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

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/3/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
 س��هراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای رضا درویش به ش��ماره ملی 0053141376 
به عن��وان بازرس علی البدل برای یک س��ال انتخ��اب گردیدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 91 به تصویب 
رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند:
شرکت گروه طلیعه سبز جهان به شناسه ملی 10102853650 به 
نمایندگی آقای حسنعلی لطفعلی زاده به کدملی 2296643825

شرکت س��اتر سبز به شناسه ملی 10102262391 به نمایندگی 
آقای محمدرضا جاهد به کدملی 1950770028

ش��رکت ناصرین وحید ب��ه شناس��ه ملی 101022550111 به 
نمایندگی آقای عباسعلی کوکالنی به کدملی 2269349636

ش��رکت حمل و نقل آزادگان به شناسه ملی 10101259330 به 
نمایندگی آقای ماشاءا... طرحانی به کدملی6139507731

ش��رکت کفش نوی��د بهمن به شناس��ه ملی 10102247860 به 
نمایندگی آقای عباس شریفی مالسرایی با کدملی0051735253

ش��رکت سنجش گستر دانا به شناس��ه ملی 10102384287 به 
نمایندگی آقای محسن رحمانی به کدملی 6209879586

بنیاد تعاون س��پاه به شناسه ملی 10100000141 به نمایندگی 
آقای نصرا... شادی نسب به کدملی4569828310

بارکد 1671444

آگهی تغییرات شرکت مهندسی
 آماد بهینه ساز سهامی خاص 

به شماره ثبت 183003 
و شناسه ملی 10102251738

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

م الف 72434

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/3/9 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

آقای محسن رحمانی به ش ملی 6209879586 به نمایندگی از شرکت 

سنجش گس��تر دانا به شناس��ه ملی 10102384287 به عنوان رئیس 

هیئت مدیره و آقای عباس��علی کوکالنی ب��ه ش ملی 2269349636 به 

نمایندگی از ش��رکت ناصرین وحید به شناسه ملی 101022550111 

به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس ش��ریفی مالس��رایی به 

ش مل��ی 0051735253 به نمایندگی از ش��رکت کفش نوید بهمن به 

شناس��ه ملی 10102247860 به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

انتخ��اب گردیدن��د. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، 

س��فته و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و آقای علیرضا غنی آبادی مدیر 

مالی شرکت به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و تمامی 

مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

بارکد 1671653

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آماد 
بهینه ساز سهامی خاص 

به شماره ثبت 183003 
و شناسه ملی 10102251738

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

م الف 72431

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور فوق الع��اده 
مورخ1392/3/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آقای مرتضی عددیان نیش��ابوری به شماره ملی 0045608687 و آقای 
مهدی علیمحمدی به ش��ماره ملی 0044456794 به ترتیب به سمت 

بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
س��مت اعضای هیئت مدیره برای بقی��ه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین 
گردید: آقای محمدرضا مفخم به ش��ماره ملی 2295820367 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محمد علیپور به ش��ماره ملی 0839806965 
به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا وهاب به شماره ملی 

0046094059 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
کلی��ه چک ه��ا ، س��فته ها ، ب��روات، اس��ناد و اوراق تعهدآور ش��رکت 
کمافی الس��ابق به امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 

متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

بارکد 1081953

آگهی تغییرات شرکت ایجاد نیرو 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 48974 
و شناسه ملی 10100941532

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

م الف69105

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/3/8 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

-آقای مس��عود اورعی به ش.م 0049780131 به نمایندگی از شرکت 

گروه طلیعه سبز جهان به ش.م 10102853650 به عنوان رئیس هیئت 

مدیره و آقای نصراله شادی نسب به ش.م 4569828310 به نمایندگی 

از بنیاد تعاون ب��ه ش.م 10100000141 به عنوان نایب رئیس هیئت 

مدی��ره و آقای کاظ��م میرزایی کن��دری ب��ه ش.م 0046310622 به 

نمایندگی از شرکت حمل و نقل آزادگان به ش.م 10101259330 به 

عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

 کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته و غیره با امضاء ثابت 

مدیرعامل و امضاء آقای منصور صباغی مدیسه مدیرمالی شرکت همراه 

با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر ش��رکت 

و تمامی مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر 

می باشد.

بارکد 1746031

آگهی تغییرات شرکت ناصرین وحید 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 183340 
و شناسه ملی 10102255011

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

م الف 74311

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ1392/4/29 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و س��ود و زیان س��ال مالی 1391 
به تصویب رس��ید. خان��م جمیله برزگر به کد مل��ی 2140198212 به 
س��مت بازرس اصلی و مس��عود گودرزی به کد ملی 0083715703 به 
س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب ش��دند. روزنامه 
کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو س��ال به ش��رح ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
س��عید رس��ولیان به کد مل��ی 1816760897 به س��مت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت و خانم معصومه فرح ش��وکت پور به کد ملی 
0039173501 ب��ه س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و آقای خس��رو 
س��االروند ب��ه کد مل��ی 4848873800 به س��مت عض��و اصلی هیئت 
مدیره و خانم پریوش امیدوار به کدملی 0043755674 به س��مت عضو 
علی البدل هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک، 
سفته و برات با دو امضاء سعید رسولیان مدیرعامل )دارنده امضاء ثابت( 
و ی��ک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و 

مراسالت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

بارکد 1487356

آگهی تغییرات شرکت خدمات 
بیمه ای یاوران زندگی سهامی خاص 

به شماره ثبت 194128 
و شناسه ملی 10102360402

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

م الف 71160

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ1392/4/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای مرتضی عجمی به شماره ملی 93036 12861- آقای مهیار عجمی 
ب��ه ش��ماره ملی 0054632358- آقای مهرداد عجمی به ش��ماره ملی 

1286568031
2- ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 1391 مورد 

تصویب قرار گرفت.
3- مؤسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره ملی 10100524321 
به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی 0043553079 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
4- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

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

بارکد 1057435

آگهی تغییرات شرکت ایران مس سهامی خاص
 به شماره ثبت 8574 و شناسه ملی 10100367372

م الف69084

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجتبی فیض اربابی به شماره ملی 3255168716 بسمت رئیس 
هی��ات مدیره آقای امی��د فیض اربابی به ش��ماره ملی 0078063930 
بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای نوید فیض اربابی به شماره ملی 
0010205829 بس��مت مدیرعامل و عضو و خانم رویا س��یف الهی به 

شماره ملی 0051092444
2-خانم ناهید اکبری به ش��ماره ملی 0069732711 به عنوان بازرس 
اصلی وآقای ناصر حمید پور به ش��ماره ملی 0042485339 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
3- حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار از قبیل چک، س��فته، برات و 
عقود اسالمی و کلیه قراردادها و تعهدات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا 
مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ میباشد.

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

بارکد 1437961

آگهی تغییرات شرکت امید سوله تهران شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 172436 و شناسه ملی 10102148714

م الف 71162

اناهلل و اناالیه راجعون

درگذشت مجاهد خستگی ناپذیرحاج حبیب اهلل عسگراوالدی 
یار صدیق امام و رهبری را به محضر مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 
خاندان محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای آن فقید 

سعید از درگاه ایزد متعال مسئلت می نمایم. ارتح��ال جانکاه معل��م اخالق و مفس��ر عملی 
سیره پیامبر اعظم)ص(  و ائمه هدی)ع(، مجاهدی 
نستوه، مقلد و مروج اندیشه های حضرت امام)ره( 
یاری رس��ان ایتام و مس��تمندان، وحدت بخش 
هیئت ه��ای انقالب اس��المی، حضرت اس��تاد 
حاج حبیب اهلل عسکراوالدی رحمت اهلل علیه 

که در نخستین روز سوگ اباعبداهلل الحسین)ع( ندای حق را لبیک گفته، به 
جمیع یاران والیتمدار تسلیت و تعزیت می گوید.

اعضاء هیئت امنا و هیئت مدیره، مدیران و معلمان 
موسسه فرهنگی شهدای مؤتلفه اسالمی

باسمه تعالی

انا هلل و انا الیه راجعون
محمد مخبر
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خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

* ممکن است در مذاکرات این 
هفته با 1+5 به توافقاتی برسیم.

* ظریف در دیدار با وزیر خارجه 
فرانس��ه: حق استفاده از فناوری 
صلح آمیز هس��ته ای ای��ران باید 

محترم شمرده شود.
* مذاکرات هس��ته ای ژنو رو به 

جلو است.

* مخالفان نظام س��رمایه  داری و سیاس��ت های ریاضت��ی در اعتراض به 
جاسوسی واشنگتن در 400 شهر جهان تظاهرات ضد آمریکایی کردند.

* در آمری��کا 40 ش��هر ش��اهد برگ��زاری تظاه��رات ضد جاسوس��ی و 
ضد سرمایه داری بود.

* آمریکایی ه��ا مقاب��ل س��اختمان های دولت��ی، س��اختمان کنگ��ره و 
شهرداری ها تظاهرات کردند.

* پلیس آمریکا شماری از معترضان را بازداشت کرد.
* پلیس ضد ش��ورش انگلیس نیز تجمع کنندگان مقابل کاخ سلطنتی و 

پارلمان را سرکوب کرد.
* ش��هرهای مختلف مکزیک، آلمان، اس��پانیا، ژاپن، برزیل، فیلیپین و... 

همزمان شاهد برپایی تظاهرات مشابه بود.
* تازه ترین اس��ناد افش��ا ش��ده نش��ان می دهد آمریکا در زمان افشای 
رس��وایی های جاسوسی اش به ش��نود مکالمات تلفنی رهبران جهان نیز 

ادامه داده است.
* س��ازمان های جاسوس��ی آمری��کا اق��دام به ش��نود مکالم��ات تلفنی 

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان کرده است.
* جاسوسی از مراکز نظامی، اقتصادی و سیاسی ژاپن هم لو رفت.

صفحه آخر

اجرای طرح ویژه امنیتی عراق  برای حفاظت از زائران حسینی)ع(

* دستگیری 16 تروریس��ت القاعده در خاک 

ترکیه.

* صدور حکم اعدام برای 150 سرباز شورشی 

در بنگالدش.

* مقام نظام��ی رژیم صهیونیس��تی حکومت 

نظامیان در مصر را به نفع تل آویو دانست.

*  اعتراض جمعیت الوفاق به ادامه بازداشت ها 

در بحرین.                                       صفحه آخر

افشاگری یک روزنامه چاپ عربستان
آل سعود در قتل عام مردم عراق دست دارد

* نوبخ��ت: رئیس جمهور ب��ه زودی درباره برنامه

100 روزه دولت با مردم سخن می گوید.

* رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س: دول��ت 

یارانه بگیران جعلی را باید شناسایی کند.

* بانک مرکزی از آغاز روند کاهشی نرخ مواد خوراکی 

در تهران خبر داد.

* دولت 1095 میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای 

مسکن مهر پرداخت کرده است.                 صفحه4

دستور دولت به دستگاه های اجرایی
برای برخورد با دوشغله ها

تظاهرات هماهنگ ضد آمریکایی
در 400 شهر دنیا

در اعتراض به جاسوسی واشنگتن صورت گرفت

صفحه2

در مصاحبه با فرانس 24

ظریف: عدم دستیابی به توافق هسته ای
به معنای فاجعه نیست

* ایران از ابتدای بحران س��وریه بر ضرورت حل این مس��ئله از طریق 
گفت وگوی سوری- سوری و راه حل سیاسی تاکید کرده است.

* وزیر خارجه فرانس��ه در دیدار با ظریف: ایران کامال حق اس��تفاده از 
انرژی هسته ای را دارد.                                                  صفحه2

* پس از گذش��ت 34 س��ال موضوع تسخیر س��فارت آمریکا همچنان 
فصلی تعیین کننده در تعامل دوجانبه میان آمریکا و ایران است.

* مراس��م روز دوشنبه )13 آبان( در تهران نشان داد بی اعتمادی مردم 
ایران به آمریکا حتی امروز با گذشت 34 سال همچنان باقی است.

صفحه3

مؤسسه بروکینگز:

مردم ایران پس از 34 سال
هنوز به آمریکا بی اعتمادند

* ده ها هزار نیروی امنیتی و نظامی عراق برای حفاظت از عزاداران حسینی)ع( مقابل حمالت تروریستی بسیج شده اند.

* نیروهای دولتی مسیرهای منتهی به کربالی معلی و شهر کاظمین را از زمین و هوا تحت پوشش امنیتی خود گرفتند.
* مقامات پلیس از زائران و عزاداران خواستند مواد غذایی و آشامیدنی از افراد ناشناس دریافت نکنند.

* عناصر وهابی و تکفیری همزمان با مراسم دهه محرم عراق به حمالت تروریستی خود علیه عزاداران حسینی)ع( 
می افزایند.                                                                                                                          صفحه آخر

* پیشنهادهای نامتوازنی که می تواند مذاکرات را به بن بست بکشاند
* ناطق  نوری متوجه سوءاستفاده اصالح طلبان شده است

روایت مرحوم عسگراوالدی
از بزرگ ترین تبهکاری فتنه گران

دعای
آهسته


