
ب��ه موجب صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه و 

هیئت مدیره م��ورخ 92/2/31 که در تاریخ 92/3/1 واصل 

گردی��د آقای مس��عود محمدی��ان نمینی به ش��ماره ملی 

0033315116 به س��مت بازرس اصل��ی و آقای علی اکبر 

جهانگیری دش��ت ارژنه به ش��ماره مل��ی 2299580387 

به س��مت بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 

گردیدند. اعض��ای هیئت مدیره به مدت دو س��ال به قرار 

ذی��ل تعیین گردیدن��د: آقای مرتضی گیتی نما به ش��ماره 

ملی 0043207049 به س��مت رئیس هیئت مدیره، آقای 

علی زاه��دی به ش��ماره ملی 1284423239 به س��مت 

نائ��ب رئیس هیئت مدی��ره، آقایان فرهاد س��ماعی نژاد به 

شماره ملی 1284438287، سامان سماعی نژاد به شماره 

مل��ی 1288995946، ماه��ان گیتی نم��ا به ش��ماره ملی 

0450145050 ب��ه س��مت اعضای هیئ��ت مدیره و آقای 

علی س��ماعی نژاد به شماره ملی 1288951728 به سمت 

مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق 

ع��ادی و مکاتب��ات اداری و اموری که تعهد مالی نداش��ته 

باش��د با امض��ای مدیرعامل و یا هر ی��ک از اعضای هیئت 

مدیره منفردا و امضای اوراق رسمی و بهادار از قبیل چک، 

سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای 

مدیرعام��ل و یا رئیس هیئت مدیره و ی��ک نفر از اعضای 

هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی 
زرین دشت سهامی خاص
 به شماره ثبت 9390

 و شناسه ملی 10100391600

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

شرکت فوق درتاریخ 1392/4/11 تحت شماره 441043 و شناسه ملی 
10320884324 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده ودر تاریخ 1392/4/11 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده وخالصه اظهارنامه آن به شرح 
زی��ر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار کیهان 

آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

تهی��ه وتوزیع نش��ریات- روزنامه- مج��الت اعم از هفته نام��ه، ماهنامه 
س��النامه گاهنامه فصل نامه کتاب پوس��تر تراکت سی دی خام- ایجاد و 
نصب دس��تگاههای اتوماتیک روزنامه فروشی در مکانهای معتبر و ادارات 
و صادرات دس��تگاه های فروش اتوماتیک و هرگونه لوازم و دس��تگاه های 
م��ورد نیاز ش��رکت و تجهیزات و دس��تگاه های صنعتی و ماش��ین آالت 
مرب��وط از داخل و خارج از کش��ور در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای 
الزم- انجام کلیه امور س��رمایه گذاری در موضوع فعالیت شرکت- انعقاد 
قرارداد با اش��خاص حقیق��ی و حقوقی از جمله ش��رکتها و وزارتخانه ها 
مؤسس��ات عمومی شهرداری ها و شرکت های تابعه آن و نهادهای دولتی 
عمومی در داخل و شعبات آن در خارج- خرید اوراق مشارکت واردات و 
طراحی تجهیزات خدمات )آی تی( با موضوع خدمات )آی تی( وگسترش 
انفورماتیک- انجام کلیه امورتوزیع محصوالت انتش��اراتی از طریق خرید 
یا اجاره یا مش��ارکت مکانهای مورد نیاز جهت ایجاد زیرساختهای شبکه 

فروش و توزیع پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی ش��رکت: استان تهران- ش��هر تهران میدان امام خمینی 
خ فردوس��ی کوچ��ه ش��هید ش��اهچراغی مؤسس��ه کیهان- کدپس��تی 

1144831599

4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم بانام می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توس��ط مؤسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 58 مورخ 1392/4/9 
نزدبان��ک ملت ش��عبه الله زار جنوب��ی پرداخت گردیده اس��ت و الباقی 

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

1-5- آقای محمد محس��نی نیا به شماره ملی 0039502910 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

2-5- آقای صادق نوری به ش��ماره ملی 5599392856 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای مصطفی افشاری به ش��ماره ملی 0048751138 به سمت 
عضو هیئت مدیره.

4-5- آق��ای صادق ن��وری به ش��ماره ملی 5599392856 به س��مت 
مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی به امضای محمد محسنی نیا یا 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 

و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

 8- بازرس اصلی وعلی البدل:
1-8- آقای محمدحس��ن اسکندری به ش��ماره ملی 4284064487 به 

عنوان بازرس اصلی
2-8- آقای کمال افش��اری به ش��ماره مل��ی 4722393443 به عنوان 

بازرس علی البدل
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

واحد ثبتی تهران

آگهی تاسیس شرکت پخش محصوالت فرهنگی فرازنما رسانه سهامی خاص

ش��رکت فوق در تاری��خ 1392/4/23 تحت ش��ماره 440579 و 
شناس��ه مل��ی 10320887916 در این اداره به ثبت رس��یده و 
در تاری��خ 1392/4/23 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالص��ه اظهارنام��ه آن به ش��رح زی��ر جهت اط��الع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام کلیه خدمات فنی مهندس��ی و مخابراتی از قبیل تاسیسات 
و نگهداری و توس��عه ش��بکه و کابل و اجرا کلی��ه پروژه های فنی 
مهندس��ی و مخابرات��ی و پروژه های فضای س��بز. خرید و فروش، 
واردات و ص��ادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگان��ی، عقد قرارداد با 
اش��خاص حقیقی و حقوقی. ش��رکت در نمایش��گاه ها، مزایدات و 
مناقص��ات داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و ش��عبه در 
داخل و خارج از کش��ور. اخذ وام وتس��هیالت ب��ه صورت ارزی و 
ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی 

پس از اخذ مجوزهای الزم.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
 اس��تان ته��ران- ش��هر ته��ران ضل��ع ش��مال می��دان هفت تیر 
مجتم��ع تجاری اداری نگین آبی طبقه 6 واحد 601- کدپس��تی 

1588914586
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 50/000/000 ریال منقسم به پانصد 
س��هم 100/000 ریالی که تعداد پانصد س��هم با نام می باشد که 
مبلغ 17/500/000 ریال توس��ط مؤسس��ین ط��ی گواهی بانکی 
ش��ماره 92188257 م��ورخ 1392/4/5 نزد بان��ک اقتصاد نوین 

ش��عبه میدان هفت تیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان سهام می باشد.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5- آقای س��عید ترکمانه به ش��ماره مل��ی 0480226776 به 

سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5-خانم زهرا زهره وند به شماره ملی 0491928238به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5- آقای علی زهره وند به شماره ملی 0480230536 به سمت 

عضو هیئت مدیره.
4-5-  آق��ای علی زهره وند به ش��ماره مل��ی 0480230536 به 

سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6- دارن��دگان حق امض��اء: حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار 
ش��رکت از قبیل چک، س��فته، بروات قراردادها وعقود اسالمی و 
اوراق ع��ادی و اداری با امضای مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آق��ای مرتضی علوی به ش��ماره مل��ی 4132249328 به 

عنوان بازرس اصلی
2-8- آقای علی ایمانی به ش��ماره ملی 1600116736 به عنوان 

بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت فنی مهندسی طاها ارتباطات هوشمند ایرانیان 
سهامی خاص

ش��رکت فوق در تاری��خ 1392/3/20 تحت ش��ماره439255 و شناس��ه ملی 
10320877871 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1392/3/20 از 
لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.

1 - موضوع ش��رکت: واردات و صادرات و تولید دستگاه های الکترونیکی 
و مکانیکی و س��خت افزاری و س��ایر کاالهای مجاز و نصب و راه اندازی و 
نگهداری دس��تگاه های مذکور. عقد قرارداد و اخذ و اعطای نمایندگی و 
مشارکت در شرکت های داخلی و خارجی. تحصیل اعتبار و وام از بانکها 
و مؤسس��ات خصوصی و دولتی و کلیه فعالیتهای تولیدی مجازی که با 

موضوع شرکت در ارتباط باشد.
2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی ش��رکت: استان تهران- ش��هر تهران میدان هالل احمر- 
خیاب��ان گلس��تان- کوچ��ه مس��یل باخت��ر- پ��الک155- کدپس��تی 

1645987891
4 - س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 10/000/000ری��ال منقس��م ب��ه یکصد 
س��هم 100/000ریال��ی ک��ه تعداد یکصد س��هم ب��ا نام می باش��د که 
مبل��غ 10/000/000ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی 
ش��ماره29692350ص مورخ 1392/3/8 نزد بانک پاس��ارگاد شعبه باغ 

صبا پرداخت گردیده است.
5 - اولین مدیران شرکت:

1-5- خان��م ش��راره ثابتیان ازناده ب��ه ش��ماره ملی 2297917406 به 
سمت رئیس هیئت مدیره.

2-5 - خانم ش��یرین ثابتیان ازن��اوه به ش��ماره ملی 1199258199 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- خانم سپیده ثابتیان ازناوه به شماره ملی 4650498570 به سمت 
عضو هیئت مدیره.

4-5- خانم شراره ثابتیان ازناده به شماره ملی 2297917406 به سمت 
مدیرعامل به مدت 2سال انتخاب گردیدند.
6 - دارندگان حق امضاء خانم شراره ثابتیان

شماره ملی: 2297917406
شماره شناسنامه: 387.

7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
8 - بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- آقای بابک درخش��ان ب��ه ش��ماره ملی 3761977336 به عنوان 
بازرس اصلی

2-8- آقای پیمان درخش��ان به ش��ماره ملی 3762061505 به عنوان 
بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران 

آگهی تأسیس شرکت تجهیز ابزار ماهان سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ 1392/3/27 تحت شماره 440421 و شناسه ملی 
10320880354 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/3/27 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح 
زی��ر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار کیهان 

آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

خرید و فروش توزیع و بسته بندی کلیه مواد غذایی از جمله فرآورده های 
گوش��تی و م��رغ، خری��د و ف��روش، واردات و صادرات کلی��ه کاالهای 
مج��از بازرگانی، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی. ش��رکت در 
نمایش��گاه ها، مزای��دات و مناقصات داخلی و خارج��ی در داخل و خارج 
از کش��ور اخذ وام و تس��هیالت به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و 
موسس��ات مالی و اعتباری داخلی و خارجی انجام موضوعات در صورت 

نیاز پس از اخذ مجوز.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
اس��تان تهران- ش��هر تهران جاده س��اوه پاس��گاه نعمت آباد جنب تاالر 

مینیاتور خ طباطبایی پالک 59- کدپستی 1367673391
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانک��ی ش��ماره 7546967 مورخ 

1392/2/14 نزد بانک صادرات ش��عبه کارون هاشمی پرداخت گردیده 
است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5-خانم زهرا پیراک س��اری خانبیگلو به شماره ملی 0067380611 

به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5-خانم الهه پیراک ساری خان بیگلو به شماره ملی 0077906527 

به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5-آقای مرتضی پیراک ساری خان بگلو به شماره ملی 0078369908 

به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5-آقای مرتضی پیراک ساری خان بگلو به شماره ملی 0078369908 

به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار ش��رکت 
از قبیل چک، س��فته، بروات قراردادها و عقود اس��المی و اوراق عادی و 

اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آق��ای میث��م ا... بخش به ش��ماره مل��ی 0011430869 به عنوان 

بازرس اصلی
2-8-آقای محمد مظفر ستوده به شماره ملی 0014915510 به عنوان 

بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت آرمین پخش سما سهامی خاص

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

جناب آقای محمدرضا رشیدی
مدیرعامل محترم فروشگاه های زنجیره ای رفاه

با نهایت تاس��ف و تاثر درگذش��ت پدر گرامیتان آقای حاج نصرت اله رش��یدی را به 
جنابعالی و خانواده محترمتان تس��لیت گفته و از درگاه خداوند متعال علو درجات 
برای آن مرحوم و فرزند شهیدش و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت داریم.
ب��ا غم و ان��دوه فراوان درگذش��ت آق��ای حاج  نصرت اله رش�یدی هیئت مدیره و کارکنان شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه

)ب��زرگ خان��دان( پ��در ش��هید علیرض��ا رش��یدی را ب��ه اطالع دوس��تان، 
منظ��ور  ب��ه  و  مناس��بت  همی��ن  ب��ه  می رس��اند.  بس��تگان  و  آش��نایان 
گرامیداش��ت ی��اد آن عزی��ز از دس��ت رفته مجل��س ختم��ی در روز جمعه 
92/6/15 از س��اعت 16 الی 18 در مس��جد امام س��جاد )ع( واقع در خیابان 
گلبرگ- مسیل باختر- خیابان شهید مظفری- خیابان سجاد برگزار می گردد.
امید اس��ت با تشریف فرمایی در این مراسم باعث تسلی خاطر بازماندگان آن 

مرحوم و گرامیداشت یاد فرزند شهیدش در مجلس یاد شده باشید.
خانواده آن مرحوم

بازگشت همه 
به سوی اوست
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خبر ویژه

یادداشت روز

* تظاهرات سراس��ری مردم مص��ر علیه رفتار 

نظامیان با طرفداران مرسی.

* دولت تونس برای حل اختالف های سیاسی 

طرح جدید ارائه داد.

* ت��داوم اعتراض ه��ای مردم��ی علی��ه حمله 

احتمالی آمریکا به سوریه.

* انفجار مهیب، ساکنان موگادیشو را به وحشت 

انداخت.                                       صفحه آخر

یورش نظامیان صهیونیست
به نمازگزاران فلسطینی در مسجد االقصی

چراغ سبز سنا به اوباما
روسیه:جهان در آتش جنگ می سوزد

آخرین خبرها از ماجراجویی آمریکا و اسرائیل در منطقه

* توزیع لوازم التحریر ارزان قیمت در نمایشگاه های 

پاییزه.

* وزیر اقتصاد: تغییرات در مرحله دوم اجرای 

طرح هدفمندی اعمال می شود.

* معاون سازمان بنادر: هیچ بندری برای ورود 

کشتی های ایرانی تحریم نیست.

* نگران��ی از تح��والت س��وریه باع��ث ریزش 

قیمت ها در بورس تهران شد.            صفحه 4

جنگ احتمالی با سوریه
قیمت جهانی نفت و طال را افزایش داد

حمام خون در مناطق شیعه نشین عراق
70 نفر در انفجارها شهید شدند

* نیوی��ورک تایمز: اصلی ترین دلیل موافقان حمله نظامی به س��وریه 
فرستادن پیام به ایران است.

* رئیس کمیته روابط خارجی سنا: در صورت حمله آمریکا به سوریه، 
ایران و حزب اهلل می توانند به اسرائیل حمله کنند.                صفحه3

سناتور آمریکایی: اگرحمله نکنیم
ایران به ما می گوید ببر کاغذی

* محمد جواد ظریف در حاش��یه جلس��ه هیئت دول��ت: اعضای تیم 
مذاکره کننده هسته ای از س��وی رئیس جمهور نهایی شده و به زودی 

اسامی آنها ابالغ خواهد شد.
* سفر رئیس جمهور به نیویورک قطعی شده است.

* کنگره آمریکا نمی تواند در مورد حمله به سوریه تصمیم گیری 
کند.

وزیر امور خارجه:

اعضای جدید تیم مذاکره کننده هسته ای 
انتخاب شده اند

اس��المی  موض��ع جمه��وری   *
در قب��ال حمله به س��وریه کاماًل 
مش��خص اس��ت و ما ب��ا هرگونه 
مداخله نظامی در سوریه مخالفیم.

* ب��رای دیدار با وزی��ر خارجه 
انگلیس مشکلی نداریم ولی باید 
دید ک��ه خروجی این دیدار چه 
خواهد بود.                    صفحه2

صفحه 3

* در پی چراغ  سبز سنا به اوباما برای حمله به سوریه، مسکو هشدار داد 
این جنگ جهان را به آتش می کشد.

* مس��کو: مدیترانه مثل بش��که ای از باروت است و تنها یک جرقه برای 
منفجر کردن آن کافی است.

* در صورت حمله به س��وریه کشورهای نزدیک مدیترانه و سایر مناطق 
جهان به آتش کشیده خواهد شد.

* رئیس جمهور روسیه درباره حمله نظامی یک جانبه غرب علیه سوریه 
هشدار داد.

* پوتین: اگر غرب بدون حمایت سازمان ملل به سوریه حمله کند مسکو 
سیستم های دفاعی دیگری در اختیار سوریه قرار خواهد داد.

* رئیس س��تاد مشترک ارتش آمریکا: روس ها به سوریه تضمین داده اند 
که اگر آمریکا سیستمی را تخریب کند آنها آن را جایگزین خواهند کرد.

* اعطای مجوز سنا به اوباما برای اقدام نظامی 60 روز اعتبار دارد.
* البی صهیونیس��تی آیپک از قانونگذاران آمریکایی خواست با تصمیم 

اوباما برای اقدام نظامی علیه سوریه موافقت کنند.
* منابع نزدیک به بش��ار اسد هش��دار دادند در صورت حمله به سوریه، 

بشار اسد تصمیمات سختی اتخاذ خواهد کرد.
* نزدیکان اس��د: منافع هر کشوری که علیه سوریه اقدام نظامی کند در 
هر کجای دنیا به خطر خواهد افتاد.                             صفحه آخر

* تروریست ها در مناطق مختلف بغداد با انفجار 11 خودروی بمب گذاری شده مردم را هدف قرار دادند.
* مقامات عراقی عناصر القاعده را مظنون اصلی این حمالت اعالم کردند.

* نیروهای دولتی عراق در غرب این کشور 70 تروریست را به هالکت رساندند و 2000 تروریست دیگر را 
نیز دستگیر کردند.

* یک دستگاه هواپیمای بدون سرنشین عربستان در استان »ذی قار« عراق سرنگون شد.       صفحه آخر

صفحه2 صفحه2

اعضای مجلس خبرگان رهبری تاکید کردند:

 اطمینان داریم بیداری اسالمی دست سلطه گران و وابستگان را از منطقه کوتاه خواهد کرد

*  سرپرستی مجرم امنیتی بر یک وزارتخانه، تصرف نامشروع و غیرقانونی است
* ماه عسل روحانی و ساختارشکنان زود به پایان می رسد

مارش جنگ 
یا عزا ؟

مشاور کروبی: مواضع هاشمی
به حیثیت روحانی لطمه می زند!


