
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درنظر دارد براساس ماده 61 آیین نامه مالی و معامالتی سازمان تحقیقات و آموزش 
کش��اورزی و واحدهای تابع��ه، اجاره بهره برداری از ابنی�ه، فضاها، تجهیزات، امکانات، برگزاری تورهای گردش�گری و 
انجام کلیه امور مربوط به بازدیدکنندگان از باغ گیاه شناس�ی ملی ایران با هدف خدمات رس�انی بهتر و مناسب تر به 
مراجعین را مطابق با شرح خدمات تدوین شده در متن قرارداد و پیوست های آن را از طریق مزایده به شرکت/ شرکت های واجد 

شرایطی که دارای صالحیت های فنی- مالی و مدیریتی قابل احراز و مرتبط با موضوع قرارداد باشد واگذار نماید.
1- مزایده گذار: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

2- زمان دریافت اسناد مزایده: 7 روز پس از انتشار آگهی از دبیرخانه کمیسیون معامالت.
3- زمان تحویل اسناد مزایده: 10 روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مزایده.

4- زمان برگزاری مزایده )بازگشایی پاکات(: سه شنبه ساعت 14 تاریخ 1392/3/28 خواهد بود.
5- محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه کمیسیون معامالت واقع در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

6- مدارک مورد نیاز: آگهی تاس��یس ش��رکت/ شرکت ها، اساس��نامه مرتبط با فعالیت های موضوع مزایده، ارائه آخرین 
تغییرات پس از تاسیس، اظهارنامه مالیاتی سال 1390، پرینت عملکرد حساب بانکی یکساله منتهی به پایان سال 1391، 
مج��وز فعالیت )پروانه بهره برداری( از س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری، وزارت ارش��اد جهت احراز 

صالحیت فنی با استناد به سابقه کار مرتبط با موضوع قرارداد.
تذکر: کلیه مدارک درخواستی باید در ادارات صادرکننده برابر با اصل گردد.

آدرس: اتوبان تهران- کرج، خروجی پیکانشهر، آزادشهر، 20متری دوم شهید گودرزی- بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران 

تلفن تماس 021-44580282-5

آگهی برگزاری مزایده 21-92

م الف 925

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/7/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

خانم افسانه مرشدی به شماره ملی 4579264398 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعیده مرشدی به شماره ملی 4579296133 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا رضوی به ش��ماره ملی 0013622171 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا 

رضوی به شماره ملی 0013622171 به سمت مدیرعامل.
2- قراردادها، چک و س��فته و برات و اس��ناد تعهدآور با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت یا دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1391/8/24 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش صنعت دانیال سهامی خاص
 به شماره ثبت 417407 و شناسه ملی 10320689573

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ91/4/24 شرکت مزبور که در تاریخ91/8/27 واصل گردید رضا براتی به کدملی 0451344723 
بس��مت بازرس اصلی و نازنین علیمحمدی به کدملی0074782231 بس��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رسول میثمی فرد 
ب��ه کدملی1753583454- علیرضا اطراقچی به کدملی0053548221- به موجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 91/4/24 رس��ول میثمی به 
س��مت رئیس هیئت مدیره و علیرضا اطراقچی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و 
تعهدآور از جمله چک، س��فته، برات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و مراسالت با امضاء منفرد 

مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت تک پخش کاران سهامی خاص
 ثبت شده به شماره209002 به شناسه ملی 10102505120

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

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده 
م��ورخ 2 /11 /91 ش��رکت مزبور که در تاری��خ91/11/4 
واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی90 
به تصویب رس��ید. علی زارع ب��ه کدملی2571527721 
به س��مت بازرس اصلی و محمدناص��ر زراعتی به کدملی 
1816913685 ب��ه س��مت ب��ازرس علی الب��دل ب��رای 
مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار 
کیه��ان جه��ت درج آگهی های ش��رکت تعیی��ن گردید. 
اعضاء هیئت مدیره به مدت 2س��ال ب��ه قرار ذیل انتخاب 
گردیدن��د: به��روز جراحی به کدمل��ی 6599785204 و 
محم��د فرورتیش ب��ه کدمل��ی 1062595386 و بهزاد 
جراحی به کدملی 0034920307- بموجب صورتجلسه 
هیئت مدی��ره مورخ91/11/2 محمد فرورتیش به س��مت 
رئیس هیئت مدیره، بهزاد جراحی به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدی��ره، بهروز جراحی به س��مت مدیرعامل تعیین 
گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، 
س��فته، برات با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی 
ستیل ترونیکس سهامی خاص 

به شماره ثبت 30352 
و شناسه ملی 10100758053

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

خرید 3000 تن چسب مایع اوره فرمالدئید با مشخصات زیر:
مشخصات 

چسب
درصد خلوص 

در شرایط 
استاندارد

وزن مخصوص 
در شرایط 
استاندارد

 PH سارنسن
در شرایط 
استاندارد

ویسکوزیته 
در شرایط 
استاندارد

solublilty

اوره 
فرمالدئید

1/3-1/260 گرم 62-65
بر سانتی متر 

مکعب

45 تا 75 7/5-8/5
ثانیه با کاپ 
4میلیمتری

حداقل 1/4

تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: فی��ش واریزی به حس��اب س��یبا 
0106875787008 نزد بانک ملی یا ضمانت نامه معتبر به سررس��ید 

حداقل 3 ماه به مبلغ 100/000/000 ریال یا گواهی بستانکاری
مهل�ت و مکان تحویل اس�ناد مناقص�ه: داوطلبی��ن می توانند با 
مراجع��ه به مرکز ش��رکت امور قراردادها واقع در س��اری کیلومتر 12 
جاده ساری به نکا، جاده دشت ناز اسناد مناقصه را دریافت و تا ساعت 
13 روز یکشنبه مورخ 92/3/19 در قبال اخذ رسید به امور قراردادها 

تسلیم نمایند.
پاکتهای پیش��نهادی مورخ 92/3/20 در مرکز شرکت گشوده می شود 

و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه کمیسیون اختیاری می باشد.

خالصه آگهی مناقصه 
شماره 2769

)نوبت دوم(

شرکت سهامی نکا چوب

شرکت مادر تخصصی تولید محصوالت 
کشاورزی دامی و منایع طبیعی 

شرکت سهامی نکا چوب

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني مخصوص نوجوانان

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مقدار پانصد تن کنس�انتره نفلین س�ینیت را از طریق 
برگزاری مزایده عمومی بصورت تحویل در محل کارخانه )15کیلومتری شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی( 
به فروش برساند. بدینوسیله از عالقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از 
تاریخ 92/3/5 حداکثر تا س��اعت 15 روز دوشنبه 92/3/13 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به 
مبلغ سیصدهزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به 
 آدرس: تهران- باالتر از میدان ولیعصر- روبروی س��ینما اس��تقالل- شماره 1713- برج جنوبی- طبقه ششم- امور 
بازرگانی مراجعه نمایند. ضمنا مهلت ارائه پیش��نهادات حداکثر تا س��اعت 17 روز ش��نبه مورخ 92/3/25 تعیین 

می گردد.

عمومی مزایده   آگهی 
92 ت /3 -18

م الف 894

* نصب و نگهداری کیوس��کها و تلفن های همگانی قزوین، آبیک، محمدیه و شهر 
صنعتی البرز با کلیه مراکز کم ظرفیت تحت پوش��ش شهرس��تان های فوق با تهیه 

تجهیزات و ملزومات مربوط براساس شرایط اعالم شده...

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 92/3/ق 

شرکت مخابرات استان قزویندومرحله ای )نوبت اول(
)سهامی خاص(

در صفحه6

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران   مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه: خرید تعداد 2دستگاه الکتروپمپ پیچی عمودی 60000گالنی

DSD-91557-TR طی تقاضای شماره 
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از کلیه تولیدکنندگان مربوطه دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی روزنامه 
 WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و WWW.IETS.MPORG.IR با مراجعه به سایت های
بخش مناقصات س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را بهمراه سایر 
مدارک درخواس��تی به اداره خریدهای داخلی این شرکت واقع درتهران- خیابان ایرانشهر شمالی- روبه روی پارک 

هنرمندان- جنب خیابان برادران شاداب- پالک1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 84121033-88327085

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 45/000/000ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد قابل 
ارائه می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی 
دومرحله ای

نوبت اول

م الف 892

1- نام دستگاه: شرکت پست ج.ا.ا
2- موض�وع مناقصه: خرید 4 قلم کاغذ )رول و ش��یت( مطابق 

شرایط مذکور در اسناد مناقصه
3- نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

4- نشانی )آدرس( مناقصه گزار: میدان رسالت، خیابان نیروی 
دریائی، نبش خیابان سهند، طبقه دوم منطقه 16 پستی اتاق 20 

دبیرخانه کمیسیون معامالت.
5- مح�ل و مهلت دریافت اس�ناد: م��دت 9 روز از اولین روز 
درج آگهی روز یکشنبه مورخ 92/3/5 لغایت 92/3/13 به آدرس 

فوق الذکر.
6- محل و زمان تحویل اسناد: مدت 14 روز از دوشنبه مورخ 

92/3/13 لغایت یکشنبه مورخ 92/3/26 به آدرس فوق الذکر.
7- محل و زمان بازگش�ائی پاکات: بازگش��ائی پاکات )الف و 
ب( روز یکشنبه مورخ 92/4/2 سالن کنفرانس ساختمان مرکزی 

شرکت پست انجام خواهد شد.
8- نحوه خرید اسناد:مبلغ خرید اسناد مناقصه مبلغ 100000 ریال 

می باشد که می بایست به حساب شماره 2174779017002 نزد 
بانک ملی ش��عبه مخابرات و مبلغ 6000 ریال به حس��اب س��یبا 
ش��ماره 2174778011004 نزد بانک ملی ش��عبه مخابرات کد 
1038 تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک واریز گردد.

9- سپرده شرکت در مناقصه
ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 475/000/000 ریال که 
می بایس��ت به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی براس��اس 

شرایط مندرج در متن اسناد به مناقصه گزار ارائه گردد.
* توجه: کلیه اش��خاص حقوقی واج��د صالحیت می توانند با در 
دست داشتن معرفی  نامه کتبی و رعایت شرایط و موارد به نشانی 

فوق الذکر مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
* متقاضی��ان می توانن��د جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ب��ه 
س��ایت اینترنت��ی پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به نش��انی

 http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
 شماره 92/1 ج.خ

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

کمیسیون معامالت
م الف 863

سال هفتادو يکم q  شماره q 20502  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران( يک شنبه5 خرداد q  1392 15 رجبq  1434  26 مه2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* تحلیلگ��ر آمریکایی: مقاومت س��وریه مقابل 

دشمنان داخلی و خارجی همه را غافلگیر کرده 

است.

* گسترش شورش ها به حومه پایتخت سوئد.

* ورود نیروهای ویژه فرانس��ه به نیجر به بهانه 

بازداشت اعضای القاعده.

* ابراز نگرانی صلیب سرخ از تداوم درگیری های 

خونین در شمال لبنان.                 صفحه آخر

برگزاری نماز وحدت در عراق
 به دعوت نوری مالکی

تظاهرات همبستگی با علمای دینی در بحرین

سلیقه های سیاسی
 در ترازوی افکار عمومی

گزارش خبری کیهان از رقابت های انتخاباتی

خلوت با خدای بی نیاز در شب های نیاز
صفحه3

سرویس سیاسی-
با اعالم لیس�ت نهای�ی نامزدهای انتخابات ریاس�ت جمهوری از 
سوی شورای نگهبان،  فضای سیاسی کشور جنب و جوش بیشتری 
ب�ه خود گرفته و رصد اخبار و تحوالت نش�ان می ده�د روز به روز 
س�رعت و گستره فعالیت های انتخاباتی از سوی نامزدها و هواداران 

آنان در حال افزایش است. 
در حالی که رسانه های غربی و معاند نظام از مدت ها پیش سعی داشتند 
در فضاسازی های رسانه ای خود، یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
را یک انتخابات سرد و یک سویه معرفی کنند، اما واقعیت های صحنه نشان 
می دهد که حضور سالیق و جریان های مختلف در این انتخابات از دوره های 
قبل نیز پررنگ تر بوده و عالوه بر رقابت های جناحی و جریانی، نوعی رقابت 

درون گفتمانی نیز در این دوره قابل مشاهده و بررسی است.
اگر بررس��ی سالیق مختلف سیاس��ی را از جریان اصولگرایی آغاز کنیم 
به ترتیب حروف الفبا به  نام "س��عید جلیلی "می رس��یم. وی که در مهرماه 
س��ال 86 به عنوان دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی، جایگزین علی الریجانی 
شد، با همه اما و اگرهایی که درباره آمدن و نیامدنش وجود داشت، باالخره 
در آخرین روز مهلت قانونی به خیابان فاطمی رفت و با ثبت نام خود، رسماً 
وارد گود رقابت شد.                                                       بقیه در صفحه2

سالروز رحلت 
پیام آور عاشورا 
و اسوه استقامت 

در راه خدا 
حضرت زینب 

کبری)س( را 
تسلیت می گوییم

طال خبر داد

رقابت 1609 نامزد
 برای کسب 31 کرسی شورای شهر تهران

* رئیس هیئت نظارت بر انتخابات ش��ورای اس��المی شهر و روستای استان تهران: 
تاکنون 1609 نفر برای 31 کرس��ی شورای اسالمی شهر تهران رقابت می کنند که 
این تعداد با توجه به بررسی رد صالحیت شدگان هیئت نظارت استان تهران ممکن 

است افزایش پیدا کند.
* از 644 داوطلبی که توس��ط هیئت های اجرایی استان تهران رد صالحیت شدند 

312  نفر از آنان در هیئت نظارت عالی استان تایید صالحیت شدند.
* اسامی نهایی تایید صالحیت شدگان چهارمین دوره انتخابات شورای شهر از 13 

تا 15 خردادماه توسط فرمانداری ها اعالم خواهد شد.
* افرادی که در هیئت نظارت عالی اس��تان رد صالحیت ش��ده اند از زمان ابالغ به 
م��دت دو روز مهلت دارند که به هیئت نظارت مرک��زی مراجعه و اعتراض خود را 
اعالم کنند.                                                                              صفحه2

مجلس تصویب کرد

سازمان امور مالیاتی علیه بدهکاران 
شکایت می کند

مجل��س  مصوب��ه  براس��اس   *
رئیس سازمان امور مالیاتی علیه 
بدهکاران مالیات��ی اقامه دعوی 

می کند.
* نمایندگان ب��ه بانک مرکزی 
اجازه  ایران  اس��المی  جمهوری 
دادند که در زمینه چاپ و انتشار 
ایران چک براساس قانون پولی و 

بانکی کشور عمل کند.
* ب��ا مصوب��ه مجل��س 5000 
اوراق مش��ارکت  تومان  میلیارد 
ریالی ب��رای اج��رای پروژه های 
نیمه کاره عمرانی منتشر می شود.

* نمایندگان در ادامه بررس��ی جزئیات بودجه مقرر کردند 20درصد از 
درآمد معادن در استان های دارنده معدن هزینه شود.

* ب��ا تصویب نمایندگان، بانک های عامل موظف به تضمین بازپرداخت 
تسهیالت ریالی ارزی قراردادهای توسعه مترو شدند.           صفحه10

صفحه2 صفحه2 هر
ی م

زار
برگ

س:خ
عک

* م��ردم بحری��ن با حض��ور در 
دادن  س��ر  ضم��ن  خیابان ه��ا 
ش��عارهایی علی��ه آل خلیف��ه با 
علمای دینی اعالم همبس��تگی 

کردند.
* تظاهرکنندگان هرگونه اهانت 
علمای  ب��ه  آل خلیفه  مام��وران 

دینی را محکوم کردند.
* م��ردم بحری��ن درب��اره ادامه 
اهان��ت  ب��ه مراج��ع دین��ی به 

آل خلیفه هشدار دادند.
* ش��یخ عیسی قاسم: مردم 
کوت��اه  مطالب��ات خ��ود  از 
نمی آیند.           صفحه آخر

سکانس
سازش! * وقتی حلقه انحرافی شترمرغ رنگ می کند!

* وزارت خارجه آمریکا در سال 88 چه دستوری به VOA داد؟
* به قول ارباب... آزاد نیست!

ما می گوییم دموکراسی اما
 شما به مردم ایران ضربه بزنید!


