
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1392 7/2/ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسس��ه حسابرس��ی آرم��ان راهب��رد ب��ه شناس��ه مل��ی 

10100643383 ب��ه عن��وان بازرس اصل��ی و خانم زهره 

شفیع دوست به شماره ملی 0054225418 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 

1391/12/30 به تصویب رسید.

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

آگهی تغییرات شرکت ایران پتک سهامی خاص 
به شماره ثبت 53605 

و شناسه ملی 10100987346

م الف 90525

بارکد2914335

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1392/4/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آقای محمد مهدی داودی به شماره ملی 4590980150 به 

عنوان بازرس اصلی و خانم فرح سادات عرق بیدی کاشانی 

به شماره ملی 61995409720 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نوید بار کشاورز 
سهامی خاص به شماره ثبت 133430 

و شناسه ملی 10101766845

م الف 92144

بارکد 2724961

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورتحس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی 

س��ال91 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید 

راهب��ر 10861836531 به عنوان بازرس قانونی ش��رکت 

برای یک س��ال مالی انتخاب گردید. روزنامه کیهان بعنوان 

روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت عمران گستر امداد
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت400057 

و شناسه ملی10320508185

م الف90593 

بارکد 2831019

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده مورخ 

1392/7/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

س��رمایه ش��رکت از مبلغ 1/000/000/000 ریال به مبلغ 

100/000/000/000 ریال منقس��م به 10/000/000 سهم 

با نام  10/000ریالی تماما پرداخت ش��ده از محل مطالبات 

حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

و ذی��ل ثب��ت از لحاظ افزایش س��رمایه در تاریخ 92/8/29 

تکمیل امضا گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی رئوف شفا 
سهامی خاص به شماره ثبت 148745 

و شناسه ملی 10101916070

م الف 89827

بارکد 3026114

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

احی��اء قیداری به ش��ماره مل��ی 3782176812 به عنوان 

ب��ازرس اصل��ی و خان��م کب��ری فاطم��ی به ش��ماره ملی 

1466992352 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال 

مالی انتخاب گردیدند.

تراز و حس��اب سود و زیان منتهی به 91/12/30 به تصویب 

رسید.

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

آگهی تغییرات شرکت خدماتی مهرگستران اسحاق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 284450

 و شناسه ملی 10103213737

م الف 92139

بارکد 2718446

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
مهر درخشان سهامی خاص به شماره ثبت391515 

و شناسه ملی10320409819

بارکد 2793362

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ1392/7/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

- آدرس محل ش��رکت در تهران به: ش��هرک غرب، تقاطع بلوار شهید 
دادم��ان و هرمزان روب��ه روی بانک پارس��یان مجتم��ع اداری تجاری 
فرهنگی طوبی طبقه5 واحد5 کدپستی 1466793611 انتقال یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

م الف89817

آگهی تغییرات شرکت گروه پلیمر خرم دشت کاسپین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 375638 

و شناسه ملی 10320263081

بارکد 3033528

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/8/11 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

مح��ل ش��رکت در واحد ثبت��ی تهران ب��ه آدرس جدید ش��هر تهران 

تهرانس��ر خیابان شهرک پاسداران کوچه 27 غربی پالک 64 کدپستی 

1388667744 تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.

م الف 91192

آگهی تغییرات شرکت بنا نقش کوثر 
سهامی خاص به شماره ثبت 160605 

و شناسه ملی 10102032528

بارکد 2965779

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

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/8/4 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واح��د ثبتی تهران به آدرس خیابان آفریقا نرس��یده 
ب��ه اتوبان مدرس مجتم��ع اداری الهیه پالک 244 طبقه 7 واحد 703 
کدپس��تی 1966743893 تغیی��ر یافت و ماده مربوطه به ش��رح فوق 

اصالح گردید.

م الف 89816

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نوید بار کشاورز 
سهامی خاص به شماره ثبت 133430 

و شناسه ملی 10101766845

بارکد 2724647

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/4/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واح��د ثبتی تهران به آدرس: ش��هر ته��ران خیابان 
فلسطین شمالی روبروی وزارت نیرو پالک 514 طبقه همکف اتاق های 
1،2،6 کدپس��تی 1415735691تغییر یافت و ماده مربوطه به ش��رح 

فوق اصالح گردید.

م الف 92143

آگهی تغییرات شرکت تأمین اندیش ایرانیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت332159 

و شناسه ملی10103747259

بارکد 3059137

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

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور فوق العاده 

مورخ1392/6/27 تصیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای محمدعباس��ی کدملی1600054986 ، آقای عبدالحسین کالته 

کدملی0792394100 و آقای داریوش شکوری کدملی2217913281 

به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.

م الف91191 

آگهی تغییرات موسسه مالکین ساختمان 
بازار بزرگ میرداماد به شماره ثبت 3549

 و شناسه ملی 10100131351

بارکد 3166240

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده نوب��ت دوم مورخ 

1392/4/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

در کلیه مواد اساس��نامه به جای کلمه کانون کلمه موسس��ه جایگزین 

گردید در نتیجه مواد 1 و ماده 6 ، 15 ، 18 و ماده مکرر ماده 27 ، 35 

و 41 به شرح مندرج در صورتجلسه اصالح گردید.

م الف 93149

آگهی تغییرات شرکت خدماتی مهر گستران اسحاق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 284450

 و شناسه ملی 10103213737

بارکد 2726862

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/4/11 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مرکز اصلی ش��رکت به آدرس تهران خیابان قائم مقام فراهانی باالتر از 

مطهری کوچه شش��م پ 24 طبقه 2 کدپستی 1586843816 انتقال 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

م الف 92145

آگهی تغییرات شرکت فن بازرگان سرزمین سبز تهران
 سهامی خاص به شماره ثبت 171295 

و شناسه ملی 10102137548

بارکد 2928979

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

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور فوق العاده 
مورخ1392/7/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای��ان محمود مرادی به ش��ماره مل��ی 0381193381، علی مرادی 
ب��ه ش��ماره مل��ی 0384286828 و ابوالفضل مرادی به ش��ماره ملی 

0386804966

م الف 89807

آگهی تغییرات شرکت ماشین آالت همیار نیرو گستر یگانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 382861 

و شناسه ملی 10320328196

بارکد 2793571

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/7/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

- آقای جواد آقایی به کدملی 3358076857 به نمایندگی از ش��رکت 
انبوه س��ازان سبزاندیش��ان به ش��ماره ثبت 236078 و شناس��ه ملی 
10102770018 بجای آقای سیدمهدی رسولی به سمت مدیرعامل و 
عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید.

م الف 89804

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/5/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

- ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 
1391/12/28 تصویب گردید.

- آقای ش��اهرخ متولی باش��ی به کد ملی 0039335534 
بس��مت بازرس اصل��ی و آق��ای مجید طالبی ب��ه کد ملی 
0042522080 بس��مت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب شدند.
- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی
 سیف ایران سهامی خاص به شماره ثبت 62544 

و شناسه ملی 10101075635

م الف91190

بارکد3042843
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خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

صفحه2

انفجار نزدیک کلیسا در بغداد
35 کشته و 56 مجروح بر جای گذاشت

* هفته آینده شاهد کاهش شدید دما در شمال شرق کشور هستیم.
* س��امانه بارش��ی از غروب دوشنبه وارد کشور می ش��ود و برای تهران در 
سه شنبه بارش باران نیز پیش بینی شده است.                        صفحه11

* رئیس قوه قضائیه در جلس��ه 
مسئوالن عالی قضایی: برخی از 
فتنه گران ادعا می کنند از ظلمی 
که به ما ش��ده اس��ت می گذریم 
که در پاس��خ به آنان باید گفت 
پرروی��ی و بی حیای��ی هم حدی 

دارد.

* مشموالن واقعی دریافت سبد کاالی رایگان از جمعیت 

12 میلیون نفری کارگران به زودی شناسایی می شوند.

* وزارت تع��اون، کار و رف��اه در ح��ال برنامه ری��زی و 

دسته بندی افراد مشمول است.

* هش��دار رئیس س��ازمان بورس: ریس��ک قراردادهای

آتی سکه باالست.

* پیشنهاد وزیر ارتباطات برای رفع فیلترینگ وی چت.

صفحه4

3/5 میلیون کارگر
سبد کاالی رایگان می گیرند

* ارتش س��وریه با کش��ف تونل ه��ای زیرزمینی، طرح 

جنگی تروریست ها را ناکام گذاشت.

* تج��اوز هوایی اس��رائیل به غزه؛ مقاومت فلس��طین: 

بی پاسخ نمی گذاریم.

* طرف��داران ارتش مصر پس از انفجار مهیب المنصوره 

فروشگاه های اخوان المسلمین را غارت کردند.

* تجلیل چهره های سیاس��ی- فرهنگ��ی اردن  از مواضع 

شجاعانه سید حسن نصراهلل در قبال سوریه.  صفحه آخر

انهدام پناهگاه تکفیری ها
در حمله سنگین ارتش عراق

در جلسه علنی دیروز مطرح شد

غنی سازی 60 درصد
پیشنهاد 100 نماینده مجلس

آیت اهلل آملی الریجانی:

فتنه گران پررویی نکنند
همصدایی با دشمن فراموش شدنی نیست

* حرکت مردمی 9 دی بساط فتنه را یکجا جمع کرد.
* داس��تان فتنه 88 فراموش شدنی نیست زیرا به جزیی از تاریخ کشور 

تبدیل شده است.
* مردم ما همان مردم هستند و اگر فتنه گران بخواهند دوباره دست به 
اقداماتی بزنند چنین اجازه ای به آنان نخواهند داد بلکه مس��تحکم تر از 
گذشته در برابر فتنه گران خواهند ایستاد.                             صفحه2

هواشناسی:

آلودگی هوای کالن شهرها
تا هفته آینده ادامه دارد

* سیدمهدی موسوی نژاد عضو کمیس��یون انرژی مجلس: طرح الزام دولت 
به غنی س��ازی اورانیوم ب��ه میزان حداقل 60 درصد جه��ت تامین نیازهای 

صلح آمیز داخلی با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
* ای��ن طرح به  نوع��ی مقابله به مثل ب��ا کنگره آمری��کا در جهت تصویب 
تحریم های جدید علیه جمهوری اسالمی ایران است و ما می خواهیم بگوییم 

همواره از تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان حمایت می کنیم.
* در صورت تصویب این طرح، پس از تش��دید تحریم ها علیه ایران توس��ط 
اعضای 1+5، دولت ملزم می ش��ود که زیرساخت های هسته ای فردو و نطنز 

را تکمیل کند.
* براس��اس این طرح، در صورت تش��دید تحریم ها و نادیده گرفتن حقوق 
هس��ته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران، دولت الزام پیدا می کند رآکتور 

آب سنگین اراک را راه اندازی کند.
* دولت مکلف اس��ت برای تامین سوخت مورد نیاز پیشرانه های شناورهای 

دریایی برای زیردریایی ها غنی سازی اورانیوم را به 60 درصد برساند.
* زهره طبیب زاده نماینده تهران در مجلس: در توافقات ژنو، تمام اطالعات 

پایه هسته ای خود را در اختیار آمریکا و طبعا اسرائیل قرار دادیم.
* کلیات طرح حمایت از صنعت برق کشور پس از تصویب توسط نمایندگان 

برای رفع اشکاالت به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
* نمایندگان مجلس یک فوریت استفساریه ای را به تصویب رساندند که در صورت 
تصویب نهایی آن می توانند از اعضای هیئت علمی دانشگاه در حلقه مشاوره خود 
استفاده کنند، این افراد از دولت به مجلس مامور می شوند.                صفحه10

* تروریست های القاعده کلیسای »ماریوحنا« در منطقه »الدوره« بغداد را  با انفجار بمب هدف قرار دادند.
* اکثر کشته شدگان و مجروحان این حادثه تروریستی شهروندان مسیحی عراق هستند.

* این حمله همزمان با برگزاری مراسم عید تولد حضرت مسیح)ع( صورت گرفت.
* انفجارهای تروریستی در موصل، طوزخورماتو و فلوجه جان سه عراقی را گرفت و 24 مجروح بر جای گذاشت.
* ارتش عراق در سومین روز عملیات خود علیه عناصر القاعده در استان االنبار، 12 خودروی آنها را منهدم کرد. صفحه آخر

* فایننشال تایمز: اصالح طلبان نیازمند کمک غرب هستند!
* مژدگانا که گربه عابد شد!

حرمت  این حریم را  باز هم تقصیرکیهان بود !
نشانه رفته اند !


