
آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست 
مناقصه شماره 42/96/2

اداره کل راه آهن جنوب

اداره کل راه آهن جنوب در نظر دارد بر اســاس آئین نامه اجرائی بند ج ماده 
12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط 

جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
موضوع مناقصه: نگهداری و ترمیم فضای سبز محورهای سه گانه 

اداره کل راه آهن جنوب
مبلغ کل برآورد: 18/878/042/309 ریال

مــدت و محل اجراء: مدت اجراء دو ســال بــوده و محل اجراء 
ایستگاه های محورهای سه گانه می باشد.

* شــرکت کنندگان در فراخوان می بایست دارای حداقل رتبه 6 
خدمات فضای سبز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و با 
توجه به گواهی صالحیت در رشته و پایه مورد نیاز دارای ظرفیت 

آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.

نــوع و منبع مالی مناقصه: مناقصه دو مرحله ای و از محل اعتبارات جاری 
راه آهن می باشد.

مهلت توزیع اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/4/10
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 4 1 روز دوشنبه مورخ 96/4/26

هزینه تهیه اســناد: مبلــغ 200/000 ریال و غیرقابل اســترداد به صورت 
واریزی به حساب شماره 4001064004005747 خزانه می باشد.

- پس از ارزیابی کیفی، از مناقصه گران واجد شــرایط که حداقل 
امتیاز الزم را کسب نموده باشــند جهت دریافت اسناد مناقصه 

دعوت بعمل خواهد آمد.
رایــگان  دریافــت  و  بیشــتر  اطالعــات  بــرای کســب   *
اســناد به پایگاه ملــی اطالع رســانی مناقصات به نشــانی:

 WWW.IETS.MPORG.IR مراجعه فرمایید.

راه آهن جمهوری اسالمی ایران نوبتدوم

5/1140م/الف

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حســین رهاب به شــماره ملــی 0938446932 به عنوان 

بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502 

بــه عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. ســید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی 

2753410542 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ســید 

سعید وفائی به شــماره ملی 0450170586 به سمت مدیر 

عامل انتخــاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 

با امضــای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر اســت روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری

سازمانثبتاسنادوامالککشور

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران، انتخاب 

بــازرس، تصویــب ترازنامــه و صورت های مالــی، انتخاب 

روزنامــه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ار اس اکسپرس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 26997 و شناسه ملی 10100724645

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/6/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره به شــرح زیــر برای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند شــرکت مهندسی و ســاخت فرآوری صنایع غیرآهنی 
مفرغ ســاز )نیپک( با شناســه ملی 10630108711 بــه نمایندگی حمیدرضا 
ســعیدی عزیزکندی به شماره ملی 0067034187 شرکت سرمایه گذاری مس 
سرچشمه با شناسه ملی 10860513778 به نمایندگی آقای ایرج بختیاری زاده 
به شــماره ملی 2991345314 شــرکت تولیدی معدنی مدوار با شناسه ملی 
10630110402 به نمایندگی محمدجواد وکیلی به شماره ملی 2992036064

آگهی تغییرات شرکت عمران گستران آذین کویر 
سهامی خاص به شماره ثبت 469549 

و شناسه ملی 14004789900

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/2/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند:
یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 
میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به ســمت بازرســین: علیرضا بروجردیان به شــماره ملی 
0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی به شماره ملی 
0450486125 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی 

انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی سال 1394/10/30 

به تصویب رسید.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخــاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توســط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشــتی و 

تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی 

و فروش و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی 

و دندان پزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی. )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان 

شهید علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 

سهم 2000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 2/000/000 ریال 

توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136 

مــورخ 1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شــعبه شــهید 

هادی پور پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شــمس خو به شماره ملی 0076193152 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و 2- ملک فرهاد حضرت 

بــه شــماره ملی 2297437781 بــه ســمت مدیرعامل و 

عضــو هیئت مدیــره و 3- حســن قهــاری به شــماره ملی 

0439840562 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 

دارنــدگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای 

یکــی از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود و اوراق عــادی و اداری با امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشی سورشجانی به 

شماره ملی 1970252642 به عنوان بازرس اصلی و شهیاد 

علی اکبر ســلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا در تاریخ 1395/5/20 
به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

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

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع شــرکت: انجام کلیه امور بازرگانی، 
خرید، فــروش، توزیع و حق العملکاری کاالهــا، واردات و صادرات کلیه 
کاالهــا و ترخیص کاالهای مجاز از تمام گمرکات کشــور، شــرکت در 
مناقصــات و مزایده های دولتی و خصوصی داخلــی و خارجی، اخذ وام 
و تســهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی 
و خصوصــی داخلی و خارجی جهت شــرکت، اخذ نمایندگی و اعطاء به 
شــرکت های داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعبه 
در داخل و خارج کشور، بازگشایی و اخذ اعتبارات و ال سی برای شرکت، 
برپایی و شــرکت در کلیه همایشها و نمایشــگاهها و سمینارهای دولتی 
و خصوصــی )مربوط به موضوع فعالیت شــرکت(، انعقاد قرارداد با کلیه 
اشــخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر 
شبکه ای، مشاوره بازرگانی به شرکت های تجاری و صنعتی اعم از دولتی 
و خصوصــی »کلیه موارد مذکور در صورت ضــرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهای الزم« مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
شــرکت: تهران خیابان فرجام بین خیابان ســراج و شهید عبادی شماره 
319 کد پســتی 1684964913 ســرمایه شــرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقســم به 1000 ســهم 1000 ریالی که تعداد 1000 ســهم با 
نام می باشــد که مبلغ 1/000/000 ریال توســط مؤسسین طی گواهی 
بانکی شــماره 1875/95 مورخ 95/6/11 نزد بانک انصار شعبه چهار راه 

رشید پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به 
شــرح ذیل تعیین شدند: 1- آقای سید علیرضا شریفی اصل شماره ملی 
0065829492 بســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2- آقای سید 
باقر شریفی اصل شماره ملی 1729515150 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3- خانم سعیده شریفی اصل شماره ملی 0057972400 بسمت 
عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
با امضاء: آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر 
یک به تنهایی با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با 
امضاء: آقای ســید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر 

یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیــارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس اصلــی و علی البدل برای 
مدت یک ســال به شرح ذیل تعیین شــدند: آسیه اکبری حلم به شماره 
ملی 1360642803 به عنوان بازرس اصلی. ســید ایمان موسی کاظمی 
محمدی به شــماره ملی 1757469151 به عنوان بــازرس علی البدل. 
روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع فعالیت 

ثبت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تأسیس شرکت سهامی خاص شریف گستر نفیس شهر در تاریخ 1395/6/20 
به شماره ثبت 498182 به شناسه ملی 14006164060

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

سال هفتادو ششم   شماره 2۱652   تکشماره 5000 ریال ۱2صفحه ) به اضافه۱6صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 30 خرداد ۱396  25 رمضان ۱43۸   20 ژوئن 20۱۷

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

بافریادمسلمانانبایدبمیرند!

3 تروریست انگلیسی در شمال لندن با کامیون نمازگزاران را زیر گرفتند

شلیکدومسپاهبهقلبتروریستها

سرکردهگروهکتروریستیانصارالفرقان
بههالکترسید

* با اینکه اســناد به تازگی منتشر شده وزارت خارجه آمریکا 
هیچ نشــانی از حضور و یا دخالت آیت اهلل کاشانی در کودتای 
28 مرداد ندارد مدعیان اصالحات با هدف تکمیل طرح قدیمی 

انگلیس برای تخریب ایشان دست به تحریف تاریخ زده اند.
* انتشار اسناد جدید وزارت خارجه آمریکا درباره کودتای 28 
مرداد 1332 دستاویزی برای مدعیان اصالحات شده است تا 
بدون نگاه کردن به این اسناد انتقام و کینه خود را از آیت اهلل 
کاشانی که بصیرت مثال زدنی او در پیش بینی کودتا و انذار به 

مصدق در تاریخ به یادگار مانده است را پوشش دهند.

* آیت اهلل کاشانی یک روز مانده به کودتای 28 مرداد 
1332 در نامه ای به مصدق: »علی رغم غرض ورزی ها و 
بوق و کرنای تبلیغات شــما، خودتان بهتر از هر کس 
می دانیــد که هّم و غم در نگهــداری دولت جنابعالی 

است، که خودتان به بقاء آن مایل نیستید.«
* سفیر وقت انگلیس در تهران: من تنها امیدی که در 
مورد کاشانی دارم آن اســت که بتوانیم او را در افکار 
عمومی بی آبرو و متهم ســازیم تا نفوذ خود را از دست 
بدهد.                                                   صفحه2

آخریناخبارازعملیاتموشکیمقتدرانهسپاه

داعش سیلی خورد
تل آویو و ریاض لرزید

گزارشتحلیلیکیهان

سندسازی برای تکمیل پروژه قدیمی انگلیس
پشت پرده ترور شخصیت  آیت اهلل کاشانی

صفحه۳صفحه2

* تروریســت های انگلیسی که سوار یک کامیونت بودند نمازگزارانی را که از مسجد لندن خارج می شدند زیر گرفتند و آنها را 
به خاک و خون کشیدند.

* به گفته پلیس انگلیس این حمله تروریستی بوده و بر اثر آن دستکم یک نفر کشته و 10 نفر هم زخمی شده اند.
* به گفته شاهدان عینی حمله کنندگان فریاد می زدند: »می خواهیم همه مسلمانان را بکشیم!«، »مسلمانان باید بمیرند«!

* نخست وزیر انگلیس ضمن همدردی با قربانیان: حادثه وحشتناکی بود.
* انگلیس طی چندماه گذشــته بارها مورد حمالت تروریستی قرار گرفته یا شــاهد حوادث مرگباری بوده که خشم مردم را 
برانگیخته است.                                                                                                                         صفحهآخر

* تحلیلگر امریکن هرالد تریبیون در گفت وگو با کیهان: 

ایران، قطر را از شوک حمالت اعراب خارج کرد.

* پایــگاه آمریکایی التنف در محاصره ارتش ســوریه و 

حشدالشعبی عراق.

* چامســکی: آمریکا هیچ  گاه از تالش برای تغییر نظام 

ایران دست نکشیده است.

* زورگیری و سرقت رسمی از دیپلمات های کره شمالی 

در فرودگاه نیویورک!                            صفحهآخر

انصاراهلل:

آل سعود با حمایت شورای امنیت
مردم یمن را بمباران می کند

* معاون نظارتــی بانک مرکزی: ســپرده گذاران ثامن 

نگران نباشند.

* مدیر سابق یک بانک: برخی موسسات اعتباری پول مردم 

را در زمینه هایی مصرف کرده اند که قابلیت بازگشت ندارد.

* ثبت ســفارش و واردات لوازم خانگی بدون شناسه از 

پس فردا ممنوع است.

* یــک تولیدکننده مبلمان: دولت نــه تنها حمایتی از تولید 

نمی کند بلکه چوب الی چرخش هم می گذارد.        صفحه4

دبیرانجمنواردکنندگانخودرو:

وزارت صنعت مبدأ آشفتگی
در واردات خودرو است

صدای 
سیلی ارهنشینیبیبیسی

درماجرایحملهموشکیسپاهبهداعش

*6فروندموشکسپاهپاســدارانانقالباسالمیازنوعذوالفقار
وقادرازاستانهایکردستانوکرمانشاهشلیکشدوباموفقیت
اهدافخودرادرشهرالمیادینواقعدراستاندیرالزورمنهدمکرد.
*پسازاینحملهبرخیازرســانههانوشــتندصدهاتروریست
تکفیریدراینحملهبههالکترسیدهیازخمیشدند،ضمنآنکه
سعدالحسینیازفرماندهانارشدداعشباتابعیتسعودینیزدر

اینحمالتبههالکترسید.
*سپاهدربیانیهخودبهتروریستهایتکفیریوحامیانمنطقهای
وفرامنطقهایآنانهشــدارداد،درصورتتکراراقداماتپلیدو
شیطانیعلیهملتایران،خشــمانقالبیوشعلههایآتشانتقام

پاسدارانانقالب،عاملینومسببانآنرادربرخواهدگرفت.
*نیرویهوافضایسپاه:موشــکهاازایرانشلیکشدوبرفراز
عراقعبورکردودرســوریهفرودآمدوتوسطهواپیماهایبدون
سرنشینیکهازاطرافدمشقبهپروازدرآمدهبودبرفرازدیرالزور

اصابتهارابهصورتهمزمانبرایمادرایرانمخابرهمیکرد.
*حملهموشکیسپاهبهداعشبازتابگستردهجهانیداشتوبه

سرعتبهخبراولرسانههایدنیامبدلشد.
*نیویورکتایمز:حمالتموشکیایرانکهازفاصلهقابلتوجهی
انجامشدهبرایدشمنانمنطقهایایرانازجملهاسرائیلوعربستان
وهمچنینآمریکاپیامدارد.صفحه۳


