
بارکد 1601517

آگهی تغییرات شرکت
 پارس التک انرژی سهامی خاص

 به شماره ثبت 286281
 و شناسه ملی 10103237706

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/4/19 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: آقای محس��ن 
هدایتی فر به شماره ملی 0793560081 به عنوان بازرس 
اصل��ی و خانم زهرا نوارچی به کدملی 0058769226 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: شرکت التک انرژی آرس به شماره ثبت 
977529964 برونوی سوند کشور نروژ به نمایندگی آقای 
کنوت آون به ش��ماره گذرنام��ه L 0913527/17 01 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین یارمحمدی به 
ش��ماره ملی 3379790095 به سمت مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره و آق��ای هوکان گرونتوفت فورلند به 
گذرنامه شماره 25696400 به سمت عضو هیئت مدیره.

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

م الف 72343

بارکد 1053841

آگهی تغییرات شرکت عمران 
و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان

 سهامی خاص به شماره ثبت 390294 
و شناسه ملی10320410401

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ1392/4/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ب��ه   0050732102 کدمل��ی  قاس��می  محمدحس��ین 
نمایندگ��ی از ش��رکت انبوه س��ازان س��بز اندیش��ان ب��ه 
شناس��ه ملی 10102770018 به جای آقای یوسف حقی 
حصار بس��مت مدیرعامل و عض��و هیئت مدیره برای بقیه 
مدت تصدی هیئت مدیره تعیین ش��د. کلیه اوراق و اسناد 
به��ادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته، بروات و 
قرارداده��ا و عقود اس��امی با امضای ثاب��ت مدیرعامل و 
مدیرمالی شرکت آقای مهدی ارژنگ هشجبین به کدملی 
1639610855 ب��ه اتف��اق یکی از اعض��ای هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری 

با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف69085

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه 
مورخ1392/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 اعضا هیئت مدیره به مدت 2سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای داود حاجی لو به ش��ماره ملی 00503594444 به سمت 
رئیس هیئ��ت مدیره آقای علیرضا ش��املو فرهمند به ش��ماره 
ملی 3873247933 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
محمدرضا محمدی به ش��ماره ملی 0035370092 به س��مت 

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی منتهی به 91/12/30 

تصویب شد.
مل��ی  شناس��ه  ب��ه  اص��ول  فراگی��ر  حسابرس��ی  موسس��ه 
10100323615به عنوان بازرس اصلی و آقای مراد جعفرزاده 
اس��امی به ش��ماره مل��ی 2590360444 به عن��وان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های ش��رکت 

انتخاب گردید.

بارکد 1542640

آگهی تغییرات شرکت سفیر 
صنعت اسپید سهامی خاص 
به شماره ثبت 172933 

و شناسه ملی 10102153596

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

م الف 72346

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1392/5/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.

آقای مس��عود رئوفی با کد ملی 4322690505 به س��مت بازرس اصلی و خانم ندا قطرانیان با کد ملی 0060333105 به 
س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.
آق��ای میرمهدی هاش��می صالحی با کد ملی ش��ماره 0061787299 به س��مت رئیس هیئت مدی��ره و مدیرعامل خانم 
عزت الس��ادات هاشمی صالحی با کد ملی ش��ماره 0041287487 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فرزانه هاشمی 
صالحی با کد ملی ش��ماره 0047788331 به س��مت عضو هیئت مدیره خانم فریبا هاش��می صالحی با کد ملی ش��ماره 

0057168954 به سمت عضو هیئت مدیره.
هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را به ش��رح مندرج در صورتجلس��ه به مدیرعامل تفویض نمود کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
چک ها و س��فته ها و اس��ناد تعهدآور و رس��می وقراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر 
ش��رکت معتبر اس��ت و ضمنا اوراق عادی و کارهای عادی و حواله های جاری ش��رکت با امضای مدیرعامل و مهر ش��رکت 

معتبر است.

بارکد1646237

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی جی سهامی خاص
 به شماره ثبت 41623 و شناسه ملی 10100869984

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 72340

اداره کل بهزیستی استان قزوین درنظر دارد آهن آالت مازاد خود را 
از طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند، لذا از عاقمندان به شرکت 

در مزایده دعوت می گردد مطابق شرایط ذیل اقدام نمایند.
شرح اقالم: 1- تیرآهن نمره 18 با پاک ذوب آهن اصفهان 174 شاخه 
12 متری )جرم هر ش��اخه 12 مت��ری 225 کیلوگرم( 2- تیرآهن نمره 
14 به تعداد 37شاخه 12متری )جرم هر شاخه 12متری 155کیلوگرم(

 3- میلگ��رد آجدار 18 به مقدار 36666کیلوگرم 4-  منبع گاز طبیعی 
LPG سه عدد 5- آهن آالت ضایعاتی در حدود 3000کیلوگرم

شرایط شرکت در مزایده: 
1- مهلت دریافت اسناد و بازدید: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم )یک شنبه 

مورخ 1392/8/19( لغایت پایان وقت اداری مورخ پنج شنبه 1392/8/30 
2- مح�ل اخذ اس�ناد: متقاضیان جهت دریافت اس��ناد به دفتر امور 
حقوقی بهزیستی استان قزوین واقع در قزوین خیابان هال احمر اداره 

کل بهزیستی مراجعه نمایند. 
3- محل بازدید از آهن آالت: قزوین جاده قدیم تهران- جنب نمایندگی 
ایران خودرو احمدی- مجتمع بهزیستی 72 تن شهید )در ساعات اداری(

4- مهلت قبول پیشنهادات: از تاریخ پنج شنبه 1392/8/30 لغایت 
پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1392/9/10 

 5- محل تسلیم پیشنهادات: دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی 
استان قزوین

6- زمان و محل بازگش�ایی پاکت ها: روز سه شنبه مورخ 92/9/12 
ساعت 10 صبح در محل اداره کل بهزیستی استان قزوین

7- بهزیستی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
8- هزینه آگهی ها و کسورات برعهده برندگان مزایده می باشد.

9- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

آگهی مزایده
 فروش آهن آالت مازاد 

اداره کل بهزیستی استان قزوین

دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی استان قزوین

اداره کل بهزیستی استان قزوین

  نوبت دوم 

دادگستری کل استان تهران در نظر دارد مناقصه انجام 
امور س�رویس و نگهداری تاسیس�ات س�اختمانهای 
واحدهای تابعه خود را در سال 93-1392 به شرح مندرج 
در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به 

اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
از کلیه اشخاص حقوقی که دارای امکانات ارائه خدمات مورد 
نظر می باشند دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در 
این مناقصه جهت دریافت اس��ناد مربوطه در ساعات اداری 
روزهای دوش��نبه م��ورخ 92/8/20 لغایت سه ش��نبه مورخ 
92/8/28 به اداره دبیرخانه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی 
دادگستری کل استان تهران به نشانی تهران - خیابان خیام 
- باالتر از چهارراه گلوبندک - ساختمان دادگاه های کیفری 
دادگستری استان تهران طبقه سوم مراجعه و اسناد مربوطه 

را دریافت نمایند.
1- هزینه تهیه هر نس��خه اس��ناد مناقصه مبلغ سیصدهزار 
ریال اس��ت. مناقصه گ��ران باید این مبل��غ را بصورت نقدی 
بحساب شماره 108 درآمد متفرقه خزانه داری کل نزد بانک 
مرکزی جمهوری اس��امی ایران در شعب بانک ملی ایران 
واریز و اصل رسید مربوطه را )نسخه صاحب حساب( جهت 
دریافت اس��ناد مناقصه به دبیرخانه معاونت اداری و مالی و 

پشتیبانی دادگستری کل استان تهران ارائه نمایند.
2- مهلت قبول پیش��نهادات پایان س��اعت اداری روز شنبه 
مورخ 92/9/9 است. به پیشنهاداتی که بعد از مهلت تعیین 

شده ارائه شده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

3- تضمی��ن ش��رکت در مناقصه معادل هفتص��د و پنجاه 
میلیون ریال است که ش��رکت کنندگان باید بصورت نقدی 
بحساب شماره 2171299001008 سپرده دادگستری نزد 
بانک ملی ایران ش��عبه کاخ دادگستری واریز و اصل رسید 
مربوطه و یا اص��ل ضمانت نامه بانکی )در صورتیکه تضمین 
ش��رکت در مناقصه بص��ورت ضمانت نامه بانکی باش��د( که 
توس��ط یکی از بانک های معتبر و طبق نمونه ضمیمه اسناد 
مناقصه در وجه دادگس��تری کل اس��تان تهران صادر شده  

باشد به ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند.
4- مناقصه گران بای��د دارای گواهینامه تعیین صاحیت از 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و ش��ماره ردیف ثبت نام 
در س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور موضوع م��اده 18 قانون 
مالی��ات بر ارزش افزوده، و ش��ماره ثبت ن��ام در پایگاه ملی 
اطاع رس��انی مناقصات کشور باشند و مستندات مربوطه را 

بهمراه پیشنهادات خود ارائه نمایند.
5- پیش��نهادات واصله در س��اعت 10 صبح روز یک شنبه 
مورخ 92/9/10 در محل دادگس��تری کل اس��تان تهران به 
نشانی فوق الذکر با حضور پیشنهاد دهندگان مفتوح و قرائت 

می شود.
6- پیشنهادات مبهم ، مش��روط ، مخدوش،  ناخوانا و فاقد 

تضمین مورد قبول نخواهد بود.
7- دادگس��تری استان تهران نس��بت به رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است.
8- هزینه تهیه اسناد مناقصه قابل استرداد نیست.

 فراخوان عمومی مناقصه شماره 9001/165/12

دادگستری کل استان تهران م الف 3558

م الف 3556

اداره کل خط و س�ازه های فنی راه آهن جمهوری اس�المی ایران در نظر دارد، بنابر آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 
قانون برگزاری مناقصات مصوبه ش��ماره 84136/ت 33560 ه  مورخ 85/7/16 نس��بت به شناسایی تامین کنندگان کاالی 

صاحب صاحیت جهت دعوت به مناقصه ای به شرح زیر اقدام نماید:
1- شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید پنج هزار/ 5000 اصله تراورس چوبی سوزن جهت بازگشایی ایستگاه ها

2- مدت زمان تحویل: دو/ 2 ماه
عاقه من��دان می توانن��د جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیف��ی، از تاریخ آخرین نش��ر آگهی تا مورخ 92/8/26 به نش��انی 
س��ایت های ملی مناقصات- HTTP://IETS.MPORG.IR- و س��ایت اداره کل خط و س��ازه های فنی راه آهن ج.ا.ا 
-HTTP://KHAT.RAI.IR- مراجعه و اسناد تکمیل شده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه، مورخ 92/9/11 
بصورت دربس��ته و ممهور به مهر ش��رکت به آدرس: تهران- میدان راه آهن- ساختمان شهید نوری- طبقه دوم- دبیرخانه 
اداره کل خط و س��ازه های فنی، تحویل و رس��ید دریافت دارند. این اداره پس از ارزیابی اسناد تحویلی، نسبت به دعوت از 
تامین کنندگان کاالی واجد شرایط جهت خرید اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر 

هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد نمود.
اس��ناد، از طریق س��ایت HTTP://IETS.MPORG.IR ی��ا HTTP://KHAT.RAI.IR بص��ورت رایگان قابل 
دسترسی می باشد، در غیر اینصورت مناقصه گران می توانند با معرفی نماینده خود به این اداره کل نسبت به دریافت اسناد 

دیجیتالی از گروه IT اقدام نمایند. هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

»آگهی فراخوان شماره 91/34/ص31«

سال هفتادو دوم q  شماره q 20637  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه 19 آبان q  1392 6 محرم q  1435 10 نوامبر2013

یادداشت روزخبر ویژه

صفحه2

* وزیر دفاع: موشک صیاد2 دارای موتور سوخت جامد، با سیستم هدایت ترکیبی و قابلیت عملیاتی باال است.
* موشک صیاد2 قادر است انواع بالگردها، هواپیماهای بدون سرنشین و اهداف با سطح مقطع راداری کوچک 

و دارای سرعت و مانور باال را در محدوده عملیاتی خود منهدم کند.
* تحقیقات »سامانه پدافند هوایی تاش« به پایان رسیده است.

* سامانه »تاش«، یک سامانه پدافند هوایی برد متوسط و ارتفاع بلند است.                              صفحه10

* بی��ش از یک میلیون فیلیپین��ی از ترس توفان و 
موج های س��همگین دریا مجبور ب��ه ترک خانه های 

خود شدند.
* س��رعت توفان هنگام عبور از روی خش��کی 275 

کیلومتر در ساعت اعام شده است.

* به علت شدت توفان اجساد قربانیان در خیابان ها 
پراکنده اند.

* توفان پرقدرت هایان صدها س��اختمان را تخریب 
کرده و برق مناطق گس��ترده ای از فیلیپین نیز قطع 
شده است.                                        صفحه11

آمانو فردا به تهران می آید
* یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی روز دوش��نبه)فردا( برای ادامه 

گفت وگوهای فنی با جمهوری اسامی ایران وارد تهران می شود.
* خبرگزاری صدای روسیه: آمانو برای امضای یک توافقنامه چارچوب 
هم��کاری بین ایران و آژانس در 10 و 11 نوامبر )19 و 20 آبان ماه( در 
جریان سفر به تهران، آماده می شود.                                    صفحه2

1200 کشته و یک میلیون نفر آواره
نتیجه توفان سهمگین فیلیپین

* اهانت به سیدحسن نصراهلل 3 شهر لبنان را 

ناآرام کرد.

* فعال بحرینی از بحران سازی بندر بن سلطان 

در منامه خبر داد.

* اعت��راض ه��زاران نف��ری مردم یم��ن علیه 

تروریست های تکفیری.

* قتل 3 نفر از طرفداران مرسی در ناآرامی های 

چند شهر مصر.                          صفحه آخر

جلسه مشترک نمایندگان پارلمان اسرائیل 
با مخالفان بشار اسد در تل آویو

* بازده��ی بورس در س��ال جاری ب��ه 100درصد 

رسید.

* ی��ک عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 

پیشنهاد کرد؛ تبدیل یارانه نقدی به سهام.

* س��اخت 30 هزار واحد مسکن مهر به علت نبود 

تسهیات اعتباری متوقف شد.

* بنیاد مس��کن: این تعداد واحد مس��کونی قرار بود در 

شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت ساخته شود.  صفحه4

سرمایه گذاری10 میلیارد دالری
 برای افزایش کیفیت سوخت

با حضور وزیر دفاع صورت گرفت

افتتاح خط تولید
 موشک پدافندی صیاد2

صفحه2

ژنو
 میدان

 و تصویر آن

گزارش خبری کیهان
 ازچالش سخت در ژنو

باج خواهی حریف و ابهام در نتیجه مذاکرات

وقتی پادوهای نتانیاهو علیه کیهان
نعل وارونه می زنند

* وزیر خارجه فرانسه نوکر حلقه به گوش صهیونیست هاست؟!

سرویس سیاسی-
نتیج�ه مذاکرات س�ه روزه ایران و گروه موس�وم ب�ه 1+ 5 تا 
ساعت2 بامداد امروز ) یکش�نبه (به وقت تهران در ژنو پایتخت 
سوئیس با اصرار آمریکا و برخی شرکای غربی اش بر خواسته های 
غیرقانونی و زیاده خواهانه از ایران که با مقاومت تیم مذاکره کننده 

کشورمان روبرو شد در هاله ای از ابهام باقی ماند.
روز س��وم مذاکرات فش��رده ایران و گ��روه 1+5 دیروز ب��ا برگزاری 
دیدارهای فشرده دوجانبه، سه جانبه و چهارجانبه بین تیم مذاکره کننده 
کش��ورمان با 6 کش��ور حاضر در مذاکرات در جوی آکنده از بیم و امید 

برگزار شد.
س��ومین روز از مذاکرات فشرده ایران و گروه 1+5 که دیروز قرار بود 
8/30 دقیق��ه به وقت ژنو )11 به وقت ایران( با دیدار س��ه جانبه ظریف، 
کری و اش��تون و در ادامه دیدار جمعه شب این سه نفر پیگیری شود به 
تعویق افتاد و جای این نشست را دیدارهای فشرده دیگری گرفت و این 

دیدار به بعد ازظهر دیروز موکول شد.
هیئت های دیپلماتیک دلیل تاخیر در ش��روع مذاکرات روز س��وم را 
فشردگی مذاکرات هیئت های 1+5 با یکدیگر و کشورهای خود همچنین 
ورود وزرای خارجه روس��یه و چین ب��ه مذاکرات عنوان کردند که این 2 
نفر دیروز ظهر به ژنو رسیدند.                              بقیه در صفحه3


