
در تاریخ 1393/11/18 به شــماره ثبت 467872 به شناسه ملی 

14004718512 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 

آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

 موضوع شــرکت: توزیع و پخش انواع موادغذایی، خرید و فروش و 

واردات و صــادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و اســتفاده و اخذ 

وام و تســهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک  ها و موسســات مالی و 

اعتباری دولتی و خصوصی و یا خارجی

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: فلکه دوم صادقیه خ 20 متری ولیعصر خ شهید 

محمد کاظم اعتمادیان پالک 40 واحد 1 کدپستی 1481795151 

ســرمایه شــرکت: مبلغ 300/000/000 ریال منقسم به 30000 

ســهم 10000 ریالی که تعداد 30000 ســهم با نام و 0 سهم آن 

بی نام می باشــد که مبلغ 105/000/000 ریال توســط موسسین 

طی گواهی بانکی شماره 74/3/776/191 مورخ 93/7/6 نزد بانک 

صادرات شــعبه باغ فردوس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 

در تعهد صاحبان سهام می باشد.

اولین مدیران شــرکت: 1- آقای تقی رحیمی به شــماره کد ملی 

0031744524 به عنوان رئیس هیئت مدیره

2- آقای سعید رحیمی به شماره کد ملی 0063158981 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

3- آقــای حمید رحیمی به شــماره کد ملــی 0078320127 به 
عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار ، بانکی ، تعهدآور، 
قراردادها ، چک ها ، سفته ها ، برات و سایر نامه های اداری به امضای 
آقای سعید رحیمی به عنوان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:
- ایرج بابانژاد به شــماره ملی 0490626505 بــه عنوان بازرس 

اصلی.
- مهســا پاپکی کاشانی به شــماره ملی 0010531114 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
-روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

تاسیس شرکت سهامی خاص سامان گستر شیرین پرداز ایرانیان 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/8/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 1392 مورد تصویب 
قرار گرفت.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شناسه 
ملی 10100613380 به سمت بازرس اصلی و آقای احمد فالح 
کدملی 2142954448 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.
آقای ابوتــراب مه آبادی ک.م 2249600023 به ســمت رئیس 

هیئت مدیره
آقای محمد رحیم لو ک.م 2802579355  به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره
آقای خسرو وکیل رعیت ک.م 0872253066 به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
امضــاء کلیه اوراق عادی و مکاتبــات اداری با امضاء مدیرعامل و 
یــا هر یک از اعضای هیئت مدیره منفرداً و اســناد مالی و بانکی 
بــا امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیــره متفقاً همراه با مهر 
شرکت و همچنین سایر اوراق رسمی و قراردادها با امضای مدیر 
عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت 

معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت بستاب بنا 
سهامی خاص به شماره ثبت 100605 

و شناسه ملی 10380236464

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/6/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای علی شمشــکی به شــماره ملی 0453172881 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کیاشمشــکی به شــماره ملی 
0453205267 بــه ســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و آقای 
حسین ساوه به شماره ملی 0453171710 به سمت مدیرعامل 

خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اســناد و اوراق بهادر و تعهدآور از قبیل چک ســفته برات 
قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری با امضای ثابت 
مدیرعامــل به همراه امضای رئیــس هیئت مدیره یا نایب رئیس 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت تله سیژ پاپا 
سهامی خاص به شماره ثبت 36621 

و شناسه ملی 10100820439

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1393/11/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسســه حسابرسی نیک روشان به شناســه ملی 10100311374 به 
سمت بازرس اصلی و ســردار بارگاهی به شماره ملی 6109809047 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه 
پژوهش اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت 
287480 و شناسه ملی 10103233472

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ1393/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای منوچهر عسکری سیاهوئی به شماره ملی 5379795511، 

خانم پروین دریازاده به شــماره ملــی 0451449118 و آقای 

احسان عسکری ســیاهوئی به شماره ملی 3392596061 برای 

مدت دو سال انتخاب شدند.

آقای بابک ضیائی به شماره ملی 0939734362 به سمت بازرس 

اصلی و آقای مهدی راجی به شــماره ملــی 1290849951 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت کاوش سنگ ابتکار 
سهامی خاص به شماره ثبت 405001  

و شناسه ملی 10320566309

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1393/11/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 به تصویب رسید.

آقایان بهروز جراحی به شــماره ملــی 6599785204، محمد 

فرورتیــش به شــماره ملی 1062595386 و بهــزاد جراحی به 

شــماره ملی 0034920307 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند.

 آقای علی زارع به شــماره ملی 2571527721 به سمت بازرس 

اصلی و آقای محمد ناصر زراعتی به شماره ملی 1816913685 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ستیل ترونیکس 
سهامی خاص به شماره ثبت 30352 

و شناسه ملی 10100758053

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/9/19 تصمیمات اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ذیل اتخاذ شد:

-1 آقای فرشاد نعمتی آالشتی کد ملی 2062864035 به سمت 

رئیس هیئت مدیره

-2 خانم پریدخت ورشــوچی کد ملی 0061379281 به سمت 

نایب رئیس

-3 آقای افشــین بیک زاده مرزبانی کــد ملی 0064480046 به 

سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت به امضاء مشترک 

مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت یا 

با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

است. اسناد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به همراه 

مهر شرکت معتبر است.

محل قانونی شرکت به تهران خیابان مقدس اردبیلی بین کیهان 

و پســیان ســاختمان اکی یاس طبقه پنجم شمالی واحد 26 کد 

پســتی 1986833187 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت رایکاسیما
 سهامی خاص به شماره ثبت 334986 

و شناسه ملی 10103719033

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

 

شــرکت آب و فاضالب استان کرمانشــاه درنظر دارد از طریق 
مناقصه عمومی نســبت به خرید اقالم با مشخصات عنوان شده درزیر 
اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های تولیدکننده و فروشندگان با رعایت 

بندهای زیر در این زمینه دعوت بعمل می آید.
موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه ترانس 20/6 کیلووات

محل تأمین اعتبار: منابع داخلی شرکت )جاری(
مهلت دریافت اســناد: از تاریخ چاپ نوبــت دوم حداکثر 10 روز 

می باشد.
محل دریافت و تحویل اســناد: کرمانشــاه- بلوار شهید مصطفی 
امامی- نرسیده به چهارراه گلســتان- دفتر قراردادهای شرکت آب و 

فاضالب استان کرمانشاه
میزان ســپرده شــرکت در مناقصه: 70/000/000 ریال )هفتاد 

میلیون ریال(
مدت پیمان: 1 )یک( ماه از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

تذکر: در مرحله دوم پاکت »ج« شرکت هایی بازگشایی خواهد شد که 
طبق نظر کمیته فنی بازرگانی امتیاز الزم را کسب نماید.

برای کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38254930-083 دفتر 
قراردادها تماس حاصل نمایید.

ضمنًا متقاضیان می توانند متن آگهی را پس از چاپ نوبت دوم 
در روزنامه در پایگاه ملی اطالع رســانی  مناقصات به نشانی: 
www.abfaksh.ir یا http://iets.mporg.ir مالحظه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی
وزارت نیرو دو مرحله ای شماره 1/خ/94

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه
 )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

اداره کل راه آهــن یزد درنظــر دارد خدمات ایــاب و ذهاب  نوبت اول
کارکنان سیر و حرکت ایستگاه های یزد و بافق بوسیله آژانس 
)درون شهری و برون شهری( را مطابــق شرایط خصوصی از طریق 
مؤسســات دارای مجوز آژانس یا ســواری کرایــه از مراجع ذیصالح 

می باشند واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: خدمات ایاب و ذهاب کارکنان ســیر و حرکت 

ایستگاه های یزد و بافق )درون شهری و برون شهری(
2- مدت: 12 ماه

برآورد اولیه: 13،726،632،000 ریال )ســیزده میلیارد و هفتصد و 
بیست وشش میلیون و ششصد و سی و دو هزار ریال(

3- مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: متقاضیان می توانند 
حداکثر تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 94/1/27 با در دست داشتن 
معرفی نامه کتبی جهت دریافت اســناد مناقصه به نشانی: یزد- میدان 
امام حســین- میدان راه آهن- اداره کل راه آهن یــزد- امور قراردادها 

مراجعه نمایند.
4- مهلت و محل تحویل اســناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 

8:45 روز یکشنبه مورخ 94/2/13 به نشانی فوق.
5- متقاضیان جهت هزینه تهیه حضوری اسناد یک فقره فیش بانکی 
به مبلغ 200،000 ریال )دویست هزار ریال( به حساب سیبا بانک ملی 
راه آهن به شماره 2176405901009 واریز و به امور قراردادهای این 

اداره کل به نشانی فوق مراجعه نمایند.
6- دریافــت اســناد مناقصــه به صــورت رایگان از طریق ســایت

 http://Iets.mporg.ir امکان پذیر می باشد.
7- هزینه چاپ و نشر آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل راه آهن یزد

آگهی مناقصه عمومی 
شماره94/2/م

نوبت اولاداره کل راه آهن یزد
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صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه دریچه ای به جهان

یمن
 ویتنام عربستان

در پاسخ به خبرنگار کیهان

سفیر ونزوئال: آمریکای التین
دیگر حیاط خلوت آمریکا نیست

اتحادیه اروپا تحریم های لغو شده یک بانک و 32 شرکت ایرانی را بازگرداند

تحریم های دوباره
اولین دستاورد توافق لوزان!

میالد حرضت صدیقه طاهره)س(، روز مادر و زادروز امام خمینی)ره( مبارک باد

70 نماینده مجلس خواستار لغو سفر عمره شدند

خشم و انزجار عمومی از هتک حرمت
۲ زائر ایرانی در فرودگاه جده

* آغــاز عملیــات بــزرگ آزادســازی االنبار 
بامشارکت ارتش عراق و نیروهای عشایر.

* عملیات استشــهادی جوان فلسطینی علیه 
نظامیان صهیونیست.

* پلیــس آمریکا یــک سیاه پوســت دیگر را 
باشلیک 8 گلوله به قتل رساند.

* اندیشکده بروکینگز: آتش جنگ یمن دامن 
عربستان را می گیرد.                     صفحه آخر

عملیات انتحاری تکفیری ها علیه یکدیگر
ده ها تروریست به هالکت رسیدند

* قاچــاق فرآورده های نفتی بــه 5 میلیارد دالر 

رسید.

* شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی: بنزین 

توزیعی در جایگاه های سوخت نیازی به مکمل ندارد.

* سازمان توسعه تجارت کشور: غیر از خودروهای 

لوکس، واردات همه کاالهای صنعتی آزاد است.

* مدیر عامل شرکت ملی نفتکش: ناوگان نفتکش ایران 

با وجود تحریم ها در شرایط مطلوبی است.   صفحات۳و۴

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی
ممنوع شد

صفحه2

* آمن هوتب زامبرانو: آمریکا قدرت خود را در بین دولت های منطقه آمریکای التین از دست داده است.
* واشنگتن دیگر نمی تواند حرف های خود را به ملت های منطقه دیکته کند.

* آمریکا طی سال های گذشته علیه ایران نیز اقداماتی انجام داده که همگی با شکست مواجه شده است.
* سفرای کشورهای عضو آلبا )کوبا، اکوادور، نیکاراگوئه و بولیوی( با حضور در سفارت ونزوئال در ایران همبستگی 
خود را با دولت این کشور در مقابل آمریکا اعالم کردند.                                                         صفحه آخر

* با گذشت تنها چند روز از توافق لوزان، اتحادیه اروپا تحریم های 
خود علیه یک بانک و 32 شــرکت مرتبط با کشــتیرانی ایران را 

بازگرداند.
* جان برنان رئیس سازمان سیا: توافق لوزان محدودیت هایی برای برنامه 
هسته ای ایران ایجاد می کند که قبال برای ما یک آرزوی دست نیافتنی بود.
* منتقدین چارچوب توافق انجام شــده در مذاکرات هســته ای 

سوئیس دو رو هستند.
* یک رژیم منحصر به فرد )فراتر از پروتکل الحاقی( برای بازرسی 

از ایران ایجاد خواهد شد. 
* آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی: آژانس تردید دارد 
که ایران برنامه  هسته ای خود را در فعالیت های اعالم نشده دیگری 

به کار بگیرد!
* اطالعاتی داریم درباره تالش ایران برای توســعه این تاسیسات 
و فعالیت های هسته ای برای توسعه سیستم های اتمی اما نمی توانیم 

بگوییم که برنامه غیرصلح آمیز هسته ای دارد.
* ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا: اکسید کردن ذخایر اورانیوم 
ایران کافی نیســت و تهــران در توافق نهایی بایــد این ذخایر را 
رقیق سازی کرده و یا آنها را به خارج از خاک کشورش منتقل کند.

* وزارت خارجــه آمریکا: درخصوص »جنبه نظامــی احتمالی برنامه 
هسته ای ایران« )PMD( باید مکانیسمی طراحی شود که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بتواند از هر جا که مایل است بازدید کند.              صفحه2

* ســخنگوی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی: طرح یک فوریتی 
لغو حج عمره تا حصول اطمینان از امنیت حجاج ایرانی با بیش از 80 امضاء 

تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
* 18تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی طی نامه ای به حسن روحانی 
خواســتار مجازات عامالن تعــرض به 2 نوجوان ایرانــی در فرودگاه جده 

عربستان شدند.
* آیت اهلل مکارم شیرازی: مایل بودم حادثه فرودگاه جده رسانه ای نشود، اما 
حال که رســانه ای شده است از مسئوالن می پرسم آیا الزم است که آبرو و 
عزت ایران برای یک امر مســتحب پایمال شود؟ مسئوالن از حقوق و عزت 

ایران دفاع کنند.

*  سخنگوی وزارت خارجه : وزارت 
خارجه عالوه بر اعتراض رسمی و 
کاردار  اعتراضی،  یادداشت  ارسال 
عربستان را احضار و مراتب اعتراض 
شدید ایران به ایشان منتقل شده و 
از دولت عربستان خواستار تسریع 
اقدامات در روند مجازات متهمان 
شده ایم.                     صفحه3

صفحه2

زیر پوست 
فتنه خط قرمز نظام است توافق لوزان !

نه مسئله این دولت و آن دولت


