
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج در نظر 
دارد خرید علوفه دام خود را از طریق مناقصه عمومی به افراد 
حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط ک��ه تجربه کافی در این زمینه 

دارند واگذار نماید.
متقاضی��ان می توانن��د در س��اعات اداری به جزء ای��ام تعطیل 
به دبیرخانه کمیس��یون معامالت موسس��ه تحقیقات واکس��ن 
  www.rvsri.ir و سرم س��ازی رازی و یا به س��ایت اینترنتی

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
1-آدرس مناقصه گذار: کرج- حصارک- موسس��ه تحقیقات 

واکسن و سرم سازی رازی.
تلفن تماس: 0263470038 الی 46 داخلی 2446 دبیرخانه 

کمیسیون معامالت.
2- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 92/18

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان ترویج،آموزش و تحقیقات کشاورزی)تات( 

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
موسسه تحقیقات واکسن 

و سرم سازی رازی

)نوبت دوم(

اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان قزوی�ن در نظ��ر دارد موارد 
مش��روحه ذیل را براس��اس فهرس��ت بهای تجمیع ش��ده راه و باند 
فرودگاه و زیرس��ازی راه آه��ن به پیمانکاران واجد ش��رایط و تعیین 

صالحیت شده واگذار نماید.
* لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای دریافت اسناد مناقصه 
با در دس��ت داش��تن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 92/4/12 لغایت 
92/4/15 به نشانی قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما- اداره 
کل راه و شهرس��ازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه و برای 
کسب اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفن 3659474-0281 تماس گرفته و 
 http://Qazvinroad.ir یا http://iets.mporg.ir یا به س��ایت

مراجعه نمایند.
* مهلت تحویل اس��ناد تا ساعت 10 صبح تاریخ 92/4/25 به آدرس 

فوق می باشد.
* تضمین ش��رکت در مناقصه می بایس��ت به صورت اوراق مشارکت 
بی نام، ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب 217632334004 
بانک ملی مرکزی شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی 

باشد.
* هزین��ه اس��ناد مناقص��ه 100000 ریال فیش واریزی به حس��اب 
شماره 2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.

* بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/4/25 رأس ساعت 11 
در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.

ت دوم(آگهی مناقصه92/6
)نوب

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

ف
دی

مبلغ برآورد عنوان مناقصهر
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

نوع 
مناقصه

بهسازی و تعریض محور 1
دانسفهان سه راهی رحیم آباد

دو 40/546/026/036400/000/000

مرحله ای

بهسازی و تعریض محور 2
کورانه رزجرد

یک 5/819/550/23660/000/000

مرحله ای

بارکد 1094916

آگهی تغییرات شرکت نگین درخشان 
روزبه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
271167 و شناسه ملی 10103035735

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��رکا م��ورخ 1391/9/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران- فلکه دوم 
صادقیه برج گلدیس طبقه نهم واحد 912 کدپستی 1451796755 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
در تاریخ 1392/2/28 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

واحد ثبتی تهران
م الف 34924

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه و 
هیئت مدیره مورخ 92/2/14 ش��رکت مزبور که در 
تاریخ 92/2/15 واصل گردید موسس��ه حسابرسی 
آرمان راهبرد به ش م 10100643383 به س��مت 
بازرس اصلی و علیرضا اس��تاد محمد سراج به ک م 
0042965713 به س��مت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال انتخاب ش��دند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اعض��اء هیئت مدیره به مدت دو س��ال به قرار ذیل 
انتخ��اب گردیدند مل��ک افاق انج��م روز به ک. م 
0381582906 به س��مت عضو هیئت مدیره. علی 
صالحی زاده ب��ه ک. م 0074022024 به س��مت 

رئیس هیئت مدیره و سید جالل موسوی به ک. م 
4280421722 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و بهم��ن صالح��ی زاده ب��ه ک. م 2180994941 
به س��مت مدیرعامل عض��و هیئت مدی��ره تعیین 
گردیدن��د. امض��اء کلی��ه اوراق و اس��ناد تعهدآور 
از جمل��ه چک، س��فته ، برات، قرارداده��ا و عقود 
اسالمی، اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی و یا دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر ش��رکت 

معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت صنایع کابل کمان سهامی خاص
 به شماره ثبت 85144 و شناسه ملی 10101296127

بارکد 1080477

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

م الف 34935

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

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
91/1/31 شرکت مزبور که در تاریخ 91/10/12 واصل 
گردید شهرام گل افشان به کد ملی 3873231239 
به س��مت بازرس اصلی و علیرض��ا بکلری به کد ملی 
004500829 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک س��ال انتخاب گردیدن��د. روزنامه کثیراالنتش��ار 
کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید. 
اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: حسین فهمیده به کدملی 0041974451 
به س��مت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی 
نعمت��ی جم به ک��د ملی 0036203270 به س��مت 
عضو و رئی��س هیئت مدیره و مجتب��ی آقایی به کد 
ملی 0439557518 به س��مت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور از جمله چک،  سفته ، برات با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل 
ب��ا امضاء رئی��س هیئت مدیره و نای��ب رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری 
و خدمات مدیریت تدبیر سهامی خاص

 ثبت شده به شماره 87906
 و شناسه ملی 10101323148

بارکد 1079504

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

م الف 34934

باس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 

92/2/4 تصمیم��ات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی ش��رکت 

از ب��ا مس��ئولیت محدود به س��هامی خاص تبدی��ل گردید. 

اساس��نامه جدید شرکت مش��تمل بر 63 ماده و 11 تبصره 

تصویب و جایگزین اساس��نامه قبلی گردید. سرمایه شرکت 

مبل��غ 3/000/000/000 ری��ال منقس��م ب��ه 300 س��هم 

10/000/000 ریال��ی بی نام می باش��د. ه��ادی محمدخانی 

به کدملی 0078942251 به س��مت رئی��س هیئت مدیره 

و شرکت س��رمایه گذاری آینده سازان نیک فرجام به شناسه 

مل��ی 10320732492 به نمایندگی امیرهوش��نگ خلیلی 

اقدم به کدملی 0067036848 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیره و مصطفی زارعی به کدملی 3861028282 به سمت 

مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب 

گردیدند. کلیه اس��ناد و اوراق عادی ب��ا امضاء مدیرعامل به 

همراه مهر ش��رکت و کلیه اس��ناد و اوراق به��ادار با امضای 

2 نف��ر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد و محمدرضا پوردامناب به کدملی 1600420338 

بس��مت بازرس اصل��ی و میالد محمدی نس��ب ب��ه کدملی 

008083723 بس��مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

انتخاب گردیدند و روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تحریرپالست
 با مسئولیت محدود بشماره ثبت 230008 و شناسه ملی 10102710823

بارکد 1073377

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
م الف 34913

به اس��تناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1391/12/6 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
نه��اد مجتمع اقتص��ادی کمیته ام��داد امام خمینی ب��ا نمایندگی آقای 
ابوالفضل حاجی حیدری به س��مت رئیس هیئت مدیره و شرکت معدن 
فرآور امداد س��هامی خاص با نمایندگی آقای احم��د زمانی گندمانی به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت کش��ت و صنعت فتح و نصر 
کرمان س��هامی خاص با نمایندگی آقای جمش��ید نورصالحی به س��مت 
عضو هیئت مدیره و ش��رکت کشت و صنعت  میثاق امداد سهامی خاص 
با نمایندگی آقای ناصر آتش افروز به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت 
کش��ت و صنعت زرین خوشه اراک سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر 

طال��ب به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای ناص��ر طالب به نمایندگی از 
شرکت کش��ت و صنعت زرین خوشه اراک سهامی خاص به شماره ثبت 

1989 به سمت مدیرعامل.
2- اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

3- کلی��ه اوراق و اس��ناد تعهدآور باامضای مدیرعام��ل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
درتاریخ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت 

و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

بارکد1101133

م الف 34920

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت عمران گستر امداد سهامی خاص 
به شماره ثبت 400057 و شناسه ملی 10320508185

بارکد 1139798

آگهی تصمیمات شرکت سومیتو 
موکور پورشین ایران لیمیتد

 سهامی خاص ثبت شده به شماره 
14566 و شناسه ملی 10100544261

طبق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
92/1/19 ش��رکت مزب��ور ک��ه در تاری��خ 92/2/1 واصل 
گردید ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان سال مالی منتهی 
به 91/10/11 بتصویب رس��ید. مؤسسه حسابرسی بیات 
رایان به شناس��ه ملی 10100168482 بس��مت بازرس 
اصلی و منوچهر بیات به کد ملی 2294938992 بسمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 34938

بارکد 1019681

آگهی تغییرات شرکت ساروج پی پل 
سهامی خاص به شماره ثبت 371368 

و شناسه ملی 10320215591

م الف34930

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1392/1/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-آق��ای سیدحس��ن بنی جمالی به ش��ماره مل��ی 0532512790 به عنوان 
بازرس اصلی، آقای س��عید پیرزاده به ش��ماره ملی 3252251051 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

3- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1394/1/26 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بابک میری شاهملکی به شماره ملی 3257814356 و خانم ویدا میری 
شاهملکی به شماره ملی 3259090460 و آقای فریدون میری شاهملکی به 

شماره ملی 3252251310 تا تاریخ 1394/1/26.
4- ترازنامه و حس��اب های سود و زیان س��ال مالی منتهی به 1391/11/29 

به تصویب رسید.
در تاریخ 1392/2/21 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و 

مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

سال هفتادو دوم q  شماره q 20533  تکشماره 5000 ریال12صفحه پنج شنبه 13 تیر q  1392 25 شعبان q  1434 4جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* در دقای��ق منته��ی به زمان پایان ضرب االج��ل ارتش، درگیری های 
گسترده ای در مناطق مختلف مصر به وقوع پیوست که طی آنها شماری 

کشته و مجروح شدند.
* 2 دیدار مرسی با فرمانده ارتش بدون نتیجه پایان یافت.

* ارتش مصر بار دیگر اعالم کرد قدرت را در اختیار می گیرد.
* باراک اوباما به ارتش مصر نسبت به انجام کودتای نظامی هشدار داد.

* رویترز: مرس��ی س��اعاتی قبل از پایان ضرب االجل ارتش، خواس��تار 
تشکیل یک دولت ائتالفی موقت از طریق توافق گروه های سیاسی درباره 

شخص نخست وزیر شد. 
* ارتش به دنبال انحالل پارلمان و تعلیق قانون اساسی است.

* العربیه: ساختمان رادیو و تلویزیون مصر به اشغال ارتش و افسران گارد 
ریاست جمهوری درآمده است.

* 25 نفر از قربانیان ناآرامی های اخیر مصر از س��وی »تک تیراندازهای 
حرفه ای« به قتل رسیده اند!

* تاکنون نزدیک به 50 نفر از مردم مصر کشته شده اند.
* مخالفان خواستار محاکمه مرسی هستند.                   صفحه آخر

ضرب االجل ارتش پایان یافت
تب کودتا باال گرفت

آخرین خبرها از بحران مصر

* بشار اس��د: به زودی خبر پیروزی را به جهانیان 

اعالم می کنیم.

*57 ش��هید و 97 مجروح در سلس��له انفجارهای 

عراق.

* موسسه گالوپ: 90درصد مردم آمریکا به کنگره 

اعتماد ندارند.

* تجمع مردم بولیوی مقابل سفارت فرانسه؛ دولت 

پاریس باید از مورالس عذرخواهی کند. صفحه آخر

جست وجوی خانه به خانه در بحرین 
برای بازداشت مخالفان آل خلیفه

* مجمع کشورهای صادر کننده 
گاز ب��ه اتفاق آرا در بیانیه پایانی 
نشست مس��کو، از قیمت گذاری 
گاز بر اساس نفت حمایت کردند.
* صادرکنن��دگان گاز در بیانیه 
اقدامی  مشترک نهایی خواستار 
هماهنگ برای حمایت از منافع 
کشورهای صادرکننده گاز شدند.

* کم��ک 40 ه��زار میلی��ارد تومان��ی دول��ت به 

تعاونی های مسکن.

* داجمر: کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نگران 

حمل و نقل بین المللی نیست.

* معاون وزیر صنعت و تجارت: تعویق اس��تاندارد 

یورو 4 خودروها مصوبه دولت است.

* مرکز آمار از افزایش بیش از 70 درصدی قیمت 

هر مترمربع مسکن خبر داد.                  صفحه4

ایران در تولید علم نانو
مقام هشتم جهان را کسب کرد

* حجت االس��الم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور منتخب: مردم با اعتماد به یک روحانی به تخریب هایی 
که علیه روحانیت صورت می گرفت پاسخ دادند و خواستند بگویند که روحانیت را ورای مسائل سیاسی می بینند.

* برخ��ی با گمانه زنی در م��ورد آرایش کابینه دولت یازدهم، توقعات نابجایی را در جامعه به وجود می آورند که با 
اخالق اسالمی سازگار نیست.                                                                                           صفحه3

در جمع علما و روحانیون تاکید کرد

روحانی: باید در راهی پیش برویم
 که رهبر معظم انقالب ترسیم کرده اند

صفحه2صفحه2

* این مرخصی تنها ش��امل حال کسانی می شود که در ماه های دیگر سال 
می توانند از مرخصی عادی استفاده کنند و به نوعی ضوابط و قوانین زندان 

را رعایت کرده و واجد شرایط هستند.
* اوایل ماه مبارک رمضان پیشنهاد برای آزادی هزاران نفر از زندانیان واجد 
شرایط تقدیم رئیس قوه قضائیه می شود.                                صفحه11

مرخصی ویژه هزاران زندانی 
در ماه مبارک رمضان

* اعض��ای مجمع اع��الم کردند، نبای��د در برابر فش��ار مقامات دولتی 
کشورهای مصرف کننده گاز تسلیم شد.

* سیدمحمدعلی خطیبی نماینده ایران در اوپک و مجمع صادرکنندگان 
گاز: قیم��ت گاز در بازار آمریکا و اروپا ب��ه مراتب پایین تر ومعادل 2 تا 
4 دالر BTU )واحد حرارتی( از نفت اس��ت. در بازارهای آسیا این رقم 
حدود 14 تا 15 دالر است.                                            صفحه4

عکس : محمد علی شیخ زاده

سرقفلی 
نامشروع! * یک گروه کامال معتبر، انتخابات ایران را زیر سوال برد

* روحانی میانه رو نیست تحریم ها را تشدید کنید!

بیانیه پایانی اجالس مسکو منتشر شد

تحول بزرگ در بازار جهانی گاز
قیمت بر اساس نفت تعیین می شود

خیز افراطیون 
برای مصادره کابینه اعتدال


