
باستناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/2/10 

ش��رکت مذک��ور منحل اع��الم و مجتبی صادقی اس��فهالن به 

کدملی 1709841605 به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی 

محل تصفی��ه تهران- نیاوران باالت��ر از کاخ نیاوران خ صبوری 

پالک 13 زنگ دوم کدپستی 1318614714 می باشد.

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

بارکد : 1165486

م الف 38450

آگهی انحالل شرکت اتو با مسئولیت محدود
 ثبت شده به شماره 79115 
و شناسه ملی 10101239327

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1391/12/26 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 با 
نمایندگ��ی آقای علی خان محمدی به س��مت رئی��س هیئت مدیره و 
ش��رکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو س��هامی خاص با نمایندگی 
آقای امیر ابریش��م فروش��ان اصل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
ش��رکت عمران و مسکن س��ازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص 
ب��ا نمایندگی آقای میریونس محمدی به س��مت عضو هیئت مدیره و 
شرکت ماشین آالت همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی 
آق��ای محمدرضا رزاقی مدبر به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت 
انبوه س��ازان سبزاندیش��ان س��هامی خاص با نمایندگ��ی آقای محمد 
موال بیگی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای حامد فرسیابی امامه به 
ش��ماره ملی 0062711512 )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به س��مت 

مدیرعامل تا تاریخ 1393/12/26.
2- کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک سفته 
ب��روات و قرارداده��ا و عقود اس��المی با امضای مدیرعام��ل و یکی از 
اعضای هیئت مدیره با مهر ش��رکت معتبر است و اوراق عادی و اداری 

با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 
در تاریخ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 

واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
فضاکار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 399682 

و شناسه ملی 10320496591
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/15 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای صابر میرزائی به ش��ماره ملی 0048785253 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره و آقای سیدعلی اکرمی فر به شماره ملی 5228009256 
به س��مت عضو هیئ��ت مدیره و آق��ای علی بی تعب به ش��ماره ملی 
2291106627 به س��مت عضو هیئت مدی��ره و آقای مهدی رعنائی 
به ش��ماره ملی 1286013518 به س��مت مدیرعامل )خارج از اعضا 

هیئت مدیره(.
2- کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا یکی امضای ثابت آقای 
مهدی رعنای��ی )مدیرعامل( و دیگری امضا متغیر آقای صابر میرزائی 
با کد ملی 0048785253 )رئیس هیئت مدیره( یا آقای ابراهیم حاج 
ابراهیم��ی )نائب رئیس هیئت مدیره( با ک��د ملی 0049687476 یا 
آقای عل��ی بی تعب )عضو هیئت مدیره( با ک��د ملی 2291106627 
مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضا 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1392/3/6 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید وامضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی 
و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان 

سهامی خاص به شماره ثبت 417283
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1392/2/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید.

2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آق��ای بهروز عزیزخانی به ش��ماره مل��ی 4410921916 و آقای رضا 
رحمت الهی به ش��ماره مل��ی 0066813492 تا تاریخ 1394/2/22 و 
آقای علی نیک سرش��ت چماچائی به ش��ماره ملی 2592624211 تا 

تاریخ 1393/5/25
3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آق��ای به��روز عزیزخانی به ش��ماره ملی 4410921916 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره و آقای علی نیک سرش��ت چماچائی به ش��ماره 
ملی 2592624211 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا 
رحمت الهی به ش��ماره مل��ی 0066813492 به س��مت عضو هیئت 
مدی��ره و آقای رضا رحمت الهی به ش��ماره مل��ی 0066813492 به 

سمت مدیرعامل.
4- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک سفته 
ب��روات و قراردادها و عقود اس��المی و اوراق ع��ادی و اداری با امضای 

مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1392/3/22 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت آشیان پترو 
سهامی خاص به شماره ثبت 338040 

و شناسه ملی 10103733324

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده م��ورخ1392/3/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
شهر تهران- خ  س��تارخان بین فلکه اول و فلکه دوم صادقیه- خ پائیزان 
پ7 ط3 واحد5 کدپستی 1451795391 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.در تاریخ 1392/3/26 ذیل دفتر ثبت 

شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 

واحد ثبتی تهران

بارکد 1420357

م الف42808

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

و شناسه ملی10320496591
بموجب صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/1/6 و هیئت مدیره 
مورخ 92/2/6 س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 10/000/000/000 ریال به مبلغ 
10/550/000/000 ریال منقس��م به 105/500 سهم 100000 ریالی بانام 
ک��ه تماما پرداخت ش��ده که از طری��ق مطالبات حال ش��ده تامین گردیده 
افزایش یافته اس��ت. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت 

از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 3/11 /92 تکمیل امضاء گردیده است.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1243265

م الف 38431

آگهی افزایش سرمایه شرکت آب گستر شرق اسکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 130034 

و شناسه ملی 10101733606
به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/2/3 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
 اختیارات هیئت مدیره به ش��رح صورتجلس��ه عالوه بر مدیرعامل به رئیس 

هیئت مدیره نیز تفویض گردید.
در تاریخ 1392/3/26 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و 

مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

واحد ثبتی تهران

بارکد 1354066

م الف 38318

آگهی تغییرات مؤسسه دیده بان روناش
 به شماره ثبت 27776 

و شناسه ملی 10320591992
باس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/2/22 
محل ش��رکت به ته��ران ش��مس آباد باالتر از میدان بهش��تی 
خ ش��هید ب��رادران محمدی نب��ش کوچه س��عیدی محمدی 
)جالل س��ابق( پالک 1 ساختمان پاس��ارگاد واحد 6 کدپستی 

1673756867 منتقل گردید.

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

بارکد 1246169

م الف 38437

آگهی المثنی
آگهی تغییر محل شرکت آرمان تردد پارس 

سهامی خاص به شماره ثبت 269973 
و شناسه ملی 10103087383

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 90/6/8 

ش��رکت مزبور که در تاری��خ 92/1/26 واصل گردید موارد ذیل 

به تصویب مجمع مذکور رس��ید: سازمان حسابرسی به شناسه 

ملی 10101136332 به س��مت بازرس قانونی برای مدت یک 

سال انتخاب گردید.

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

بارکد 0856401

م الف 42805

آگهی تصمیمات شرکت صنایع هواپیمایی ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 11202 

و شناسه ملی 10100444892
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1391/12/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختی��ارات هیئت مدیره به ش��رح صورتجلس��ه ب��ه مدیرعامل 

تفویض گردید.
در تاری��خ 1392/3/27 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

واحد ثبتی تهران

بارکد 1476402

م الف 42801

آگهی تغییرات شرکت سیمای توسعه کار 
سهامی خاص به شماره ثبت 389590

 و شناسه ملی 10320399467

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 92/3/8 ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 
92/3/18 واصل گردید تعداد اعضای هیئت مدیره به س��ه 
نفر کاهش یافت و ماده اساس��نامه اصالح شد. محمدرضا 
مهراب��ی بی��ان ب��ه ش م 00453718300 و هاجر فضل 
زرندی ب��ه ک م 0046489177 و عب��اس ظفر دعاگو به 
ش م 0061450774 بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت 

دو سال تعیین شدند.

آگهی تصمیمات شرکت خوارزم ارتباط خاورمیانه 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 112338 

و شناسه ملی 10101560184

م الف42793

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

بارکد 1557608

طب��ق صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه مورخ 
92/2/31 ش��رکت مزب��ور ک��ه در تاری��خ 92/3/12 واصل 
گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رس��ید: ترازنامه 
و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی 1391 ب��ه تصویب 
رس��ید. موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت ممیز به 
ش م10100121718 به سمت بازرس اصلی و محمد نبی 
داهی به ک م 4899578113 به س��مت بازرس علی البدل 
برای مدت یک س��ال انتخاب ش��دند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.   

آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی معادن 
و فلزات غیرآهنی سهامی خاص

 به شماره ثبت 90086  و شناسه ملی 10101344606

م الف 38320

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

بارکد 1340154

بموج��ب صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 
92/2/24 و هیئ��ت مدی��ره مورخ 92/2/25 ک��ه در تاریخ 
92/3/21 ب��ه این اداره واصل گردید س��رمایه ش��رکت از 
مبل��غ 2/000/000/000 ریال بمبل��غ 4/000/000/000 
ریال منقس��م به 2000 س��هم 2/000/000 ریالی بانام که 
تمام��ا پرداخت ش��ده از طریق مطالبات حال ش��ده تامین 
گردیده افزایش یافته اس��ت. ماده مربوطه اساسنامه بشرح 
فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش س��رمایه در تاریخ 

92/4/1 تکمیل امضاء گردیده است.

آگهی افزایش سرمایه شرکت کالیس بتن 
سهامی خاص به شماره ثبت 70696 

وشناسه ملی 10101156268

م الف 42809

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

بارکد 1432159

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
م��ورخ 91/12/26 ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 92/1/18 
واص��ل گردی��د اعض��اء هیئ��ت مدی��ره به مدت 2 س��ال 
ب��ه ق��رار ذی��ل انتخ��اب گردیدن��د: عطاال��ه آیت الهی به 
ش مل��ی 4459642247 و محم��د نقی ایالت��ی خامنه به 
ش مل��ی 1729708366 و مس��عود پیروزنی��ا ب��ه ش ملی 
2295056608- در نتیج��ه محمد نق��ی ایالتی خامنه به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود پیروزنیا به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و عطااله آیت الهی به سمت مدیرعامل 

تعیین شدند.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور جویاب نو 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 43974  

و شناسه ملی 10100893281

م الف 38434

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

بارکد 1212144
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خبر ویژه

یادداشت روز

برخالف ادعای جهانگیری

 وزارت اطالعات سابقه وزیران را 
در اختیار رئیس جمهور قرار داده است

با رای اعتماد نمایندگان مجلس

وزیران دولت یازدهم
 امروز مشخص می شوند

* کش��تی حام��ل نهاده ه��ای دام��ی ب��ا توجه ب��ه رطوبت 

90درص��دی در بن��در امام خمین��ی)ره( و بالتکلیفی درباره 

پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با خطر فاسد شدن روبرو هستند.

* کاهش 46درصدی تولید خودرو در 4 ماه اخیر.

* دستگاه های دولتی طبق قانون بودجه سال جاری در 

پرداخت اضافه کار محدودیتی ندارند.

* مش��اور معاون برنامه ری��زی رئیس جمهور: درآمدهای 

نفتی پیش بینی شده در بودجه تحقق می یابد.  صفحه4

نهاده های دامی در حال فاسد شدن 
واردکنندگان حاضر به تخلیه کشتی ها نیستند

انهدام شبکه توزیع دیش و گیرنده ماهواره

صفحه2صفحه2

* هم��کاری کمیته ه��ای مردم��ی با ارت��ش برای 

سرکوب تروریست ها در سوریه.

* ب��ر اس��اس تازه تری��ن نظرس��نجی، 81 درصد 

مردم آمریکا از عملکرد کنگره ناراضی هستند.

* تظاه��رات طرف��داران و مخالف��ان النهض��ه در 

خیابان های تونس.

* سید حسن نصراهلل در مصاحبه با روزنامه السفیر: 

اوضاع سیاسی لبنان پیرم کرد.             صفحه آخر

فریاد یکپارچه مردم بحرین
آل خلیفه باید برود

* ارتش مصر به کمک پلیس ضد ش��ورش عملیات نظامی برای قلع و قمع 
مردم از میدان های »رابعه العدویه« و »النهضه« را آغاز کرد.

* عملی��ات ارتش مصر با همراهی هلی کوپترهای جنگی، خودروهای زرهی 
و بولدوزر صورت گرفت.

* تمام چادرها و موانع اخوانی ها در میدان النهضه به آتش کشیده شد.
* ش��بکه الجزیره از کشته ش��دن 2200 نفر و زخمی شدن 10هزار نفر در 

درگیری های روز گذشته مصر خبر داد.
* خبرگزاری های غربی به نقل از منابع نزدیک به ارتش مصر تعداد کشته ها 

را 149 و مجروحان را 1403 نفر اعالم کردند.!!
* ده ها هزار مصری در قاهره و ش��هرهای دیگر مصر در اعتراض به جنایت 

ارتش آمریکایی مصر به خیابان ها ریختند.
* الیوم السابع: چندین خودروی بمب گذاری شده در میدان النهضه منفجر شد.

* طرفداران اخوان المس��لمین پس از اخراج از میدان »النهضه« به درگیری 
مسلحانه روی آوردند.

* دول��ت موقت مصر به ش��دت نگران پاس��خ اخوان المس��لمین به حوادث 
چهارشنبه خونین است.

* کارشناسان: در مصر »جنگ شهری« آغاز شده است.
* پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل در مصر عملیاتی شد.         صفحه آخر

* رئی��س پلیس امنیت اخالقی: با انهدام باند بزرگ قاچاق و توزیع تجهیزات گیرنده ماهواره 16هزار و 400 
قلم انواع تجهیزات گیرنده کشف شد.

* این ش��بکه در تهران و 18 شهرس��تان فعالیت می کرد و پس از اقدامات پلیس امنیت تمامی سرکردگان و 
عوامل مرتبط با آن شناسایی و دستگیر شدند.

* ارزش اموال کشف شده بیش از 2 میلیارد تومان برآورد شده است.                                    صفحه11

حمام خون در مصر
هزاران کشته  و مجروح

توطئه مشترک آمریکا و اسرائیل عملیاتی شد

* وزارت اطالعات طی بیانیه ای اعالم کرد که اطالعات الزم را در مورد 
وزرای پیشنهادی در اختیار رئیس جمهور قرار داده است.

* اخبار موثق حاکی از آن است که وزارت اطالعات سابقه وزرای مرتبط با فتنه 
88 را در اختیار نمایندگان اعزامی رئیس جمهور قرار داده است.         صفحه2

درخانه  مردم  نمایندگان 
و  صبح  جلسات  در   ، ملت 
عصر روز چهارشنبه پارلمان، 
برنامه ها و دیدگاه های وزرای 
اجتماعی،  ورفاه  تعاون،کار 
و  دفاع   ، شهرسازی  و  راه 
 ، ی مسلح ها و نی نیر پشتیبا

دادگستری، جهادکشاورزی و 
صنعت،معدن و تجارت را مورد 

بررسی قرار دادند.
مجلس��ی ها در نشست های علنی 
روزهای دوش��نبه و سه شنبه نیز طی 

2 روز برنامه ه��ا و صالحیت 6 وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش، اقتصاد، 
ارتباطات،  اطالع��ات،  امور خارجه و 
بهداش��ت و درمان را م��ورد بحث و 
بررسی قرار دادند.          صفحه10

* آلت دست افراطیون با چه رویی می خواهد وزیر شود؟!
* نامزدهای گزینه معاونت در ریاست جمهوری

* ملی گازته: دولت ترکیه باید از حلقه امنیتی اسرائیل خارج شود
* توصیه آسیاتایمز به دکتر روحانی

نشانه شناسی 
بحران مصر

زیاده روی در جعل امضا و بیانیه 
صدای سایت حامی فتنه را درآورد


