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آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

شماره 223/ گ35/ 92

شرکتملیگازایران
شرکتگازاستانایالم

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

نوبتاول

بارکد0795882

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک چنته 
سهامی خاص به شماره ثبت 232985
 و شناسه ملی 10102739795

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1391/6/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

بابک فوالدوند به س��مت رییس هیئت مدیره حماسه فوالدوند 
به س��مت نایب ریی��س هیئت مدیره آوازه فوالدوند به س��مت 
مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
با امضای مش��ترک رییس هیئت مدی��ره و مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

مالف61999

بارکد0653332

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب و خاک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 79110 

و شناسه ملی 10101239272
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 

1391/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ناص��ر توکل��ی ک��د مل��ی 6019284034 به س��مت رئی��س و عضو 
هیئ��ت مدی��ره و علیرضا حقیق��ی مدیرعامل و نائ��ب رئیس کد ملی 
1288126212 و س��یدمحمد فرید آستانه کد ملی 2470698421 
و س��یداحمد میرمحمدی کد ملی 0072011882 و س��یدرحمت اله 
پریچهر کد ملی 4250355500 به س��مت اعضاء هیئت مدیره برای 

بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

مالف62014

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1392/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- آق��ای احم��د بیدآبادی ب��ه ک م 0041638158 بس��مت رئیس 

هیئت مدیره
2- آق��ای محمدرض��ا آیت اله زاده ش��یرازی ب��ه ک م 0055034241 

بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
3- آقای عبدالحس��ین بیدآبادی به ک م 0043821121 بسمت نائب 

رئیس هیئت مدیره
4- آقای محمدحسین ذوالفقاری به ک م 0043216031 بسمت عضو 

هیئت مدیره
5- آقای امیر محرابی نژاد به ک م 0939700190 بسمت عضو هیئت مدیره

کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره 
به امضای س��ه نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر ش��رکت و اوراق 
عادی و مراس��الت به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

مالف62001

بارکد0798368

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات
 و ارتباطات میعادشرق شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 206517 
و شناسه ملی10102481335

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1391/9/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا میروکیلی به ش��ماره ملی 4430544875 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم معصومه رمضان پور ش��لمانی 
به ش��ماره ملی 0055178601 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و 
آقای سیدحسین صاحبی به شماره ملی 0046972293 به سمت عضو 

هیئت مدیره
2- روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین 

شد.
3- غف��ار فرون چی به کدملی 2802307045 به س��مت بازرس اصلی 
و اله��ه میروکیلی به ش��ماره مل��ی 4433347906 به عن��وان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

مالف62004

بارکد0809020

آگهی تغییرات شرکت پارس آسیا آرون 
سهامی خاص به شماره ثبت 378191 

و شناسه ملی 10320279062

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1391/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- مؤسس��ه حسابرسی مفید راهبر به ش ملی 10861836531 بسمت 

بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
اعض��ا هیئت مدیره برای مدت دو س��ال بقرار ذی��ل انتخاب گردیدند: 
س��ازمان اقتص��ادی کوث��ر ب��ه ش مل��ی 14000080969- ش��رکت 
مل��ی  ب��ه ش  کوث��ر  الکترونی��ک  و  ب��رق  صنای��ع  س��رمایه گذاری 
10101012504- ش��رکت سرمایه گذاری کش��اورزی کوثر به ش ملی 
10100931903- ش��رکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معاون کوثر 
به ش ملی 10101108480- شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد 

کوثر به ش ملی 10100932693

مالف62008

بارکد0737756

آگهی تغییرات شرکت تولیدی هادی برق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48272 

و شناسه ملی 10100934701

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/19 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

حس��ن پورطهماسبی به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، 

راضیه کاشانی  مطلق نایب رئیس هیئت مدیره و محمدهراتی زاده 

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

امضا کلیه اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک سفته 

برات و قراردادها و عقود اس��المی و بطور کلی هرگونه قراردادی 

که برای ش��رکت ایجاد تعهد کند با یک امضا از سه امضا اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

مالف62006

بارکد0719231

آگهی تغییرات شرکت داده پردازی نوتاش 
اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت 
126109 و شناسه ملی 10101695290

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/3/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

علی فتح اله زاده به کدملی 2802444816 به سمت رئیس هیئت 
مدی��ره و بزرگ بالی به کدملی 6269855871 به س��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره و احمد قصری نیا به کدملی 0039744582 

به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
اوراق و اسناد مالی معتبر از جمله چک، سفته، بروات با امضاء 2 
نفر از 3 نفر )2نفر اعضاء هیئت مدیره و 1 نفر مدیرعامل( با مهر 
شرکت معتبر می باشد و امضاء نامه های اداری با امضاء مدیرعامل 
ش��رکت یا با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود

مالف62011

بارکد0713735

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی
 بیمه استقالل شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 121744
 و شناسه ملی 10101652627

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

ش�رکتارتباطاتزیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به 
ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید 3 دس��تگاه چیلر 400 تن واقعی اسکرو )پیچشی( بهمراه حمل؛ نصب و راه اندازی 
و جمع آوری 3 دستگاه چیلر موجود و حمل به انبار اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت 

می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند.
1-ش��رکت کنندگان در فراخوان می بایس��ت دارای گواهی صالحیت معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و یا دارای مجوز 

وزارت صنعت؛ معدن و تجارت بوده و بهمراه اسناد ارائه نمایند.
2-ش��رکت کنندگان می بایس��ت گزارش صورت های مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرسی مربوط به سال 91 

خود را ارائه نمایند.
3-ارائه رضایت نامه کتبی مرتبط با موضوع از کارفرمایان قبلی طبق فرم ارزیابی امتیازآور است.

4-مهلت دریافت مدارک اس��تعالم ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نش��ر فراخوان تا س��اعت 16 روز شنبه مورخ 
92/7/27 می باشد.

5-آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل ش��ده به همراه اس��ناد و مدارک درخواس��تی حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه 
مورخ 92/8/13 می باشد.

6-محلدریافتمدارک:تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- روبروی خیابان شهید قندی- ساختمان 
مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت- طبقه نیم کف غربی- اطاق 4 می باشد.

7-شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 88112124و 88112634تماس حاصل نموده 
و یا به آدرس www.tic.IRمراجعه نمایند.

ش��ایان ذکر اس��ت پس از بررسی اس��ناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از ش��رکت های واجد شرایط برای 
دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

مالف3132

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 92/9
 خرید 3 دستگاه چیلر 400 تن واقعی اسکرو )پیچشی( 

بهمراه حمل و نصب و راه اندازی و جمع آوری 

شرکت ارتباطات زیرساخت

تاول
نوب

نظ��ر به این که پرونده اتهامی ش��ما جهت رس��یدگی و اتخاذ 
تصمیم در این هیات به اتهام، نقض قوانین و مقررات مربوطه، 
هر نوع اس��تفاده غیرمجاز از شوون و موقعیت شغلی و امکانات 
و اموال دولتی، غیبت غیرموجه به صورت متوالی، سوءاستفاده 
از مقام و موقعیت اداری، تحت رس��یدگی می باشد لذا با توجه 
به مجهول المکان بودن ش��ما و با تجویز تبصره 2 ماده 4 قانون 
رس��یدگی به تخلفات اداری کارکنان دول��ت و ماده 73 آئین  
دادرس��ی مدنی مرات��ب در یک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار کشور آگهی می ش��ود تا ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در واحد مربوطه یا دفتر این هیات به آدرس: 
بزرگراه یادگار امام، سعادت آباد- کوی فراز- سازمان زندان ها- 
طبقه اول دفتر هیات های رس��یدگی به تخلفات اداری حضور 
یافته تا نس��بت به ابالغ برگ تفهیم اتهام اقدام ش��ود. بدیهی 

است در غیر این صورت طبق قانون اقدام خواهد شد.

آگهی احضاریه آقای عباس آقایاری

سهراب سلیمانی- رئیس شعبه سوم هیات بدوی 
رسیدگی به تخلفات اداری سازمان  زندان ها

مالف3146

سال هفتادو دوم q  شماره q 20613  تکشماره 5000 ریال12صفحه  پنج شنبه 18 مهر q  1392 4 ذیحجه q  1434 10 اکتبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

بهاتهامشرکتدرتظاهراتمخالفانسیاستمهاجرت

پلیس آمریکا 8 نماینده دموکرات کنگره را دستگیرکرد

* الحیات: در دستگاه های امنیتی عراق بعثی ها 

نفوذ کرده اند.

* دومین تیم بازرسان سازمان ملل برای انهدام 

سالح های شیمیایی وارد دمشق شدند.

* بازداشت اعضای یک ش��بکه تروریستی در 

خاک لبنان.

* اعت��راض مقاومت فلس��طین علی��ه یورش 

صهیونیست ها به مسجداالقصی.      صفحهآخر

تداوم بحران دولت فدرال در واشنگتن
اوباما: به جمهوریخواهان باج نمی دهم

صفحه2 صفحه2

* ذخیره سازی بنزین برای نوروز 93 آغاز شده 

است.

* رئیس کل بیمه مرکزی: بیمه ش��خص ثالث 

بازنگری می شود.

* معاون بازرسی ش��ورای اصناف: تهران رتبه 

اول تخلفات صنفی را دارد.

* ط��رح وزارت صنع��ت برای کنت��رل واردات 

کاالهای سرمایه ای.                         صفحه4

افزایش یک میلیارد لیتری مصرف بنزین 
در نیمه اول امسال

* اتهام این 8 نفر مسدود کردن حرکت خودروها عنوان شده است!
* 200 نفر دیگر از معترضان به این قانون نیز از سوی پلیس واشنگتن دستگیر شدند.                   صفحهآخر

سخنگویوزارتخارجهاعالمکرد

برقراری رابطه ایران و انگلیس
در سطح کاردار غیر مقیم

* نقوی حسینی: جلسه کمیسیون 
امنی��ت ملی ن��ه غیرعلن��ی و نه 
محرمانه بود و بنده مطالب روزنامه 

کیهان را تکذیب نکردم.
وزیرخارج��ه  آق��ای  اظه��ارات   *
نمی تواند جلسه کمیسیون امنیت 
ملی مجلس را محرمانه کند چرا که 
جلسه محرمانه قواعد خاصی دارد.

* ظریف: بع��د از دیدن تیتر یک 
روزنامه ]کیهان[ کمردرد و پادرد 
شدیدی گرفتم. حتی نمی توانستم 

راه بروم یا بنشینم!

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: باید با حفظ ش��تاب فعلی، خود را به 
خطوط مقدم علمی جهان برسانیم تا به یاری پروردگار و به همت جوانان 
و نخبگان خوش استعداد و فعال کشور، ظرف 4 یا 5 دهه به مرجع علمی 

جهان تبدیل شویم.
* به آینده درخش��ان و قابل دسترسی بیندیش��یم که ایران به قله علم 
جهانی تبدیل ش��ده و هرکسی بخواهد به یافته های جدید علمی دست 

یابد، باید زبان فارسی را فراگیرد.
* با وجود فراگیر شدن این خواسته بسیار مهم، و نیاز حقیقی دانشگاه ها 
و مراک��ز صنعت��ی به یکدیگر، هنوز ارتباط کام��ل و منطقی میان مراکز 

تحقیقاتی و علمی با کارخانه ها و مراکز تولیدی به وجود نیامده است.
* پیشرفت علمی باید درون زا و متکی به استعدادهای درونی باشد.

* نخب��گان ج��وان ایرانی قادرند کش��ور و ملت را به قله های پیش��رفت 
همه جانبه برسانند.

* تمرک��ز اصلی جبهه ای که امروز در مقابل نظام اس��المی قرار گرفته، 
جلوگیری از قدرتمند شدن علمی و فناوری ایران است.

* بیدار شدن ملت ها و ایستادن با دست خالی، در مقابل رفتار تحقیرآمیز 
غ��رب و آمریکا، حادثه بزرگی بود که البته برخالف تصور غربی ها، هنوز 
تمام نشده است.                                                         صفحه3

* مرضیه افخم: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسالمی در خصوص سطح 
روابط دو کشور در حد کاردار، وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه انگلیس 

توافق کردند در سطح کاردار غیرمقیم با یکدیگر روابط داشته باشند.
* ویلیام هیگ: موافقم هر 2 کش��ور کاردارهای��ی غیرمقیم را مامور ایجاد 
رابطه کنند.                                                                    صفحه2

رهبر انقالب: ايران بايد
به مرجع علمی جهان تبديل شود

دردیدارجواناننخبهکشور

سخنگویکمیسیونامنیتملیمجلس:

من خبر کیهان را تکذیب نکرده ام
* روز تلخی بود ولی برای من بسیار آموزنده.  یاد گرفتم که هرچه می خواهم 

بگویم علنی و عمومی بگویم.
* ظری��ف توضیح ن��داد که با وجود تأکید اعضای کمیس��یون امنیت ملی 

برصحت خبر کیهان چگونه هنوز هم این خبر را تکذیب می کند؟
* انتظار آن بود آقای ظریف بفرمایند تیتر کیهان ایش��ان را به بیمارستان 
کش��انده بود یا فشار مدعیان اعتدال در دولت راستگویان و اعتراض به وی 
که چرا صداقت به خرج داده است؟!                                    صفحه10

* لطفا تماس نگیرید »کدخدا«ی موردنظر رعیت است!
* لوموند: آمریکا در ماجرای تحریم ها سر فرانسه کاله گذاشت

* نتانیاهو بی  آن که سرخ شود 18 سال است دروغ می گوید

ساختمان سازش 
چگونه فرو ریخت ؟

امام:نفوذیهاحرفهایخودرا
اززبانسادهاندیشانموجهمیزنند


