
بارکد 1390490

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایراتل 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 

42452 و شناسه ملی 10100878249
طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق الع��اده مورخ 
92/2/31 ش��رکت مزبور که در تاری��خ 92/3/12 واصل گردید غفار 
فرون چ��ی به ش م 2802307045 بس��مت ب��ازرس اصلی و مجید 
خراس��انی به ک م 0072976381 بس��مت ب��ازرس علی البدل برای 
مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

م الف 38313

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني مخصوص نوجوانان

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

بموج��ب نامه مدیر تصفیه مورخ 92/12/20 و با توجه 
به تغییر پالک توس��ط ش��هرداری پالک شرکت از پ 

2/1 به پ 105 تغییر یافت.

بارکد 1168813

آگهی تغییر پالک شرکت 
ایجاد محیط بین المللی سهامی خاص 

به شماره ثبت 144004
 و شناسه ملی 1010186964

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 38449

طبق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
92/2/4 شرکت مزبور که در تاریخ 92/3/1 واصل گردید 
موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب 
سود و زیان س��ال مالی منتهی به 91/10/11 به تصویب 
رس��ید. زهرا مطلب زاده ش��ماره ملی 0046217002 به 
س��مت بازرس اصلی و عبدالمجید محالتی ش��ماره ملی 
0047333960 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 
یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تصمیمات شرکت ایوانیک 
دگوسا ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 12469

 و شناسه ملی 10100482257

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

م الف 38426

بارکد1279301

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

بارکد : 1273069

آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور نقش ماندگار سهامی خاص 
به شماره ثبت 165910 و شناسه ملی 10102084594

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/2/22 شرکت مزبور که در تاریخ 92/2/30 واصل گردید 
موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید. امیدرضا 
حیدری شماره ملی 51495831 به سمت بازرس اصلی و سیدحسن مطلبی پور شماره ملی 0069465541 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل 
و  کدملی 0084823348  اسکوئی  ابولزاده  روزبه  و  کدملی 0033933898  بازرگان نیا  رویا  گردیدند.  انتخاب 

عمید مسعودی کدملی 02539547583

م الف38429

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/2/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص با 
نمایندگی آقای رحیم ش��اکی باهر به س��مت رئیس هیئت مدیره و 
ش��رکت مهندس��ی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی 
آقای محمد موال بیگی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت 
عمران و مس��کن س��ازه پایدار ناری��ن دژ مهرازی س��هامی خاص با 
نمایندگی آقای یحیی رضایت به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت 
ماش��ین آالت همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای 
میر یونس محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت انبوه سازان 
سبزاندیشان س��هامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی عطارنیا به 
س��مت عضو هیئت مدیره و آقای میر یونس محمدی به نمایندگی از 
شرکت ماشین آالت همیار نیروگس��تر یگانه سهامی خاص به سمت 

مدیرعامل. 
در تاریخ 1392/3/5 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران 
و مسکن سازه پایدار ژئو آزما 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 392779

 و شناسه ملی 10320436385

بارکد 1231672

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

م الف 38326

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 92/2/6 ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 
92/2/21 واص��ل گردی��د موارد ذیل ب��ه تصویب مجمع 
مزبور رس��ید: تعداد اعض��اء هیئت مدیره ب��ه 3نفر تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. ناصر گلعذار 
کدمل��ی 0939282682 بس��مت رئی��س هیئت مدیره و 
مدیرعام��ل و امین گلع��ذار به کدمل��ی0939861844 
بس��مت نایب رئیس و عضو هیئت مدی��ره و محمد گلعذار 
ب��ه کدملی 0941731359 به عن��وان عضو هیئت مدیره 
تعیین ش��دند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به اتفاق 
هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت آب گستر 
شرق اسکو سهامی خاص به 

شماره ثبت130034 
و شناسه ملی10101733606

م الف 38432

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

بارکد 1243474

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 بارکد 1276919
نقشه برداری مساحان سهامی خاص

 به شماره ثبت71374 و شناسه ملی10101162993 

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

م الف 38427

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/3/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: 

ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص ب��ا نمایندگی آقای رحیم  ش��اکی باهر به 
س��مت رئیس هیئت مدیره و ش��رکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو س��هامی خاص با نمایندگی آقای امیر 
ابریشم فروشان اصل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی 
سهامی خاص با نمایندگی آقای میر یونس محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ماشین آالت همیار 
نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا رزاقی مدبر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت 
انبوه س��ازان اندیشان س��هامی خاص با نمایندگی آقای محمد موالبیگی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای 
س��یدمحمدرضا موسوی به ش��ماره ملی  4070356029 )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل 

تا تاریخ 1393/12/26.
2 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی با 
امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت )عبدالحمید ملک نیا( به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
در تاریخ 1392/3/18 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

م الف 38329

بارکد 1288929

آگهی تغییرات شرکت
 عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن سهامی خاص 
به شماره  ثبت399682 و شناسه ملی10320496591

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

بارکد 1266596

آگهی تصمیمات شرکت 
تجهیز محیط سهامی خاص 
به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
92/1/26 شرکت مزبور که در تاریخ 92/2/24 واصل 
گردی��د موارد ذی��ل به تصویب مجمع مزبور رس��ید: 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91/9/30 به 
تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م 
10861836531 به سمت بازرس قانونی اصلی برای 
مدت یکس��ال انتخاب ش��دند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 38436

سال هفتادو دوم q  شماره q 20553  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ويژه تهران( يک شنبه 6 مرداد q  1392 19 رمضان q  1434 28جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* همزمان با مذاکرات مخالفان بش��ار اس��د در آمریکا، 

تروریست ها در حلب 51 نفر را قتل عام کردند.

* 50 کش��ته و 150 مجروح در انفجارهای شمال غرب 

پاکستان.

فلس��طینی  روزه دار  ه��زار   300 نم��از  اقام��ه   *

درمسجداالقصی.

* معترضان در 2 ش��هر لیبی دفاتر اخوان المس��لمین را 

آتش زدند.                                        صفحه آخر

در واکنش به ترور سیاستمدار مخالف دولت

راشدالغنوشی:نمیگذاریم
بحرانمصربهتونسسرایتکند

* بش��ارتی مدیرکل توس��عه تعاون وزارت تعاون: 200 

میلی��ارد توم��ان از مبلغ فوق به بخ��ش صنعت و 200 

میلیارد تومان دیگر به بخش کشاورزی پرداخت شد.

* آمادگی دولت برای خرید برنج شالیکاران.

* طرح هایی می توانند از صندوق توس��عه وام بگیرند که 

70 درصد تکمیل شده باشند.

* درخواست وزارت جهاد کشاورزی از نهادهای نظارتی 

برای کنترل قیمت حبوبات.                        صفحه4

یک مسئول اعالم کرد

اختصاص400میلیاردتومان
ازمنابعصندوقتوسعهبهتعاونیها

آن شب که زینب کربال را در نجف دید پروژه آمریکا به بار نشست

* ش��دیدترین خش��ونت ها در محل تجمع طرفداران مرس��ی در میدان 
»رابعه العدویه« قاهره به وقوع پیوست.

* اکثر قربانیان این ناآرامی ها از طرفداران مرسی هستند.
* منابع بیمارس��تانی: ش��مار کش��ته ها و مجروحان ه��ر لحظه در حال 

افزایش است.
* اکثر قربانیان از ناحیه سر مورد هدف تک تیراندازان قرار گرفته اند.

* اخوان المس��لمین: ارتش قتل ع��ام راه انداخته، نهاده��ای بین المللی 
به وظیفه خود عمل کنند.

* منابع نزدیک به ارتش مصر ش��مار تظاهرکنن��دگان طرفدار ارتش را 
29میلیون نفر اعالم می کنند.

* اولتیماتوم تازه وزارت کش��ور مصر: طرفداران مرس��ی هرچه سریعتر 
به خانه هایشان بازگردند.

* اخوان المسلمین: تا سقوط دولت کودتا خیابان ها را ترک نمی کنیم.
* از زمان برکناری مرس��ی تاکنون بیش از 300 نفر کشته و هزاران نفر 

زخمی شده اند.
* تحلیلگران: اوضاع مصر به دلیل نقش مخرب آمریکا هر روز پیچیده تر 
خواهد شد.                                                            صفحه آخر

200 کشته و 4750 مجروح
در جمعه خونین مصر

صفحه2صفحه2

طی هفته جاری

هوای11 استان 
 بارانی می شود

* س��ازمان هواشناس��ی: تا روز سه شنبه در اس��تان های گیالن، مازندران، 
گلس��تان و برخی نقاط استان خراسان ش��مالی بارش باران گاهی با رعد و 
برق و وزش باد رخ خواهد داد که پیش بینی می شود در روزهای دوشنبه و 
سه شنبه بارش در گیالن و غرب مازندران از شدت بیشتری برخوردار باشد.
* دمای هوای تهران 2 درجه کاهش می یابد.                         صفحه11

* پای��گاه خبری ی��و.اس نیوز: 
طرح قانون »پیشگیری از ایران 
هسته ای« با حمایت اد رویس 
نماین��ده جمهوریخواه از ایالت 
کالیفرنی��ا به گ��ردش درآمده 
و در حال حاض��ر 374 حامی 

دارد.
* هدف تحریم های جدید لحاظ 
ش��ده در ای��ن طرح واداش��تن 
کاهش  ب��ه  دیگ��ر  کش��ورهای 

واردات نفت ایران است.

طرح تازه کنگره آمریکا
برای تشدید تحریم های ایران

* براس��اس این طرح، مجازات ش��رکت ها و افراد خارجی که با مقامات 
ایرانی معامله کنند، تشدید خواهد شد.

* ای��ن طرح همچنین به وزیر امور خارجه دس��تور می دهد که س��پاه 
پاسداران را در فهرست  تحریم های جدید قرار دهد.

* چارل��ی دنته نماینده جمهوریخواه کنگ��ره: اکنون زمان آزمایش این 
موضوع است که آیا حرف و عمل روحانی با هم هماهنگ است یا خیر.
صفحه3

پروژهناشیانه
حامیانفتنه! * نظرات کیهان کمک به روحانی است

* گنده گویی های آقای منافق!

دورخیز مسافران بی بلیت 
برای قطار کابینه !


