
صنایع ش�هید صیاد ش�یرازی درنظر دارد نس��بت به فروش اقالم مش��روحه ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید 
خواس��تاران می توانند ضمن تماس با تلفنهای 29974344 و 22587554 همه روزه بجز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل 
در س��اعات اداری بمنظور بازدید و دریافت برگه ش��رایط و مشخصات مراجعه و پیش��نهاد خود را برای یک یا چند قلم 
حداکثر به مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی در داخل صندوق مزایده پلمپ ش��ده این صنایع بیاندازند؛ پیشنهادهای 
رسیده در کمیسیون فروش باز و نتیجه آن اعالم خواهد شد؛ سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

آدرس: تهران خیابان پاسداران؛ چهارراه پاسداران انتهای خیابان مغان- نبش بزرگراه شهید صیادشیرازی درب پارکینگ 
اتوبوس ها- دفتر فروش مهام

آگهی مزایده شماره92-5/ 1404

مقدار)ک.گ(شرح و مشخصاتردیفمقدار)ک.گ(شرح و مشخصاتردیف

 1SAE1137 50،000تسمه آلومینیوم 8×36م م )2014(20،0006میلگرد فوالدی قطر25م م

2SAE1117 2،500پیچ آلومینیومی5،0007میلگرد فوالدی قطر 38م م

12،000گرد آلومینیوم قطر 25م م 200،0008AA6009میلگرد فوالدی قطر 21م م 31/0728

75،000انواع لوله فوالدی درزدار15،0009مفتول فوالدی قطر 3م م4

25،000تسمه فوالدی)3×120م م( 51/0036

روابط عمومی صنایع شهید صیادشیرازی م الف 2981

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1391/12/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: سید عبدالحمید حسینی ک م 
2269611985 ب��ه س��مت رئیس هیئت مدیره س��یامک 
عطائ��ی ک م 0048734934 ب��ه س��مت نای��ب رئی��س 
هیئت مدی��ره محمدرضا ج��وادی ک م 0055625967 به 
س��مت مدیرعامل کلیه اوراق و اس��ناد تعه��دآور و بانکی 
ش��امل چک ، س��فته و برات با امضا مش��ترک مدیرعامل 
و مدیرمالی ش��رکت آقای محسن اسماعیلی بشماره ملی 
5389862503 و در غی��اب یک��ی از آنها ب��ا امضا رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

م الف 61409

بارکد 0661226

آگهی تصمیمات شرکت بنیان توسعه و عمران هادی 
سهامی خاص به شماره ثبت 196369 

و شناسه ملی 10102382325

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید:
ج��واد پویامقدم ب��ه کدملی 0793149576 به س��مت رئیس 
هیئ��ت مدیره ، بابک پویا مقدم ب��ه کدملی 0074809989 به 
سمت عضو هیئت مدیره ، امیر افقهی به کدملی 0067410766 
به س��مت نایب رئیس هیئ��ت مدیره ، امی��د افقهی به کدملی 
0079952763 به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا افقهی 
به کدملی 0532120582 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به امضاء 
مش��ترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد.

م الف 61415

بارکد 0604626

آگهی تغییرات شرکت کالیس بتن شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 70696 

و شناسه ملی 10101156268

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/4/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو س��ال ب��ه قرار ذیل انتخاب 
گردیدند:

آقای جواد پویامقدم به ش��ماره مل��ی ، آقای محمدرضا افقهی 
به ش��ماره ملی 0532120582 ، آقای امید افقهی به ش��ماره 
مل��ی 0079952763، آق��ای امی��ر افقه��ی به ش��ماره ملی 

0067410766 و بابک پویا مقدم 0074809989

آگهی تغییرات شرکت کالیس بتن شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 70696 و شناسه ملی 10101156268

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 61414

بارکد 0604522

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1392/3/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین شد. داریوش صابری کلجاهی به کدملی 055650449 
و ورنی��کا مل��ک داودی به کدمل��ی 1815328576 به ترتیب 
ب��ازرس اصلی و علی الب��دل برای مدت 1 س��ال مالی انتخاب 
گردیدن��د. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 س��ال 
انتخاب گردیدند: جهانشاه ناظمیان به کدملی 0039582433 
بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، خانمها نینا ناظمیان 
به کدملی 0070760561 بس��مت عضو و نائب رئیس ، پریناز 
پناه��ی به کدملی 0039166368 ، وی��دا ناظمیان به کدملی 
0070883505 و لی��ال ناظمیان ب��ه کدملی 4710315027 
بس��مت اعضای هیئت مدیره. ترازنامه و حس��اب سود و زیان 
منتهی به سال 1391 تصویب شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
از قبیل چک س��فته برات و عقود اس��المی و اوراق عادی کال 
با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر ش��رکت و 
یا ب��ا دو امضا از پنج امضا هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 

معتبر میباشد.

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

آگهی تغییرات شرکت طوفان ماشین 
سهامی خاص به شماره ثبت 99451 

و شناسه ملی 10101434403

م الف 61410

بارکد 0860020

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1392/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- روزنامه کثیراالنتش��ارکیهان جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین شد.

ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منته��ی به 
1391/12/29 بتصویب رسید.

انوشیروان س��پهرآرا 0044234380 به س��مت بازرس اصلی 
و علی اکبر تاش��ک به ک م 4323177550 ب��ه عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت 1سال مالی انتخاب گردیدند.
مهدی گلستانیان 1285198522 بسمت رئیس هیئت مدیره- 
پریدخ��ت اندیش��ه 0038703778 به س��مت نائ��ب رئیس 
هیئت مدی��ره- مهران گلس��تانیان 0050744704 به س��مت 
مدیرعام��ل و مهرش��اد گلس��تانیان 0053861418- نیلوف��ر 
گلستانیان 0451395123 بس��مت اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 سال انتخاب شدند.
امضای اوراق ، اس��ناد بهادار ، چکها، س��فته ها ، بروات و اسناد 
تعهدآور با امضای مهدی گلستانیان رئیس هیئت مدیره منفردا 
با مهر شرکت یا با امضای مشترک مهران گلستانیان مدیرعامل 

و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تغییرات شرکت ترمو کلور نو 
سهامی خاص به شماره ثبت 39581 

و شناسه ملی10101026025

م الف61413

بارکد 0868358

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1392/3/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 1391 به تصویب 
رسید. آقای داریوش صابری کلجاهی با کدملی 0055650449 
به سمت بازرس اصلی و آقای بهروز افرهی 0039008551 به 
کدملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیه��ان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار 

ذیل انتخاب گردیدند.
آقای جهانش��اه ناظمیان به ش��ماره مل��ی 0039582434 به 
سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ، خانم نینا ناظمیان به شماره 
مل��ی 0070760561 ب��ه س��مت عضو و نای��ب رئیس هیئت 
مدی��ره، خانم پریناز پناهی به ش��ماره مل��ی 0039166368 
بسمت عضو هیئت مدیره و خانم ورنیکا ملک داودی با کدملی 
1815328576 )خارج از اعضاء و شرکاء( به سمت مدیرعامل
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات 
و قرارداده��ا و اوراق عادی و مراس��الت با امضای منفرد رئیس 
هیئت مدیره یا با دو امضای نینا ناظمیان و پریناز پناهی همراه 

با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تغییرات شرکت تهران ماگان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 167657 

و شناسه ملی 10102101836

م الف 61411

بارکد 0860229

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1392/3/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان سال مالی منتهی به 1391 
به تصویب رسید.

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین گردید.

جهانش��اه ناظمیان با کدملی 0039582434 بس��مت رئیس 
هیئ��ت مدی��ره و نین��ا ناظمیان ب��ا کدمل��ی 0070760561 
بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره و پری ن��از پناهی با کدملی 
0039166368 بس��مت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال 

انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک و 
سفته برات و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر است.
داری��وش صابری کلجاهی با کدملی 0055650449 بس��مت 
بازرس اصلی وورنیکا مل��ک داودی با کدملی 1815328576 

بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت ورنکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 20380 

و شناسه ملی 10100659286

م الف 61412

بارکد 0860438

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعض��اء هیئت مدیره عبارتن��د از: حمیدرضا حی��دری به ک م 
س��یدعلی  هیئت مدی��ره،  رئی��س  بس��مت   0050090755
س��یدافقهی ب��ه ک م 65697924982 بس��مت نایب رئیس، 
علیرضا حی��دری به ک م 0049884514 بس��مت مدیرعامل 
ب��رای م��دت دو س��ال انتخاب ش��دند و امضاء کلی��ه اوراق و 
اس��ناد بهادار و تعهدآور از جمله چک س��فته ب��رات و غیره با 
امض��ا مدیرعام��ل و نایب رئی��س هیئت مدیره مش��ترکاً همراه 
ب��ا مهر ش��رکت و رئیس هیئت مدی��ره منفردا هم��راه با مهر 
ش��رکت معتبر است. غالمحس��ین مختاری خیرآبادی به ک م 
2991218861 بس��مت بازرس اصلی و سیدعلیرضا اعرابی به 
ک م 0043454313 بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکس��ال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی 
انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 

1391 به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت شمیم فن اور آسیا 
سهامی خاص به شماره ثبت 208347 

و شناسه ملی 10102498716

م الف 61416

بارکد 0605107

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد تعداد 
یک قطعه زمین مزروعی )خارج از نسق( از اراضی موقوفه 
عیسی اصفهانی واقع در مرتضی گرد را از طریق مزایده کتبی 

به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 
33759790 تماس یا به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری 

واقع در میدان نماز انتهای خیابان گلها مراجعه فرمایند.

خالصه آگهی مزایده

سیدجلیل عظیمی
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری

م الف 3018

نوبت اول

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض 

نمود.

آگهی تغییرات شرکت تمدن هنر سهامی خاص 
به شماره ثبت 262783 و شناسه ملی 10103802248

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 61417

بارکد 0576870

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

سال هفتادو دوم q  شماره q 20607  تکشماره 5000 ریال12صفحه پنج شنبه 11 مهر q  1392 27 ذیقعده q  1434 3 اکتبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

بحران دولت در آمریکا
سفر اوباما به مالزی را لغو کرد 

صفحه2صفحه2

* سید مسعود میرکاظمی: افرادی که در ماجرای شبه سوآپ 

دخیل بوده اند و ام��روز با تغییر دولت همه کاره وزارت نفت 

شده اند در اطراف بابک زنجانی حضور دارند.

* ابراز امیدواری مدیرعامل توتال برای بازگشت به ایران.

* رئی��س اتحادیه مرکزی دام��داران: دولت اگر حمایت 

نکند فرآورده های لبنی گران تر می شود.

*  با توجه به تغییر نرخ ارز مرجع دولت باید بسته های 

حمایتی برای تولیدکنندگان درنظر بگیرد.       صفحه4

رسیدگی به قراردادهای نفتی بابک زنجانی
هفته آینده در مجلس

* گسترش تظاهرات دانشجویی در چند شهر 

مصر.

* ولید معلم در پی ورود بازرسان سازمان ملل 

به دمشق: آماده همکاری هستیم.

* نواز ش��ریف از نخس��تین تماس اسالم آباد با 

سران طالبان خبر داد.

* انتقاد ش��دید عفو بین الملل از صدور احکام 

ناعادالنه در بحرین.                       صفحه آخر

جو بایدن: اگر اسرائیل نبود
برای منافع خود اسرائیل دیگری می ساختیم

* روز شنبه با نفوذ توده هوای سرد و شروع بارش در شمال غرب و سواحل 
دریای خزر، دمای هوا در نوار ش��مالی بین 8 تا 15 درجه، در نوار مرکزی 
5تا 10 و در نوار جنوبی 2 تا 5 درجه کاهش می یابد.                صفحه11

هواشناسی پیش بینی کرد

کاهش 15 درجه ای هوا
از هفته آینده

* رئیس جمهور در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت: در 45 روز گذشته، در 
3 مرحله در بحث تعامل سازنده با جهان قدم هایی به پیش گذاشته ایم.

* قبل از س��فر به نیویورک 5 بار تماس گرفتن��د که با اوباما دیدار کنم 
اما نپذیرفتم.

* بس��یاری از مقامات کش��ورها در دی��دار با هیئت ایران��ی تحریم ها را 
ناکارآمد و غیرعادالنه می دانستند.

* در اج��الس ژنو در ارتباط با ریز مس��ائل هس��ته ای بحث و گفت وگو 
می شود.

* مردم مطمئن باش��ند اصل فناوری و اصل غنی س��ازی در ایران قابل 
گفت وگو نیست.

* تا زمانی که مرحله اول هدفمندی یارانه ها کامال اصالح نش��ده اس��ت 
وارد فاز دوم نمی شویم.

* رئیس جمهور در اولین نشس��ت مش��ترک نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و دولت: ارتباط بیشتر میان دولت و مجلس کمک می کند تا ما 
با نظر و تحلیل واحدی نسبت به واقعیت های کشور و جهان نگاه کرده و 

برای حل مشکالت مردم قدم برداریم.
* رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی: رئیس جمهور با س��خنان خود در 
نیویورک از منافع ملی ایران دفاع و صیانت کرد.                     صفحه3

روحانی: مردم مطمئن باشند
حق هسته ای ایران قابل مذاکره نیست

در جمع خبرنگاران

* سفر رسمی  اوباما به مالزی که قرار بود هفته آینده انجام شود به دلیل بحران بودجه آمریکا لغو شد.
* به جای اوباما قرار است جان کری به مالزی برود.

* در پی مخالفت کنگره با بودجه پیشنهادی اوباما دولت آمریکا تعطیل شد.
* هم اکنون بیش از 700هزار کارمند آمریکایی به مرخصی بدون حقوق رفته اند.

* اوباما: تعطیل شدن دولت تاثیری نامطلوب بر شرایط اقتصادی آمریکا خواهد گذاشت.                           صفحه4

* رئیس قوه قضائیه در جلس��ه مسئوالن عالی قضایی: فتنه گران سال 88 
کودتاگران علیه آراء ملت بودند که قصد داش��تند با بلوا و آشوب آراء مردم 
را تصاحب کنند و در زمان خنده های امثال اوباما علیه ملت ایران، همواره 

با آنان قهقهه سر می دادند.
* فتنه گران سال 88 و تمام کسانی که خیال فتنه گری دوباره دارند، بدانند 
که دس��تگاه قضایی در مقابل آنان خواهد ایس��تاد و اجازه تحرک به آنان 

نخواهد داد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد

خیانت فتنه گران 88 به ملت و انقالب 
فراموش شدنی نیست

* مجلس خبرگان و مجلس ش��ورای 
اسالمی جای فتنه گران نیست و افرادی 
که پیش از این به صراحت والیت فقیه 
را زیر س��وال بردند اکن��ون نمی توانند 
مدع��ی حضور در مجل��س خبرگان و 

مجلس شورای اسالمی شوند.
* مس��ببان فتنه با رفتار مجرمانه 
در امنیت اخالل و به ملت و انقالب 
خیانت کردند.               صفحه2

سنا
س: ای

عک

مردم را 
 تنها نگذارید!

آخرین اظهارنظر
طوطی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا !

* باورم نمی شد که با شیطان بزرگ این قدر رفیق باشند!
* جان کری درباره مذاکره با ایران به وزیر خارجه بحرین چه گفت؟

* اسمشو نیار، خودشو بیار!


