
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/12/12 تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی منتهی به 1392/9/30 
مورد تصویب قرار گرفت.

مؤسسه حسابرس��ی آریان فراز به شناسه ملی 10100522636 
ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی و آقای مهدی س��وادلو به ش��ماره ملی 
0053055594 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان میشا 
سهامی خاص به شماره ثبت 424181 

و شناسه ملی 10320762667

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

بارکد 6975282

م الف137362

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393/10/1 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محمدرض��ا رزاق��ی مدبر به ک��د مل��ی 0050779540 به 

نمایندگی از ش��رکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن 

به شناس��ه ملی 10101285457 بجای رحیم شاکی باهر 

به س��مت رئیس هیئت مدیره و محسن نوبهاری به کد ملی 

0053099011 به نمایندگی از شرکت ماشین آالت همیار 

نیروگس��تر یگانه به شناس��ه ملی 10320328196 بجای 

میریونس محمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

س��فته، بروات و قراردادها و عقود اس��امی با امضای ثابت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر اس��ت و س��ایر نامه های اداری با امض��ای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
ژئوآزما سهامی خاص به شماره ثبت 392779 

و شناسه ملی 10320436385

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

بارکد: 7049467

م الف137357 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1392/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب 

شدند:

حس��ن طالعی ب��ه ک��د مل��ی 1376137836 به س��مت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محس��ن جبلی به کد ملی 

0451884302 به س��مت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا 

مندپارس��ایی به ک��د ملی 2991256389 به س��مت نایب 

رئیس هیئت مدیره

 امضای کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک ، سفته، 

برات و غیره با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

و نای��ب رئیس هیئ��ت مدیره متفقا به همراه مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

رض��ا پروهان به کد ملی 0051756064 به س��مت بازرس 

اصلی و بهروز قادری به کد ملی 0072589515 به س��مت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت ایران ساحل
 سهامی خاص به شماره ثبت 45973 

و شناسه ملی 10100912067

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

بارکد7207553

م الف137358 

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/9/2 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

برخ��ی اختی��ارات موضوع ماده 40 اساس��نامه بش��رح ذیل را به 

مدیرعامل تفویض می نماید.

الف( تدوین و ارائه آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره

ب( تدوین و ارائه برنامه و بودجه شرکت

ج( دریافت مطالبات و ادای دیون شرکت

د( تعهد، ظهرنویس��ی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری 

پس از تایید هیئت مدیره

و( اجرای بندهای:

)نمایندگ��ی ش��رکت در برابر اش��خاص و کلی��ه ادارات دولتی و 

مؤسسات خصوصی

)پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره

)ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا 

خارج از ایران پس از تصویب هیئت مدیره

)نص��ب و عزل کلیه مامورین و کارکنان ش��رکت و تعیین ش��غل 

و حق��وق و دس��تمزد و انع��ام و ترفی��ع و تنبی��ه و تعیین س��ایر 

ش��رایط اس��تخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 

بازنشستگی و مستمری وراث آنها به موجب آیین نامه های مصوب 

هیئت مدیره.

) پیشنهاد بودجه به هیئت مدیره

)افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و 

مؤسسات اعتباری مجاز پس از تصویب هیئت مدیره

)دریافت مطالبات ش��رکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل س��ود 

تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن.

)تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری

)عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید 

و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماش��ین آالت و مناقصه 

و مزایده و غیره که جزء موضوع ش��رکت باش��د و بالجمله انجام کلیه 

عملیات و معامات به موجب آیین معامات مصوب هیئت مدیره.

)مب��ادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عامت و نام تجاری 

و اختراع.

)به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های 

دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره.

)تحصیل تس��هیات از بانک ها و ش��رکت ها و مؤسسات رسمی و 

درخواست و اخذ هر نوع استقراض، به هر مبلغ و به هر مدت و به 

هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.

)ط��رح و اقامه هرگونه دعوی اع��م از حقوقی و کیفری به طرفیت 

اش��خاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از 

مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، 

فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند 

طرف تعیین جاعل و اس��ترداد س��ند اس��ترداد دعوی و استرداد 

درخواس��ت ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار 

صل��ح تعیی��ن وکیل با یا ب��دون حق توکیل به غی��ر و توکیل در 

توکی��ل، تعیین مصدق و کارش��ناس،اقرار،خواه در ماهیت دعوی، 

خواه امری که کامًا قاطع دعوی باش��د. دعوی خس��ارت، دعوی 

جلب ثال��ث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور 

تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و 

قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات ش��رکت، درخواست 

صدور ب��رگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرای��ی و اخذ محکوم به 

تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

)تعیین میزان استهاک ها مطابق با قانون

)تنظیم خاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار 

و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره.

)تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و 

همچنین ترازنامه و حس��اب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت 

طبق ماده 232 الیحه قانونی اصاح قسمتی از قانون تجارت ماده 

فوق در اساسنامه اصاح گردید.

آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص
  به شماره ثبت 423479  و شناسه ملی 10320760023

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

بارکد 6974592

م الف 137361

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1393/5/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی 10320760004 به 

نمایندگی خانم نفیسه دروکی به شماره ملی 0493404384 

به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان 

به شناس��ه مل��ی 10320247637 ب��ه نمایندگ��ی آقای 

عباسعلی ش��ریفی به شماره ملی 1263269095 به عنوان 

نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه یمین به شناسه 

ملی 10102803034 به نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی به 

ش��ماره ملی 0420967540 به عنوان عضو هیئت مدیره و 

مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

امض��اء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از قبی��ل چک، برات، 

قرارداده��ا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر 

شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا 

همراه با مهر ش��رکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی 

از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات
 شرکت آتیه سازان میشا 

سهامی خاص به شماره ثبت 424181 
و شناسه ملی 10320762667

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

بارکد 6975600

م الف 137360

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1393/3/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی 1392 مورد تصویب قرار 
گرفت.

مؤسسه حسابرس��ی آریان فراز به شناسه ملی 10100522636 
به س��مت ب��ازرس اصلی و آقای مهدی س��وادلو به ش��ماره ملی 
0053055594 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت بهامین تجارت مهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 359322 

و شناسه ملی 10104040137

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

بارکد 6973171

م الف137363
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صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

* قلیچدار اوغلو: ترکیه به النه تروریست ها تبدیل شده 

است.

* بشار اس��د: حادثه پاریس نتیجه سیاست های اشتباه 

اروپا در سوریه بود.

* مقاومت فلس��طین: مش��ارکت در تظاه��رات پاریس 

موجب تبرئه نتانیاهو از جنایاتش نخواهد شد.

* وزارت دارایی عربستان: 400/000/000/000 تومان هزینه 

خوشگذرانی شاهزادگان آل سعود در یک سال.    صفحه آخر

اعتراض گسترده به اقدام نشریه فرانسوی
در بازنشر کاریکاتورهای موهن

* به��ای نف��ت برن��ت در بازارهای جهان��ی دیروز

با 89 سنت کاهش به 45 دالر و 80 سنت رسید.

* حمای��ت وزی��ر صنع��ت و تج��ارت از گران��ی

نان.

* رئیس قوه قضائیه: مبارزه دولت با فساد از حرف 

به عمل برسد.

* از سوی شورای پول و اعتبار نحوه تسویه بدهکاران 

حساب ذخیره ارزی اعام شد.         صفحات4و11

قیمت نفت به پایین ترین سطح
در 6 سال اخیر رسید

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مسئوالن چشم بسته
و خوش رقصی دیکته نویسان وابسته

* در ای��ن س��فر برای تکمیل طرح ه��ای نیمه تمام از طریق 
سرمایه در گردش 330 میلیارد تومان اختصاص دادیم ضمن 

اینکه دو واحد نیروگاه اتمی در بوشهر احداث خواهد شد.
* ایج��اد منطق��ه آزاد که می تواند موج��ب تحول در 
بوشهر شود در دولت به تصویب رسیده و به زودی بعد 
از پایان سفر به بوشهر آن را به مجلس تقدیم می کنیم.

* آن ق��در ایرادهای نیش��گونی مط��رح نکنیم؛ به هم 
احترام بگذاری��م و در بحث کردن جوری بحث نکنیم 

که فکر کنیم فقط ما بلدیم و هیچ کس بلد نیست.
* ما مخالف نیس��تیم که اگر کس��ی نقدی دارد اعام 
کند و راه حل بهتری ارائه دهد اما این کار، کار ساده ای 
نیست و شرایط ما شرایط خاصی است.          صفحه3

* خبرنگار کیهان در بوشهر امکان حضور در نشست خبری رئیس جمهور 
را پیدا نکرد.

* استانداری بوشهر اعام کرد علت ممانعت از حضور خبرنگار کیهان در نشست 
خبری رئیس جمهور، دستور نهاد ریاست جمهوری بوده است.              صفحه3

روحانی اعالم کرد 

اجرای 11پروژه به ارزش 603 میلیارد تومان 
تا پایان سال 95 در استان بوشهر  

* نایب رئیس کمیسیون آموزش 
و تحقیق��ات مجل��س: واگ��ذاری 
مدارس دولتی به بخش خصوصی 

با روند کنونی، غیرقانونی است.
* آم��وزش  و پ��رورش هم اکنون 
قان��ون را برعک��س اج��را کرده و 
م��دارس دولتی را با دانش آموز به 

بخش خصوصی واگذار می کند!

نایب رئیس کمیسیون آموزش  و تحقیقات مجلس:

روند کنونی خصوصی سازی مدارس غیرقانونی است

استانداری بوشهر:

جلوگیری از حضور خبرنگار کیهان
دستور نهاد ریاست جمهوری بود

* بودجه سال 94 را به گونه ای تهیه خواهیم کرد که دیگر آموزش  و پرورش 
نتواند قانون را برعکس اجرا کند و از این طریق مانع توسعه واگذاری مدارس 

دولتی به بخش خصوصی خواهیم شد.
* پس از تجربه نه چندان موفق برون س��پاری وظایف آموزش و پرورش به 
»م��دارس غیرانتفاعی« در دهه 70 ، دول��ت یازدهم مجددا طرح واگذاری 
مدارس به »بخش خصوصی« را در پیش گرفته است.                   صفحه11

فشار افراطیون
برای قبضه معاونت سیاسی وزارت کشور

* شرق: تحریم  ها لغو شد اما عما برداشته نشد!

نمایش شارلی ابدو
در دو پرده!

* همزمان با آغاز دور جدید اسام هراسی، روزنامه زنجیره ای »مردم امروز« 
به بهانه حمایت از کاریکاتوریس��ت های مهدورالدم نشریه موهن شارلی ابدو، 
تیتر یک صفحه نخست خود را به جمله »من شارلی هستم« اختصاص داد!

* اقدام روزنامه »مردم امروز« در حالی است که حتی روزنامه صهیونیستی 
»ها آرت��ص« نمایش ضدتروریس��تی پاریس را به س��خره گرفت��ه و با درج 
کاریکات��وری از ق��ول رئیس جمه��ور نیجریه خطاب به س��ران کش��ورهای 
شرکت کننده در نمایش پاریس می گوید؛ قصد داریم در نیجریه هم به خاطر 

قتل 2000 نفر تظاهرات برپا کنیم. آیا شرکت می کنید؟
* در دور جدی��د انتش��ار، نش��ریه ش��ارلی اب��دو، ب��ا تمس��ک ب��ه جمله

»ما کافر هس��تیم«، کاریکاتورهای توهین آمیزی را بر ضد پیامبر اس��ام در 
میلیون ها نسخه منتشر ساخته است. 

* در حالی که پرونده روزنامه وطن امروز، تنها به علت گمانه زنی درخصوص 
خبر مرگ پادش��اه عربستان، به دادگاه مطبوعات ارسال شده، اقدام روزنامه 
حامی توهین کنندگان به س��احت مقدس پیامبر اس��ام، با س��کوت هیئت 

نظارت بر مطبوعات و دستگاه قضایی مواجه شده است!
* جمع��ی از فع��االن نش��ریات زنجی��ره ای با انتش��ار بیانی��ه ای ضم��ن حمایت از 
کاریکاتوریس��ت های هتاک ش��ارلی ابدو، تاکید کرده بودند:»دف��اع از آزادی بیان و 
اندیشه را در مقابل هر گونه سرکوب و خشونت، بدیهی ترین وظیفه خود می دانند)!(«

*  متقابا انجمن روزنامه نگاران مسلمان در بیانیه ای متذکر شد: »متأسفانه دولت هاي 
غربي به اسم آزادي بیان از تفکرات بیمارگونه تروریسم عقیدتي و اعتقادي حمایت 
مي کنند که از همین رو، وقوع حادثه تروریس��تي پاریس را مي بایست تداوم همان 
پروژه تروریسم اعتقادي و مقوله »اسام هراسي« دانست.«                    صفحه10


