
به استناد نامه مورخ 93/5/28 مدیرتصفیه شرکت فوق 
ضمن رعایت ماده 215 قان��ون تجارت مراحل تصفیه 
ش��رکت فوق به پایان رس��یده لذا ختم تصفیه شرکت 

اعالم و جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

آگهی ختم تصفیه شرکت منحله باغ و کارخانه 
چای سازی کیان الکان شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 227 و شناسه ملی 14002890160

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

بارکد 4065555

م الف 100867

به استنادصورتجلس��ه  مجمع عمومی فوق العاده مورخ1393/4/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ش��هرتهران خیابان 
شهید بهشتی خیابان اندیشه کوچه اندیشه 2 پالک 24 کدپستی 
1569943831تغییر یافت و ماده مربوطه دراساس��نامه بش��رح 

فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت طب و تشخیص آتیه ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 441107 

و شناسه ملی 10320885101

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

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/6/1  تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت به: خیابان دکتر بهش��تی- پالک 436- ساختمان 
هانی پارس��ه- طبقه 3- واحد 9 کد پستی 1586764645 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت  ایده پردازان آویهنگ 
سهامی خاص به شماره ثبت 441275 

و شناسه ملی 10320887614

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

بارکد 3957683

م الف 100859

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 
فو ق الع��اده مورخ 1393/5/26 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 

شد:
ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 92 به تصویب 

رسید.

آگهی تغییرات شرکت جی پخش شکوفا
 سهامی خاص به شماره ثبت 422345

 و شناسه ملی 10320752151

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

بارکد 4060435

م الف 100868

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1393/6/8 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ش��رکت عمران و مس��کن س��ازه پایدار ناری��ن دژ مهرازی 
ب��ه شناس��ه مل��ی 10320409876 ب��ه نمایندگی احمد 
ابراهیم آب��ادی ک��د مل��ی 0049886223 به س��مت عضو 
هیئت مدیره، ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار 
قرن به شناس��ه ملی 10101285457 به نمایندگی رحیم 
ش��اکی باهر ب��ه کد ملی 1380777021 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره، ش��رکت عمران و مسکن سازه پایدار صبا دژ 
ایرانی��ان به شناس��ه ملی 10320410401 ب��ه نمایندگی 
ابراهیم صداقت به کد ملی 0492463301 به س��مت نائب 
رئیس هیئت مدیره، ش��رکت عمران و مس��کن سازه پایدار 
بافت فرسوده پارسیان به شناسه ملی 10320410186 به 
نمایندگی سیدمحمدرضا برقعی به کد ملی 0050468383 
به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ماشین آالت همیار نیرو 
گس��تر یگانه به شناسه ملی 10320328196 به نمایندگی 
س��یدامیر گلستانه نژاد به کد ملی 1289570604 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید و کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات 
و قرارداده��ا و عقود اس��المی با امضای ثاب��ت مدیرعامل و 
مدیرمالی ش��رکت )بهزاد پهله( به کد ملی 2739695721 
به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 
معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
تاسیسات نگین قرن سهامی خاص به شماره ثبت 

424973 و شناسه ملی 10320767374

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

بارکد 4104841  

م الف 100866

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای احمد آقا مقیمی اس��فندآباد ک.م 5039817339 رئیس 
هیئ��ت مدی��ره، آقای حس��ن گوی��ا ک.م 1971892051 نایب 
رئی��س هیئت مدیره و آقای ش��عاع اله ش��مس اس��فندآباد ک.م 
5039513331 مدیرعام��ل و عضو هیئ��ت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
کلی��ه اوراق بهادار و قراردادها و اس��ناد تعه��دآور از جمله چک، 
س��فته و برات با امضاء دو نف��ر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خوزستان و فارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 48767 

و شناسه ملی 10100939520

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

بارکد 2436025

م الف 83599

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 

فوق العاده مورخ 1393/6/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان منتهی به س��ال مالی 

92 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشه نیکان 

حس��اب به شناس��ه ملی 10103635009 به س��مت 

بازرس اصلی و موسس��ه حسابرس��ی ه��دف همکاران 

به شناس��ه مل��ی 10320537520 به س��مت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جه��ت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه 
پایدار ژئو آزما 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 3819877 

م الف 100496

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 

فوق العاده مورخ 1393/6/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ش��رکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن شناسه 

ملی 10101285457 به نمایندگی رحیم شاکی باهر 

کد ملی 1380777021، ش��رکت مهندس��ی عمران و 

تولیدی نیرو شناسه ملی 10101357432 به نمایندگی 

رضا پورحس��ن هاوس��تین کد مل��ی 0492457220 

و ش��رکت انبوه س��ازان سبز اندیش��ان شناس��ه مل��ی 

10102770018 با نمایندگی منوچهر کاظمی رودی 

کد ملی 2061137431 به سمت اعضای هیئت مدیره 

برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
بافت فرسوده پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 

390286 و شناسه ملی 10320410186

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

بارکد 3820019  

م الف 100491

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 

فوق العاده مورخ 1393/6/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ش��رکت گروه عم��ران و مس��کن س��ازه پای��دار قرن 

10101285457 ب��ه نمایندگ��ی رحیم ش��اکی باهر 

به کدملی 1380777021، ش��رکت مهندسی عمران 

و تولیدی نی��رو 10101357432 ب��ه نمایندگی امیر 

هوش��نگ خدابخ��ش ب��ه کدمل��ی 0041783743 و 

شرکت انبوه سازان س��بز اندیشان 10102770018 با 

نمایندگ��ی علیرضا حامدی به کدملی 5059422305 

به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 

گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آرامش 
گستران آتیه سهامی خاص به شماره ثبت 390290

 و شناسه ملی 10320410230

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

بارکد4104214 

م الف 100864

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1393/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایان شهریار اکبری حاجی آقابابا کدملی 2755089709، 
حسین رس��تگاری کدملی 2750505054، بختیار اکبری 
حاجی  آقابابا کدملی 2751382037 و پیمان طیب قاسمی 
کدملی 2755510013 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره 

به مدت دوسال انتخاب شدند.
خانم فاطمه شکرزاده کدملی 6019845230 بعنوان بازرس 
اصل��ی و خانم زین��ب محمدزاده کدمل��ی 5679682591 
بعنوان بازرس علی البدل ش��رکت به مدت یک سال انتخاب 

شدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان سال مالی منتهی به 92 به 
تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت بهاک
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 456542 

و شناسه ملی 10220053708

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

بارکد 2262438

م الف 81229

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه 

مورخ 1393/4/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعض��اء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال ب��ه قرار ذیل 

انتخ��اب گردیدند: آقای احمد حرمتی به ش��ماره ملی 

2259364365 ، آق��ای عباس نظری به ش��ماره ملی 

0075514060 و  آقای مهدی افراش��ته پور به ش��ماره 

ملی 0066337550 

موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مالی و مدیریت ایران 

مش��هود به ش��ماره مل��ی 10100322973 به عنوان 

ب��ازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به ش��ماره 

ملی 004233814 به س��مت بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت شکر نوین خلیج فارس 
شرکت سهامی  خاص به شماره ثبت 273917 

و شناسه ملی 10103031940

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

بارکد 2462549

م الف84977
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صفحه2

يادداشت میهمان

خبر ويژه

* آیت ا... قاضی طباطبایی به دلیل سخنرانی علیه اسرائیل در 30 آذر 1347 شمسی 
طی یک نشست فرمایشی به شش ماه تبعید در بافت کرمان محکوم شد.  صفحه8

* وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:عربستان، مصر و امارات 

با اسرائیل هم سنگر هستند.

* اع��الم 3 روز عزای عمومی و 3 ماه حالت فوق العاده در 

مصر به دنبال کشته شدن 32 نظامی در صحرای سینا.

* ده ه��ا تروریس��ت تکفی��ری در کمین ارتش س��وریه

 به هالکت رسیدند.

* انصاراهلل یمن: هیچ س��همی نمی خواهیم پس��ت های 

دولتی را به مردم می سپاریم.                  صفحه آخر

در آستانه شکست داعش

جنگنده های آمریکا
مواضع ارتش عراق را بمباران کردند!

* بنزین تولید داخل به دلیل باال بودن درجه اکتان 

در رده بنزین یورو4 است.

* پتروشیمی ها بعد از تولید بنزین تست های الزم 

را بر روی آن انجام می دهند.

* چیت چیان از پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش 

قیمت آب و برق خبر داد.

* نماینده م��ردم لنگرود در مجل��س: 5 برابر نیاز 

کشور برنج وارد شده است.                    صفحه4

عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران:

بنزین پتروشیمی ها
 در رده بنزین سوپر است

گزارش تاسف آور از برخورد دوگانه با یک مسئله علمی

بورسیه بدون امتحان
مصوبه وزیر علوم اصالحات بود

به یاد شهید آیت اهلل قاضی طباطبائی

طالیه دار شهدای محراب
صفحه2

* عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و  انقالب تهران:  در برخی از موارد عده ای احضار شده و به آنها تذکراتی 
هم داده شده و اگر در موردی هم مشاهده شود که رسانه ای لزوماً مرتکب جرم شده با آن برخورد خواهد شد.

* حسن کامران نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات:  اقدام برخی رسانه ها باعث تشویش اذهان عمومی و 
مغایر امنیت ملی است که باید با آنها برخورد شود، لذا در جلسه آینده هیئت نظارت بر مطبوعات پیشنهاد بررسی این 

موضوع را مطرح خواهم کرد تا به آنها رسیدگی شود.
* با انتشار گزارش های دروغین بی بی سی درباره ماجرای اسیدپاشی اصفهان برخی از رسانه های داخلی، به تیترسازی 
و جعل خبر پرداختند و در حالی که کمترین اطالعی از هویت و نیت عامل یا عامالن این حوادث منتشر نشده بود، 
آتش کینه ها و عقده های خود را به روی قشر مومن و مسلمان جامعه گشودند.                                       صفحه3

بررسی وارونه نمایی برخی مطبوعات 
در ماجرای اسیدپاشی

* مراسم ترحیم و بزرگداشت عالم مجاهد و پارسا حضرت آیت اهلل مهدوی کنی عصر دیروز از سوی حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد.

* در این مراسم که با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی، اعضای خانواده و بستگان و شاگردان آیت اهلل مهدوی کنی 
و جمعی از مسئوالن نظام برگزار شد مداحان اهل بیت در رثای حضرت سیدالشهدا علیه السالم و در سوگ رحلت 

مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی به مرثیه سرایی پرداختند.
* آیت اهلل علم الهدی امام جمعه مشهد: حوادث و نامالیمات مختلف هیچ گاه آیت اهلل مهدوی کنی را از پا در نیاورد 
و در صحنه های مختلف انقالب مقاوم ایستاد و از انقالب و والیت دفاع کرد.                                        صفحه3

از سوی رهبر معظم انقالب و با حضور ایشان

مجلس ترحیم عالم مجاهد و پارسا 
حضرت آیت اهلل مهدوی کنی برگزار شد

در ب�ارگاه ق�دس که جای مالل نیس�ت          س�رهای قدس�یان همه بر زانوی غم اس�ت * در قضیه انتش��ار اسامی بورس شدگان، جرم مش��هود رخ داده است و 
در جرم مش��هود اگر مدعی العموم صالح بداند می تواند ورود پیدا کند و 

منتظر شکایت خصوصی هم نباشد.
*مطابق آمار موجود در دوران اصالحات 70 درصد بورس��یه هایی که به 
خارج رفته اند دیگر بازنگشته اند، در حالی که از سرمایه بیت المال هزینه 
شده، اما وزارت علوم دولت یازدهم حتی بدهی آنها را نیز پیگیری نکرده 

است !
* متأس��فانه تع��دادی از کس��انی که از دانش��گاه های خ��ارج و یا داخل 
فارغ التحصیل شده اند، به دالیل واهی در دانشگاه ها به کار گرفته نمی شوند.

* آئین نام��ه اعزام دانش��جو به خارج ب��دون امتحان در زم��ان مدیریت 
چپ ترین وزیر علوم تاریخ بعد از انقالب تدوین شده است.

* باید پرسید چرا مسئوالن وزارت علوم در دولت های نهم و دهم تاکنون 
درباره این اتفاق فاجعه آمیز و تأسف آور سکوت کرده بودند .

* رئیس کمیسیون آموزش مجلس: آئین نامه اعزام دانشجو به خارج بدون 
امتحان در زمان مدیریت چپ ترین وزیر علوم تاریخ بعد از انقالب تدوین 

شده است.
* ضروریست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی عالوه بر بررسی 
دقیق وموشکافانه پرونده بورسیه های دولت نهم ودهم، پرونده های مشابه 
در  دولت های پنجم و ششم، هفتم و هشتم را بررسی کنند وبدون هرگونه 
اغماض وسیاسی کاری نتیجه را بامردم در میان بگذارند.           صفحه10

شورای عالی انقالب فرهنگی
و اولویت های پیش رو

دست های پشت پرده جنایت اسیدپاشی
اندک اندک آفتابی می شوند

* گرای انتخاباتی مشاور سابق اوباما درباره مذاکرات هسته ای


