
حراج حضوری کاالهای صنعتی
موسسه ای اقتصادی در نظر دارد تعدادی کاالهای صنعتی شامل:

1- دس��تگاه تنظی��م گاز مایع P.O.S به ابعاد 2/25×1/19×6/2 متر2- قطع��ات و لوازم دکل های حفاری چاه نفت و گاز 
و تجهی��زات خ��ارج کردن ابزارهای به جا مانده در چاه به هنگام حفاری س��اخت کش��ور چی��ن )وزن تقریبی 9000تن( 
 )KH165( باربرداری 100 کیلوگرم4- دس��تگاه تزریق پالستیک مدل )نقطه جوش( ABB  3-دس��تگاه ربات صنعتی
100 و 162 تن 5- سیس��تم مودالرداربس��ت صنعتی ساخت کمپانی doka ش��امل جک های قابل تنظیم 6- نبشی و 

سپری آهنی، ضربه گیر و غیره... را از طریق حراج حضوری به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
قابل توجه اینکه متقاضیان بایستی 20٪ مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی یا پرداخت از طریق 

کارت خوان بانکی همزمان با خرید در محل حراج پرداخت نمایند.
تاریخ و مکان بازدید

یکشنبه و دوشنبه 26 و 92/8/27 از ساعت 10 الی 12
دستگاه تزریق پالستیک و ضربه گیر در انبار آزادی:

تهران، جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه مینا، جنب شهرک فرهنگیان
و مابقی محموله ها در:

تهران، بزرگراه فتح )جاده قدیم کرج(، میدان شیر پاستوریزه، ضلع جنوب غربی، انبار فجر
تاریخ و مکان برگزاری حراج

سه شنبه 1392/8/28 از ساعت 15 الی 17
تهران، بزرگراه فتح )جاده قدیم کرج(، میدان شیر پاستوریزه، ضلع جنوب غربی، انبار فجر

تلفن: 66802212
م الف 3574

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1392/3/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنامه ش��رکت منتهی به س��ال مالی 91 به تصویب رسید. 
اعض��ا هیئت مدیره برای مدت دو س��ال به ق��رار ذیل انتخاب 

گردیدند:
حس��نعلی لطفعل��ی زاده ب��ا ک��د مل��ی 2296643825 ب��ه 
نمایندگی از ش��رکت مهندسی آماد بهینه س��از به شناسه ملی 

 10102251739
نصراله ش��ادی نسب با کد ملی 4569828310 به نمایندگی از 

شرکت ناصرین وحید به شناسه ملی 10102255011
مس��عود اورع��ی با کد مل��ی 0049780131 ب��ه نمایندگی از 

شرکت خدماتی ساتر سبز به شناسه ملی 10102262391
بهادر میردار س��لطانی با کد ملی 6279738310 به نمایندگی 
از شرکت سنجش گستر دانا به شناسه ملی 10102384287 
عبدالنبی غبیشاوی با کد ملی 1752338995 به نمایندگی از 
بنیاد تعاون س��پاه به شناس��ه ملی 10100000141 و روزنامه 
کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2090701163 به عنوان 
بازرس اصلی و رضا درویش به ش��ماره ملی 0053341376 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

بارکد 1382338

آگهی تغییرات شرکت گروه طلیعه 
سبز جهان سهامی خاص

 به شماره ثبت 244700 
و شناسه ملی 10102853650

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

م الف 76113

زن روز اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

آگهی مناقصه 
خرید اسپیلیت شفت، پمپ 
و مانیتور خودرو آتش نشانی

صنای�ع حدی�د در نظ��ر دارد اقالم ی��اد ش��ده را مطابق با 
مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه خریداری نماید.

متقاضی��ان جهت دریافت اس��ناد مناقص��ه می توانند طی یک 
هفته از انتش��ار آگهی نوبت دوم، با همراه داش��تن معرفی نامه 
همه روزه به جز پنج شنبه و روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 16 
ب��ه آدرس تهران- کیلومتر 11 ج��اده مخصوص کرج- خیابان 
سپاه اس��الم )36(- صنایع حدید- مدیریت قراردادها مراجعه 
و جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با تلفن های 44905671-3 

داخلی 315 و 312 تماس حاصل فرمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

م الف 3630

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/3/9 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

نصرا... شادی نسب به شماره ملی 4569828310 به نمایندگی 

از ش��رکت به شناس��ه مل��ی 10102255011 ناصرین وحید 

ب��ه عنوان رئی��س هیئت مدی��ره و مدیرعامل و به��ادر میردار 

سلطانی به شماره ملی 6279738310 به نمایندگی از شرکت 

سنجش گستر دانا به شناس��ه ملی 10102384287 به عنوان 

نائب رئیس هیئت مدیره و حسنعلی لطفعلی زاده به شماره ملی 

2296643825 به نمایندگی از شرکت مهندسی آماد بهینه ساز 

به شناس��ه ملی 10102251739 و مس��عود اورعی به شماره 

مل��ی 0049780131 به نمایندگی از ش��رکت خدماتی س��اتر 

سبز به شناسه ملی 10102262391 و عبدالنبی غبیشاوی به 

ش��ماره ملی 1752338995 به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه 

به شناسه ملی 10100000141 به عنوان عضو هیئت مدیره

- کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار وتعهدآور ش��رکت از قبیل چک، 

س��فته و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه امضای یکی از 

اعضای هیئت مدیره با مهر ش��رکت و تمامی مکاتبات اداری با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می   باشد.

بارکد1382443 

آگهی تغییرات شرکت گروه طلیعه 
سبز جهان سهامی خاص

 به شماره ثبت 244700 
و شناسه ملی 10102853650

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

م الف 76112

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/3/6 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

محسن زکی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی 

تجارت )س��هامی خاص( به کد ملی 1827964261 به س��مت 

رئیس هیئت مدیره، علی اصغر احمدی به کدملی 6429876497 

به نمایندگی ش��رکت خدمات تجارت )سهامی خاص( به سمت 

نایب رئی��س هیئت مدیره و مدیرعامل، حمید هراتی به کدملی 

1378080211 به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور تجارت 

)سهامی خاص( بسمت عضو هیئت مدیره، عباسعلی معینیان به 

کدملی 4569666329 به نمایندگی شرکت خدمات مسافرتی 

و توریس��تی آهوان )سهامی خاص( بس��مت عضو هیئت مدیره، 

ش��هاب مس��رت به کدمل��ی 4431785541 ب��ه نمایندگی از 

شرکت پتکین )س��هامی خاص( بسمت عضو هیئت مدیره برای 

بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه چک ها و اسناد و اوراق 

تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء 

هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت ناف��ذ و در غیاب مدیرعامل 

ب��ا امضای دو نفر از اعض��اء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 

معتبر و نافذ می باش��د. کلیه مکاتبات و اس��ناد عادی شرکت با 

امض��اء مدیرعامل و مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء 

یک��ی از اعضاء هیئت مدیره و مهر ش��رکت معتبر و نافذ خواهد 

بود. اختیارات هیئت مدیره به ش��رح مندرج در صورتجلس��ه به 

مدیرعامل تفویض گردید.

بارکد 1692561

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی 
و معدنی سیمان تجارت مهریز 

شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 379507 

و شناسه ملی 10320284710

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

م الف 76059

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده مورخ 

1392/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-خانم رویا بازرگان نیا به شماره 

ملی 0033933898، 2-آقای روزبه ابوالزاده اس��کویی به ش��ماره ملی 

0084823348، 3-آقای عمید مسعودی به شماره ملی 2539547583 

کماکان به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. 

آقای رامین راوفی آرانی به شماره ملی 0050063022 به عنوان بازرس 

اصلی و آقای س��ید نادر رضایی اول به ش��ماره ملی 0939509660 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های شرکت مهندسین 

مشاور نقش ماندگار انتخاب شد.

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

بارکد 1969473

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نقش ماندگار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 165910 

و شناسه ملی 10102084594

م الف 76093

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1392/4/29 

تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: موسس��ه حسابرس��ی رس��ا محاسب 

امین به شناس��ه ملی 10320857454 به عنوان بازرس اصلی و 

آقای سعید شرافتمند به ش��ماره ملی 0068654596 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی 91 به تصویب رسید. 

اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 

- آقای محمد قطان کاش��انی به ش��ماره ملی 0042634873 - 

آقای علیرضا قطان کاش��انی به ش��ماره مل��ی 0066568511 - 

خانم الدن سمائیان به شماره ملی 0452298660

بارکد 1311722

آگهی تغییرات شرکت فر بافت 
سهامی خاص به شماره ثبت 131088 

و شناسه ملی 10101743960

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

م الف 71825

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

مورخه 1392/3/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال با سمت های ذکر شده به 

شرح ذیل انتخاب و تعیین گردید. آقایان بهمن اصالنی به سمت 

رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 3255143586 رضا تربتی به 

س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0074746731 

صم��د عارفی راد به س��مت مدیرعامل و عضو هیئ��ت مدیره به 

ش��ماره مل��ی 4989537432 همچنین حق امضاء کلیه اس��ناد 

و اوراق به��ادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته، بروات، 

قرارداده��ا و عقود اس��المی با امضاء رئی��س هیئت مدیره و یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود و 

همچنی��ن اوراق عادی و اداری با امض��اء دو نفر از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

بارکد1766667

آگهی تغییرات شرکت بی بی کیو ایرانیان نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 431753 

و شناسه ملی 10320835721

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

م الف 76105

سال هفتادو دوم q  شماره q 20641  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه 26 آبان q  1392 13 محرم q  1435 17 نوامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

زد و خورد پلیس با دانشجویان معترض در 6 شهر ایتالیا

* روزنامه نیویورک تایم��ز: دیپلمات های غربی امیدوارند توافقی را کامل 
کنند که فعالیت های هسته ای ایران را به مدت شش ماه متوقف کند.

* پایگاه خبری تحلیلی ورلد سوسیالیست: اعمال تحریم های جدید علیه 
ایران، پتانسیل الزم را برای برهم زدن هر توافقی دارد.              صفحه2

* اتحادیه اروپا هفت بانک و شرکت ایرانی که حکم لغو تحریم ها 
علیه خود را از دادگاه اروپا دریافت کرده بودند، مجددا تحریم کرد.

* نخست وزیر انگلیس: شدیدترین تحریم های تاریخ علیه ایران 
را اعمال کردیم و تحریم های اساسی به قوت خود باقی می ماند.

* چهار س��ناتور دموکرات با ارس��ال نامه ای به اوباما خواستار 
تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران شدند.

* رویترز: الیحه جدید تش��دید تحریم ه��ا علیه ایران در قالب 
متمم الیحه مجوز دفاعی هفته آینده به سنا فرستاده می شود.

* فارین پالیس��ی: وزارت خزان��ه داری آمریکا با برپایی اتاقی با 
عنوان اتاق جنگ علیه برنامه هسته ای ایران در پی تحریم تمام 

شرکت های خصوصی و عمومی مرتبط با ایران است.
صفحه3

* هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق در گفت وگو با روزنامه الحیات 
پرده از برخی اظهارات منتشر نشده حسنی مبارک برداشت.

* حس��نی مبارک: آمریکا کشوری است که به هیچ کس رحم 
نمی کند و به راحتی دوستان نزدیک خود را می فروشد.

* پرویز مشرف تمام دستورات بوش را مو به مو اجرا می کرد اما 
آمریکا به راحتی وی را کنار گذاشت.

* به جای اعتماد به آمریکا بهتر اس��ت به ارتش و توانایی های 
خود تکیه کنید.

* آمریکایی ها نه دین دارند و نه خدا را می شناسند و هر اقدامی 
از آنها ممکن است سر بزند.

* مبارک در ش��رایطی این حرف ه��ا را زده که خود حدود 30 
سال در خدمت منافع آمریکا بود.                        صفحه آخر

* جاسوسی آمریکا از مسافران در فرودگاه های 

اتریش هم لو رفت.

* افراد مسلح در لیبی تظاهرات ضد تروریستی 

را به خاک و خون کشیدند.

 * اعالم حکومت نظامی در راولپندی به دنبال 

شهادت 10 سوگوار حسینی)ع(.

*نهادهای حقوق بش��ر: زندان های عربس��تان 

مشابه ابوغریب و گوانتاناموست.      صفحه آخر

ارتش سوریه تروریست ها را
در چندین منطقه به محاصره درآورد

* قیمت گذاری دستوری در س��تاد تنظیم بازار متوقف و قرار 

است قیمت کاالها در جریان تولید، عرضه و تقاضا تعیین شود.

* علی پورکاوه: ضابطه سازمان حمایت در این راهکارها 

حاکم است و هیچ کاالیی از نظارت مستثنی نیست.

* واردات خودرو با ارز بانکی ممنوع شد.

* مع��اون وزیر نفت از برنامه دولت برای افزایش س��هم 

گازوئیل در سبد سوخت خبر داد.

صفحه4

راهکارهای ستاد تنظیم بازار
برای قیمت گذاری کاالها

اعتراف تکان دهنده دیکتاتور سابق مصر

حسنی مبارک: آمریکا قابل اعتماد نیست
دوست و دشمن نمی شناسد

گزارش خبری کیهان

تشدید تحریم ها
پاسخ دشمن به حسن نیت ایران

صفحه آخر

گمانه زنی رسانه های خارجی
درباره توافق احتمالی ایران و5+1

صفحه2

حقوق شهروندی 
عصبانیت روزنامه زنجیره اییا جاده فرعی؟!

 از بی اعتنایی روحانی به هاشمی و خاتمی
* آسوشیتدپرس: پیشنهاد آمریکا در ژنو حتی مسکن اقتصادی هم نیست


