران، کنفرانس ژنو نمونه دیگری است که نشان می دهد 
آمریکا در برابر سیاس��ت های سرس��ختانه جمهوری اسامی، عقب نشینی 
کرده است.                                                                     صفحه10

صفحه2

 اصالح طلبان با روحانی همان خواهند کرد 
که با هاشمی کردند

عقربه های مقاومت
 شتاب گرفته اند


