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ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

مؤسس�ه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی درنظر دارد خرید خوراک دام از 
طریق مناقصه عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط که تجربه کافی در این 

زمینه دارند به شرح زیر واگذار نماید.
1 - آدرس مناقصه گذار: کرج- خیابان شهیدبهش��تی- حصارک- مؤسسه تحقیقات 

واکسن و سرم سازی رازی.
2 - ش�ماره تلفن مؤسس�ه: 46-34570038-026 داخلی 2446- نمابر دبیرخانه 

کمیسیون 02634552194
3 - موضوع مناقصه: خرید خوراک دام

4 - مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: از س��اعت 9 لغایت 15 از زمان درج آگهی در 
روزنامه، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/6/5 می باشد.

5 - مدارک موردنیاز جهت تحویل اس�ناد مناقصه: معرفی نامه مهر و امضاء شده 
از سوی شرکت و برای افراد حقیقی، ارایه کارت شناسایی معتبر.

6 - آدرس محل تحویل اس�ناد مناقصه: مؤسس��ه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی، معاونت برنامه ریزی پشتیبانی، دبیرخانه کمیسیون معامالت.

7 - محل برگزاری مناقصه: مؤسس��ه تحقیقات واکس��ن و سرم س��ازی رازی، اتاق 
جلسات معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی.

8 - زمان برگزاری مناقصه: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 92/6/6
9 - حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکتهای مربوط به مناقصه بالمانع می باشد.

10 - در ضمن دسترس��ی به اسناد مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی مؤسسه به نشانی: 
www.rvsri.ac.ir امکان پذیر می باشد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره92/35
وزارت جهاد کشاورزی

موسسه تحقیقات واکسن 
و سرم سازی رازی

 نوبت اول 

نظر به اینکه پرونده آقای کاوه تراب زاده فرزند سیدعبدالکریم 
ب��ه علت غیبت غیرموجه در هیات بدوی رس��یدگی به تخلفات 
اداری دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی در دست بررسی 
است و تاکنون جهت روشن شدن وضعیت خدمتی خود مراجعه 
ننموده ان��د، لذا ب��ه نامبرده اطالع داده می ش��ود حداکثر ظرف 
مدت 10 روز پس از انتش��ار آگهی نسبت به ارسال دفاعیه خود 
به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری این دانشگاه واقع در 
تهران- بزرگراه ش��هید چمران- اوین- جنب بیمارستان آیت ا...

طالقانی اقدام نمایند.
بدیهی اس��ت پس از انقضاء مهلت مقرر برابر ماده 18 آیین نامه 

اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد.

»آگهی احضاریه«
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 2219

ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1392/4/15 تحت ش��ماره 441107 و شناس��ه ملی 
10320885101 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/4/15 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1 - موضوع شرکت:

واردات و ص��ادرات، خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی علی الخصوص لوازم 
و تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزش��کی، پزش��کی و آزمایش��گاهی و اخذ و اعطای 
نمایندگی های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، مشارکت با شرکتها 

و اخذ تسهیالت از بانکها انجام موضوعات پس از اخذ مجوز بنا به ضرورت.
2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی شرکت:
استان تهران- ش��هر تهران، خیابان کریمخان، خردمند شمالی، پالک99، طبقه 

اول، سمت شمال غربی، واحد4- کدپستی 1585966717
4 - س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 50/000/000ری��ال منقس��م ب��ه یکص��د س��هم 
500/000ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ 17/500/000ریال 
توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره552622 مورخ 1392/3/19 نزد بانک 
پاس��ارگاد شعبه شهید عراقی پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد 

صاحبان سهام می باشد.
5 - اولین مدیران شرکت:

1-5- آقای محمدکاظم رشیدی به شماره ملی 0072159073 به سمت رئیس 

هیئت مدیره.
2-5- خانم مریم خدایاری به ش��ماره ملی 0063048574 به سمت نائب رئیس 

هیئت مدیره.
3-5- آق��ای آرش توکل��ی ب��ه ش��ماره ملی4420235950 ب��ه س��مت عض��و 

هیئت مدیره.
4-5- آق��ای محمدکاظم رش��یدی به ش��ماره ملی 0072159073 به س��مت 

مدیرعامل به مدت 2سال انتخاب گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به امضای مدیرعامل 
)آقای دکتر محمدکاظم رشیدی( و نایب رئیس هیئت مدیره )سرکار خانم مریم 

خدایاری( همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اوراق ع��ادی و اداری ب��ه امضای مدیرعامل )آقای دکتر محمد کاظم رش��یدی( 

همراه با مهر شرکت معتبر است.
7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8 - بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای فریدون فرهمندی به شماره ملی 0043235840 به عنوان بازرس اصلی

2-8- خانم فاطمه ش��اکری عبدالملکی به شماره ملی 2181489297 به عنوان 
بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت طب و تشخیص آتیه ایرانیان سهامی خاص بارکد 1644807

م الف 48612

به موجب نامه ش��ماره 05924143 م��ورخ 1392/2/29 و به موجب 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/1 مرکز اصلی 
ش��رکت خدمات بازرگانی توان بار درنا س��هامی خاص به شماره ثبت 
4915 واحد ثبتی قائم شهر به نشانی استان تهران- تهران م ونک خ 
مالصدرا خ شیرازی شمالی دانشور شرقی بن بست دانش پ 7 واحد2 
غرب��ی کدپس��تی 1994812345 انتقال یاف��ت و در این اداره تحت 
ش��ماره 438509 به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1392/4/16 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

بارکد 1657716

م الف 48623

آگهی انتقالی شرکت خدمات بازرگانی
 توان بار درنا سهامی خاص

ش�رکت پست جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد از توان فعالین و 
متخصصین داخلی در تولید دستگاه های همراه نامه رسان بهره مند گردد. 
لذا در این راس��تا از تمامی اش��خاص حقیقی و حقوقی عالقه مند که در 
این زمینه دارای س��ابقه می باشند، دعوت به  همکاری می شود تا ضمن 
بررس��ی شرایط سخت افزاری و نرم افزاری دس��تگاه های مورد نیاز، طرح 
پیشنهادی خود مبنی بر تولید دستگاه های PDA و تجهیزات جانبی به 
همراه رزومه و سوابق کاری را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 92/6/6 به آدرس تهران، خیابان ش��ریعتی، باالتر از خیابان هویزه، 
بن بس��ت عمادیان، س��اختمان معاونت برنامه ریزی وتوسعه مدیرعامل، 

مرکز فناوری اطالعات ارسال نمایند.
متقاضیان می توانند جهت دریافت مش��خصات فنی دس��تگاه های مورد 
نیاز به سایت شرکت پست به نشانی الکترونیکی www.post.ir بخش 

آگهی ها مراجعه کنند.
ش��ایان ذکر است شماره تلفن های 88113766 و 88113796 داخلی 
1511 آقای مهندس بقایی پاسخگوی سواالت متقاضیان در این خصوص 

می باشد.
روابط عمومی
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

فراخوان تولید دستگاه های همراه نامه رسان

م الف 2144

ش��رکت فوق در تاری��خ 1392/4/23 تحت ش��ماره 440579 و 
شناس��ه مل��ی 10320887916 در این اداره به ثبت رس��یده و 
در تاری��خ 1392/4/23 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالص��ه اظهارنام��ه آن به ش��رح زی��ر جهت اط��الع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام کلیه خدمات فنی مهندس��ی و مخابراتی از قبیل تاسیسات 
و نگهداری و توس��عه ش��بکه و کابل و اجرا کلی��ه پروژه های فنی 
مهندس��ی و مخابرات��ی و پروژه های فضای س��بز. خرید و فروش، 
واردات و ص��ادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگان��ی، عقد قرارداد با 
اش��خاص حقیقی و حقوقی. ش��رکت در نمایش��گاه ها، مزایدات و 
مناقص��ات داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و ش��عبه در 
داخل و خارج از کش��ور. اخذ وام وتس��هیالت ب��ه صورت ارزی و 
ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی 

پس از اخذ مجوزهای الزم.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
 اس��تان ته��ران- ش��هر ته��ران ضل��ع ش��مال می��دان هفت تیر 
مجتم��ع تجاری اداری نگین آبی طبقه 6 واحد 601- کدپس��تی 

1588914586
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 50/000/000 ریال منقسم به پانصد 
س��هم 100/000 ریالی که تعداد پانصد س��هم با نام می باشد که 
مبلغ 17/500/000 ریال توس��ط مؤسس��ین ط��ی گواهی بانکی 
ش��ماره 92188257 م��ورخ 1392/4/5 نزد بان��ک اقتصاد نوین 

ش��عبه میدان هفت تیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان سهام می باشد.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5- آقای س��عید ترکمانه به ش��ماره مل��ی 0480226776 به 

سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5-خانم زهرا زهره وند به شماره ملی 0491928238به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5- آقای علی زهره وند به شماره ملی 0480230536 به سمت 

عضو هیئت مدیره.
4-5-  آق��ای علی زهره وند به ش��ماره مل��ی 0480230536 به 

سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6- دارن��دگان حق امض��اء: حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار 
ش��رکت از قبیل چک، س��فته، بروات قراردادها وعقود اسالمی و 
اوراق ع��ادی و اداری با امضای مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آق��ای مرتضی علوی به ش��ماره مل��ی 4132249328 به 

عنوان بازرس اصلی
2-8- آقای علی ایمانی به ش��ماره ملی 1600116736 به عنوان 

بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت فنی مهندسی طاها ارتباطات هوشمند ایرانیان 
سهامی خاص

بارکد 0074362

م الف 48625

به استناد مصوبه هیئت مدیره مورخ 1392/3/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

آقای فیض اله محمدخانی دارای کدمل��ی 0069007594 بنمایندگی 
شرکت سامان پالستیک به شماره ملی 10100631938 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و آقای مرتض��ی محمدی دارای کد ملی 2060333849 
بنمایندگی شرکت پخش پارس کندر به شماره ملی 10102443892 
بعن��وان نای��ب رئی��س هیئت مدی��ره و آق��ای علیرضا مهرب��ان دارای 
کدمل��ی 0937686141 بنمایندگ��ی ش��رکت بوژان به ش��ماره ملی 
10101259915 بعن��وان عض��و هیئت مدی��ره و مدیرعام��ل تعیی��ن 

گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و 

یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه یک نفر از آقایان عبدالصالح 
نهاون��دی دارای کدملی 0040258319 با س��مت مدی��ر امور مالی و 
ی��ا محمدجواد منتظری علی آبادی دارای ک��د ملی 0383461847 با 
سمت مدیر حسابرسی داخلی و یا محسن محمدخانی مدیر امور اداری 
دارای کد ملی 0045784329 ممهور به مهر ش��رکت و سایر نامه های 
اداری با امضا آقای محسن محمدخانی مدیر امور اداری دارای کد ملی 

0045784329 ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت کندر سهامی خاص 
به شماره ثبت 82884 و شناسه ملی 10101275087

بارکد 0119980

م الف 48626

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 
1392/3/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ کریمخان 
زند خ خردمند جنوبی پ 40 ط سوم کدپستی 1584734915 
تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح 

گردید.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1705268

م الف 48621

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه دانش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 396390 

و شناسه ملی 10980014369 

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 91/8/3 شرکت 
مزب��ور که در تاریخ 92/2/8 واصل گردید موارد ذیل به تصویب 
مجم��ع مزبور رس��ید: ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال 
مال��ی 1390 به تصویب رس��ید. س��ازمان حسابرس��ی به ش م 
10101136332 به س��مت بازرس قانونی ش��رکت برای مدت 

یکسال انتخاب شد.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1667616

م الف 48624

آگهی تصمیمات شرکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 سهامی خاص به شماره ثبت 78956 

و شناسه ملی 10101237758

س�ازمان توس�عه و نوس�ازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)طرح تیتانیوم کهنوج( در نظر دارد به منظور انتخاب پیمانکار جهت 
س�اماندهی و تکمیل بلوار ورودی مجتمع تیتانیوم کهنوج به 
طول هر الین 182 متر و عرض 9/5 متر ش��امل عملیات زیرس��ازی، 
ابنی��ه فنی و آس��فالت گ��رم واقع در کهن��وج- کیلومت��ر 25 جاده 
بندرعباس- مجتم��ع تیتانیوم کهنوج از طری��ق مناقصه عمومی دو 
مرحله ای اقدام نماید. لذا از کس��انی که دارای فعالیتها و تخصصهای 
مرتبط با امور فوق می باشند دعوت می شود جهت آگاهی  و دریافت 
اس��ناد مربوط به شرایط شرکت در مناقصه، پس از واریز مبلغ یکصد 
هزار ریال به ش��ماره حس��اب ج��اری 2175379001008 نزد بانک 
ملی ایران ش��عبه میدان فردوس��ی کد 137 به نام رابط تمرکز وجوه 
سپرده جاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
از تاریخ درج آگهی با در دست داشتن اصل فیش واریزی و همچنین 
معرفینام��ه کتبی معتبر حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه 
م��ورخ 92/6/6 در یک��ی از روزه��ای اداری به دبیرخانه کمیس��یون 
مناقصات، واقع در تهران- میدان فردوس��ی- خیابان س��پهبدقرنی- 

پالک 39- طبقه یازدهم مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران م الف 2171

سال هفتادو دوم q  شماره q 20571  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 30 مرداد q  1392 13 شوال q  1434 21 آگوست2013

خبر ویژه

یادداشت روز

در اجالس بسیج اساتید کشور

حداد عادل: دولت اجازه ندهد افرادی جرقه فتنه را در دانشگاه بزنند

* کمک های دریافتی اس��رائیل از آمریکا به 30 میلیارد 

دالر افزایش می یابد.

* 24 س��ناتور و نماینده مجلس روس��یه به جای بستن 

حساب های بانکی خود در خارج، از مقام خود کنار رفتند.

* ترکیه 769 نفر از سلفی های آلبانی را پس از آموزش 

به سوریه فرستاد.

* نخست وزیر پاکستان خواستار گفت وگو با شبه نظامیان 

طالبان شد.                                        صفحه آخر

پیشنهاد 15میلیارد دالری عربستان به پوتین
برای تغییر موضع مسکو در قبال سوریه

* دولت به مرزنش��ینان سیس��تان و بلوچس��تان از اول 

شهریور برای فروش سوخت مجوز داد.

* مدیرعامل ش��رکت دخانیات خبر داد: س��هم 2500 

میلیارد تومانی قاچاقچیان از بازار سیگار ایران.

* برگ��زاری 5 نمایش��گاه لوازم التحری��ر، کیف و کفش

 در تهران از 13 شهریورماه.

* پرداخت تس��هیالت به واحدهای مس��کونی 20 سال

ساخت.                                                      صفحه4

نیکزاد: طی 8 سال گذشته
63 هزار کیلومتر راه ساخته شده است

موج تازه دستگیری ها در مصر
رهبر اخوان زندانی شد

بحران ابعاد گسترده تری پیدا کرد

نمایندگان و کارشناسان:

حامیان فتنه 88
برای وزارت صالحیت ندارند

* مش��اور رهبر انق��الب در امور 
در  جدی��د  دول��ت  بین المل��ل: 
مذاک��رات با 1+5 هم��ان اصولی 
را دنبال می کن��د که دولت قبلی 

دنبال می کرد.
* ایران دیگر غنی سازی را تعلیق 
نخواهد ک��رد چرا که از انجام این 
کار به عنوان یک اقدام اعتمادساز 

تجربه خوبی ندارد.

در مصاحبه با آسوشیتدپرس

والیتی: آمریکا فکر می کند هنوز ابرقدرت است
* مذاکره مستقیم با آمریکایی ها 
تا زمان��ی که رفت��ار آنها همانی 
باشد که تاکنون بوده، رخ نخواهد 

داد.
* دولت س��وریه در قدرت باقی 
می ماند و جمهوری اسالمی ایران 
در کمک به مردم و دولت سوریه 
برای دفاع از حقوق، س��رزمین و 
تمامیت ارضی شان تردید نخواهد 
کرد.                             صفحه3

* حس��ین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیس��ه مجلس: نمایندگان مجلس به 
کسانی که در فتنه نقش داشتند، رأی نمی دهند.

* فرج اهلل عارفی، نماینده مردم جیرفت: تبری از فتنه شاخص مجلس برای 
صفحه2صفحه2رأی اعتماد است.                                                                       صفحه2 

* نیروهای امنیتی مصر پس از س��رکوب مردم، عملیات گس��ترده ای را 
برای دستگیری رهبران اخوان المسلمین آغاز کرده اند.

* محمد بدیع، رهبر اخوان المس��لمین به همراه همراهانش دستگیر شد 
و به زندان افتاد.

* اخوان المسلمین: به مبارزات خود ادامه می دهیم.
* اخوان المسلمین »محمود عزت« را به عنوان رهبر جدید خود منصوب 

کرد.
* نیروهای امنیتی مصر برای دستگیری سایر رهبران سیاسی اخوانی ها 

جست وجوی خانه به خانه را آغاز کردند.
* اردوغان: اسرائیل پشت ناآرامی های مصر است.

* م��ردم ایتالیا، ایرلن��د و آلمان در اعتراض به »جنای��ات ارتش مصر« 
تظاهرات کردند.

* برن��ده جایزه نوبل ادبی��ات ترکیه: غرب در مواجهه ب��ا جنایات مصر 
ارزش های خود را هم نادیده گرفت.

* غرب و س��ازمان های بین المللی بعد از ای��ن همه جنایت هنوز حاضر 
نیستند بگویند در مصر کودتا شده است.                        صفحه آخر

* چهاردهمین اجالس ساالنه اساتید بسیجی دانشگاه های سراسر کشور که از دوشنبه )28 مرداد( به مدت 
چهار روز در کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد با عنوان »تحول در علوم انسانی، مبنای ایجاد تمدن نوین 
اسالمی« آغاز به کار کرده است، دیروز با سخنرانی دکتر غالمعلی حداد عادل ادامه یافت.            صفحه10

* دندان  تیز افراطی ها برای دانشگاه ها
* تقالی افراطیون اقلیت برای کودتا علیه قانون در شورای شهر

* وقتی فرصت طلبان به هم می رسند

آمریکا 
و آتشکده  وهابیون 

در ریاض

از کی خیانت به جای امانتداری 
شرط وزارت شده؟!


