
در تاریخ 1393/7/27 به ش��ماره ثبت 462078 به شناس��ه ملی 

14004476790 ثب��ت و امض��اء ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

 موضوع شرکت: خرید و تسطیح اراضی جهت احداث شهرک سازی 

مجتمع های مس��کونی، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، 

درمانی و فروش و واگذاری آنها. خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز 

بازرگانی در داخل و خارج از کش��ور. مشارکت و سرمایه گذاری در 

کلیه زمینه های فنی و مهندس��ی و عمرانی با اش��خاص حقیقی و 

حقوق��ی چه در داخل و چه در خارج از کش��ور. طرح، س��اخت و 

نظارت و انجام هر نوع فعالیت که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم 

با اهداف شرکت مرتبط باشد.

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: تهران- خ آفریقا- کوچه یزدان پناه- پالک1 کد 

پستی 1968874914 

س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 2/850/000/000ری��ال منقس��م ب��ه 

2/850/000 س��هم 1000ریالی که تعداد 2/850/000 سهم با نام 

و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000/000ریال توسط 

موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 6247/186 مورخ 93/4/21 

نزد بانک ملت ش��عبه چهارراه جمهوری پرداخت گردیده اس��ت و 

الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

اولین مدیران ش��رکت: شرکت عمران گستر بصیر )سهامی خاص( 

شناس��ه ملی 10320508185 به نمایندگی آقای ناصر آتش افروز 

شماره ملی 0047205245 به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت 

کش��اورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز )سهامی خاص( شناسه 

مل��ی 10320130226 به نمایندگی آق��ای رضا کامرانی جویمند 

ش��ماره مل��ی 0045515131 ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدیره، 

شرکت کش��ت و صنعت میثاق امداد )سهامی خاص( شناسه ملی 

10980088894 به نمایندگی آقای سیدمحمدعلی هاشمی شماره 

ملی 3559564451 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت 

معدن فرآور امداد )س��هامی خاص( شناسه ملی 10320172100 

به نمایندگی آقای هوش��نگ صناعی شماره ملی 0044924976 

ب��ه س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ش��رکت کش��اورزی 

سبزدشت فارس )سهامی خاص( شناسه ملی 10530173323 به 

نمایندگی اردشیر مقیم پور بیژنی به شماره ملی 2062803966 به 

س��مت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 

2 سال انتخاب گردیدند.

دارن��دگان حق امضا: حق امض��اء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از 

قبیل چک، س��فته، بروات و قراردادها ب��ا مدیرعامل به اتفاق یکی 

از اعض��اء هیئت مدیره و در غیاب مدی��ر عامل با امضای دو نفر از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و امضای سایر 

اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

بازرس اصلی و علی البدل:

موسسه حسابرس��ی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 

به عنوان بازرس اصلی.

مجید خماریان به ش��ماره مل��ی 0320339386 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.

تاسیس شرکت سهامی خاص عمران گستر بصیر تهران

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 

م��ورخ 1393/5/1 و مج��وز ش��ماره 93/403/32898 م��ورخ 

93/6/29 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مهدی بنیس��ی ب��ه کد مل��ی 0071640185 به س��مت رئیس 

هیئت مدیره، س��یما فرید یحیائی به ک��د ملی 0062232193 

به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و قاس��م بنیس��ی به کد ملی 

1377792641 به س��مت عضو هیئ��ت مدیره و مدیرعامل برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.

زکی��ه حبیبی ارباس��تان ب��ه ش��ماره مل��ی 2722221349 به 

س��مت بازرس اصل��ی و فرزانه انصاری اش��لقی به ش��ماره ملی 

0451216520 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال 

مالی انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از قبیل چک،س��فته و غیره با امضا 

ی��ک نفر از اعضای هیئ��ت مدیره و مدیرعامل و با مهر ش��رکت 

معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و 

با مهر شرکت معتبر است.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای وحید ایمن 
سهامی خاص به شماره ثبت 166638 

و شناسه ملی 10102091771

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 

م��ورخ 1393/7/14 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: آق��ای مهدی 

کاظمی شکوه به کد ملی 0055330495 به سمت بازرس اصلی 

و آق��ای بهرام داودی عیس��ی لو به کد مل��ی 1671112563 به 

س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین 

ش��د. آقای علی مؤمنی ب��ه کد ملی 0070811385 به س��مت 

مدیرعامل و عضو هیئ��ت مدیره، آقای محمد مؤمنی به کد ملی 

0031738206 به س��مت رئی��س و عضو هیئ��ت مدیره، آقای 

مصطف��ی نجفیان رضوی به کد ملی 0044072813 به س��مت 

نائب رئی��س و عضو هیئت مدیره و آقای مس��عود مؤمنی به کد 

ملی 0032251734 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

کلی��ه اوراق عادی و اداری با امضا هر ی��ک از اعضا هیئت مدیره 

به تنهایی همراه با مهر ش��رکت و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل 

چک، سفته، بروات و عقود اسالمی با امضا دو نفر از اعضای هیئت 

مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت ساربوک راه
سهامی خاص به شماره ثبت 380341 

و شناسه ملی 10320315545

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1392/12/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای کم��ال قایخلو کدمل��ی 2091049123 به س��مت 

رئی��س هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم صبا قایخلو کدملی 

2092305530 ب��ه س��مت نای��ب رئیس هیئ��ت مدیره، 

آق��ای محمدرض��ا فردوس��ی کدمل��ی 2091817333 به 

س��مت عضو هیئ��ت مدیره، خانم فاطمه فردوس��ی کدملی 

2091805981 به س��مت عضو هیئت مدیره، آقای محمد 

اس��ماعیل ایزدش��ناس امیری کدمل��ی 2063442258 به 

سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسین مس  شناس کدملی 

2062595972 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای حسن 

فردوس��ی به کدملی 2091862126 به سمت عضو هیئت 

مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

ش��رکت و قراردادهای عقود اس��المی به امضاء آقای کمال 

قایخل��و همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار می باش��د و در 

غیاب آقای کمال قایخلو مدیرعامل ش��رکت کلیه اختیارات 

ن��ام برده با امض��اء خانم صبا قایخلو ممهور با مهر ش��رکت 

معتبر خواهد بود. کلیه اختی��ارات هیئت مدیره مندرج در 

ماده 28 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

آگهی تغییرات شرکت سویدا
 سهامی خاص به شماره ثبت 398025 

و شناسه ملی 10760157866

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1393/8/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای احد ش��هبندی به ش��ماره ملی 0061932264ب��ه عنوان بازرس 
اصلی و خانم ش��هرزاد جلی به ش��ماره مل��ی 0071076931به عنوان 

بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تروند طب 
 سهامی خاص به شماره ثبت 357306 

و  شناسه ملی 10104028665

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

بارکد 5796601

م الف 123257

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/2/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 تصویب شد.
سازمان حسابرسی به شناس��ه ملی 10101136332 به عنوان بازرس 

قانونی برای  مدت یک سال انتخاب گردید.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پناه ساز ایران
  سهامی خاص به شماره ثبت 75484 

و شناسه ملی 10101203708

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

بارکد 5797286

م الف 123255
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صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

* نخست وزیر و احزاب اصلی پاکستان به طور یکپارچه 
کش��تار دانش آموزان یک مدرس��ه پیش��اور به دست 

تروریست های طالبان را محکوم کردند.
* بس��یاری از مقامات کش��ورهای منطق��ه و جهان و 
کمیس��اریای عالی حقوق بش��ر س��ازمان ملل نیز این 

جنایت ناجوانمردانه را شدیدا محکوم کردند.

* آخرین آمار تلفات ماجرای گروگانگیری 500 دانش آموز 
در پیشاور، 141 نفر و مجروحان نیز 250تن اعالم شد.

* به گفته س��خنگوی ارتش پاکس��تان، تروریست ها 
به قصد گروگانگیری، وارد مدرس��ه نشده بودند، چون 

از همان ابتدا اقدام به تیراندازی کردند.  
  صفحه آخر

* س��خنگوی دولت: بنده به عنوان 
مسئول برنامه ریزی کشور با آگاهی 
عرض می کنم به هیچ وجه قرارگاه 
خاتم االنبی��اء)ص( رقی��ب بخ��ش 

خصوصی نیست.

* س��ناتور آمریکایی: س��وریه خاکریز مقابله با 

داعش است.

* قتل ع��ام دانش آم��وزان ای��ن ب��ار در مرکز

 یمن.

* س��اکنان شهرسیدنی با ش��عار »مسلمانان، 

قربانیان تروریسم« تظاهرات کردند. 

* اعتصاب و تظاهرات در مجارستان، فرانسه و 

یونان علیه تشدید بحران اقتصادی.  صفحه آخر

گزارش یک مرکز حقوق بشری
 از نسل کشی هدفمند شیعیان بحرین   

* الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده به 

دولت ارسال شده است.

* وزیر اقتص��اد: 43 درص��د از تولید ناخالص 

داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است.

* سرمایه گذاری 21 هزار میلیارد ریالی بخش 

خصوصی در 8 بندر کشور.

* اختالف��ات در مرز بازرگان ب��ه نفع ترک ها 

پایان یافت.                                   صفحه4

عسگری: در صورت اصالح قانون
با درآمدهای مالیاتی می توان کشور را اداره کرد

محکومیت جهانی جنایت طالبان در قتل عام کودکان پاکستانی

صفحه2

تازه ترین گزارش از موقعیت رو به زوال داعش

خبر عملیات بزرگ ارتش عراق
 سرکردگان تکفیری را از صالح الدین فراری داد

نوبخت: قرارگاه خاتم االنبیا)ص(
با نجابت دولت را یاری می کند

* قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( رویکرد اقتصادی و انتفاعی به طرح ها 
نداشته و با نجابت درصدد یاری رساندن به دولت است.

* از نظر دولت قرارگاه یک پیمانکار نیست، ظرفیت بزرگ فنی و مهندسی 
کشور است که به کمک دولت می آید.

* دولت مصمم اس��ت در هر ش��رایطی حتی افت ش��دید قیمت نفت برای 
عمران و سازندگی کشور هزینه کند.

* کدام بخش خصوصی اس��ت که بیش از 2 میلی��ارد دالر از دولت مطالبه 
داشته باشد و همچنان پای کار بایستد؛ این مسئله چیزی جز روحیه و عرق 

رزمندگی و دالوری نیست.
* برنامه های ما وابس��ته به نتیجه مذاکرات نیست و سناریوهای متنوعی را 
برای شرایط مختلف پیش بینی کرده ایم.                                  صفحه10

 در مقابل سؤال کیهان

وزیر خارجه ترکیه از پاسخ صریح به همکاری دولتش با داعش طفره رفت
صفحه3

عکس: کامیار حیدر خطیبی

* انتشار خبر عملیات قریب الوقوع نیروهای مسلح عراق در استان صالح الدین، 
فرماندهان اصلی داعش را به مناطق نامعلومی فراری داد.

* تروریست های تکفیری حمالت خود را به شهرهای »بلد« و »الدجیل« به 
طور کامل متوقف کردند.

* فرار فرماندهان داعش در آس��تانه عملی��ات ارتش، آوارگان صالح الدین را 
برای بازگشت به خانه و کاشانه خود پس از 8 ماه امیدوار و دلگرم کرد.

* عملیات استان صالح الدین با نظارت مستقیم حیدر عبادی نخست وزیر و 
فرمانده کل نیروهای مسلح انجام می شود.

* س��خنگوی پنتاگون اعالم کرد، جنگجوی��ان داعش حالت دفاعی به خود
گرفته اند.                                                                   صفحه آخر

می تازند
اما برای خود!

با میرزا کوچک
ماهواره و انگلیس جمله بسازید!

* داعش از صفحه روزگار محو می شود اما بی آبرویی آن برای ترکیه می ماند
* خوب شد دولت منشور اخالقی داشت وگرنه...


