
عنوان مناقصه: خرید گل و گیاه
1- نام و نش�انی مناقصه گزار: ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین 
واقع در: قزوین، بلوار ش��هید بهش��تی، روبه روی بوس��تان دهخدا، شماره 166،

 www.qazviniec.ir :تلفن تماس: 33354590-028، سایت اینترنتی 
2- نوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای

3- کیفیت و کمیت خدمات: عبارت است از تهیه، حمل و تحویل گل و گیاه 
در محل ش��هرک های صنعتی تابعه ش��امل انواع درخت و درختچه های زینتی و 
گیاهان پوشش��ی و گلدار که با شرایط آب و هوایی منطقه سازگاری دارند، طبق 

شرایط مندرج در اسناد مناقصه
4- نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع 

اوراق مشارکتی
5- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 60/000/000 ریال )ش��صت میلیون 

ریال( و دارا بودن اعتبار سه ماهه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات
6- محل خرید اس�ناد و تسلیم پیش�نهادات: دبیرخانه شرکت واریز مبلغ 

150/000 ریال به شماره حساب 69467032/86
7- مهلت خرید اس�ناد: از روز یکش��نبه مورخ 93/4/29 تا روز یکشنبه مورخ 

93/5/5 و مهلت تسلیم پیشنهادات: تا روز شنبه مورخ 93/5/18
8- تاریخ و محل گش�ایش پاکات: دفتر معاونت عمران و محیط زیس��ت در 

ساعت 15 روز شنبه 93/5/18 
9- مبلغ برآورد: 1/202/700/000 ریال اس��ت که براساس نرخ روز محاسبه 

گردیده است.
10- مدت قرارداد: 9 ماه 

11- محل پروژه: شهرک های صنعتی تابعه
12- ش�رایط ش�رکت کنندگان: دارا بودن جواز کس��ب در تولید و فروش گل 
و گی��اه و ارائه حداقل یک صورتجلس��ه تحویل گل و گی��اه با مقادیر قابل قیاس 
باموضوع مناقصه )از نظر حجم عملیات و یا از نظر ریالی( که فروشنده در مدت 

5 سال گذشته منعقد و به اتمام رسانیده باشد.
توجه: پیمانکاران دارای قرارداد با این شرکت در صورت دارا بودن 70٪ پیشرفت 
ریالی و نداشتن اخطاریه در پرونده و رعایت برنامه زمانبندی و عملکرد مناسب، 

می توانند در مناقصه شرکت نمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 9/93/ش 

نوبت دوم شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1393/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای محم��د همای��ون ب��ا کدمل��ی 0049218492 ب��ه 
س��مت بازرس اصل��ی و خانم مریم محس��ینی ب��ا کدملی 
0066983770 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 س��ال به ق��رار ذیل انتخاب 

گردیدند.
آق��ای میرمه��دی هاش��می صالح��ی ب��ه ش��ماره مل��ی 
0061787299 به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره- خانم ندا 
قطرانی��ان به ش��ماره ملی 0060433205 به س��مت نایب 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.
حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از 
قبیل چک و س��فته، ب��روات، قراردادها و عقود اس��امی با 
امضاء مدیرعامل به همراه امضاء رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت جی پخش شکوفا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 422345 

و شناسه ملی 10320752151

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1393/3/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای هادی محمدخانی به ش��ماره ملی 0078942251 به 

س��مت عضو و رئیس هیئت مدیره ، ش��رکت آرمان نفیس 

پارسیان با مسئولیت محدود شناسه ملی 10320640125 

با نمایندگی خانم سمانه سلطانی به کد ملی 0070333599 

ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل و ش��رکت 

آینده س��ازان نیک فرجام با مسئولیت محدود به شناسه ملی 

10320732492 ب��ا نمایندگی آقای مهدی کارگری به کد 

ملی 0452257859 به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت 2 

س��ال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با 

دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولید داروی آرمان سالمت سمنان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 450893 

و شناسه ملی 10480137436

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1393/2/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی)ره( به شناس��ه 

ملی 14003163370 ، ش��رکت صنایع حرارتی به شناسه 

ملی 10100299557 و ش��رکت سینما مرمرین به شناسه 

مل��ی 10100576174 برای مدت دو س��ال بعنوان اعضاء 

هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند.

مل��ی  شناس��ه  راهبرب��ه  مفی��د  حسابرس��ی  مؤسس��ه 

10861836531 بعنوان بازرس قانونی ش��رکت برای مدت 

یکسال انتخاب گردید.

روزنام��ه کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتش��ار جهت نش��ر 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع شیر و گوشت اقچه کند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25568 

و شناسه ملی 10100710307

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1393/2/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای علی اصغر افراسیابی به شماره ملی 0046075178 به 
نمایندگی از طرف شرکت سینما مرمرین 10100576174 
را بعن��وان رئیس هیئ��ت مدیره ، آقای محم��د حاجوی به 
ش��ماره ملی 6369377945 به نمایندگی از طرف شرکت 
صنایع حرارت��ی 10100299557 را بعن��وان نایب رئیس 
هیئ��ت مدی��ره و آقای فرش��ید ش��عله ور به ش��ماره ملی 
0045520100 ب��ه نمایندگی از ط��رف مجتمع اقتصادی 
کمیته امداد امام خمین��ی)ره( 14003163370 را بعنوان 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود.
امضای کلیه اوراق واس��ناد تعهدآور ب��ا امضای مدیرعامل و 
یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و مکاتبات 
عادی با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع شیر و گوشت اقچه کند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25568 

و شناسه ملی 10100710307

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1392/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایان محمد فردقاسمی به شماره ملی 003-257947-0 ، ناصر شمس به شماره ملی1-774723-181، 

کام��ران پ��درام رازی به ش��ماره ملی 004-335420-3 ، خانم مهراقدس نقوی جهرمی به ش��ماره ملی 

003-808093-1 و آقای های دیش��ی فوچیو به ش��ماره پاس��پورت تی کا3904337 به س��مت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران سهامی خاص 
به شماره ثبت28144 و شناسه ملی10100736086

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/2/11 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خاوران- شهرک صنعتی 

خاوران سایت فن آوران بلوار کوثر خیابان بنفشه شرقی پاک 2619 

تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.

آگهی تغییرات شرکت نیک ناب پرمون
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 442823 

و شناسه ملی 10320896827

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

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/3/12 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مح��ل ش��رکت ب��ه آدرس خیابان طالقان��ی، خیابان بهار ش��مالی، 

پاک313 واحد 3 کدپس��تی 1564653165 تغیی��ر یافت و ماده 

مربوطه در اسناسنامه اصاح گردید.

آگهی تغییرات شرکت تجهیز ابزار ماهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 439255 

و شناسه ملی 10320877871

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

* مغ��ز متفک��ر عملیات تروریس��تی در لبنان 
به هاکت رسید.

* روس��یه 12 مقام آمریکایی را در فهرس��ت 
تحریم ها قرار داد.

* مس��یحیان موصل از وحش��ت حمله داعش 
شهر را ترک کردند.

* بازشماری آرا در افغانستان متوقف شد.
صفحه آخر

ادامه اعتراض های جهانی علیه جنایت صهیونیست ها

نیروهای امنیتی فرانسه و ترکیه
تظاهرات ضد اسرائیلی را به خشونت کشاندند

* هوش��نگ فاحتی��ان: مش��ترکانی که برق 
تولیدی از پنل  های خورش��یدی را به ش��بکه 
سراسری بفروشند به ازای هر کیلو وات ساعت 

444 تومان دریافت می کنند.

* س��هل انگاری نظام بانک��ی در اجرای مصوبه 
کاهش سود.

* پوشش بیمه ای درمان معتادان تصویب شد.
صفحه4

معاون وزیر نیرو اعالم کرد

برنامه دولت
برای خرید برق از مردم

* فیلیپ هامون��د، وزیر خارجه 
انگلیس: برای دستیابی به توافق، 
ایران باید رویکرد واقع بینانه تری 

اتخاذ کند!
* فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر 
خارجه آلمان: ایران باید نش��ان 
دهد آمادگی ب��رای رفع تمامی 
شک ها درباره ماهیت صلح آمیز 

برنامه هسته ای خود را دارد!

* پروانه معصومی بازیگر سینما و تلویزیون: ای کاش شرایط طوری بود که 
می توانستم به غزه بروم و از بچه های فلسطینی دفاع کنم.

* پوران درخشنده کارگردان: همه هنرمندان باید به هر صورتی که می توانند 
به یاری مردم مظلوم غزه و به خصوص کودکان و نوجوانان فلسطینی بشتابند.

* علی��رام نورایی بازیگر س��ینما: امی��دوارم با اتحاد مس��لمانان جهان در 
عرصه های مختلف، نابودی رژیم صهیونیستی محقق شود.             صفحه3

درگفت وگو با کیهان مطرح شد

اعتراض اهالی سینما به نسل کشی در غزه

بازتاب جهانی تمدید مذاکرات هسته ای

غربی ها طلبکار شدند!
* نیویورک تایمز: با حفظ تحریم های مخرب علیه ایران و برخی دسترسی های 

محدود به منابع بلوکه شده می توان به یک توافق هسته ای دست یافت.
* واشنگتن پست: برخی از مذاکره کنندگان آمریکا اذعان کرده اند که ایران 
انعطاف پذیری بی سابقه ای در برخی از محدودیت ها از جمله سطح غنی سازی 

نشان داده است که پیشتر آنها را خط قرمز خود قلمداد می کرده است!
* قدرت های جهانی از اش��تون خواس��ته اند تا پایان مذاکرات هسته ای 
سرپرست گروه 1+5 باقی بماند.                                         صفحه2

صفحه2

کشتار مردم بی دفاع وارد سیزدهمین روز شد

غزه زیر باران موشک و بمب
روزه و افطار در خون

* این گزارش شامل فصل های متعددی از جمله بررسی میزان هزینه های غیرمرتبط و غیرضرور و بررسی میزان 
سرمایه گذاری های بی مورد و خارج از چارچوب است.

* در روند اختصاصی س��ازی ش��رکت سایپا، 17 هزار میلیارد ریال از منابع مالی به جای سرمایه گذاری در خطوط 
تولید به سفته بازی اختصاص داده شده است.

* تس��هیات دریافتی خودروس��ازان که اساسا به آن نیاز نداشته اند به طور متوس��ط 40 تا 150 میلیون ریال به 
قیمت هر خودرو افزوده است.                                                                                            صفحه10

* تعداد ش��هدای غزه در س��یزدهمین روز تجاوز وحش��یانه اسرائیل به 
430نفر و مجروحان به 2625 تن رسیده است.

* ارتش رژیم صهیونیس��تی با حمله خمپاره ای به منطقه الشجاعیه در 
مرکز غزه، 50 نفر را شهید و 200 تن دیگر را مجروح کرد.

* حمات توپخانه ای به منطقه الش��جاعیه به حدی س��نگین است که 
شماری از قربانیان روی زمین مانده و آمبوالنس ها امکان انتقال شهدا و 

مجروحان به بیمارستان ها را ندارند.
* برق غزه در نتیجه حمات رژیم صهیونیستی قطع شده و ساکنان این 

منطقه با بحران دارو، غذا، سوخت و آب مواجه هستند.
* رزمندگان فلس��طین در پاس��خ به جنایات صهیونیس��ت ها 32 سرباز 

اسرائیلی را در عملیات چریکی به هاکت رساندند.
* یک روزنامه نگار صهیونیس��ت: اگر تعداد کشته های اسرائیلی را اعام 

کنیم در اسرائیل انقاب خواهد شد.
* فرمان��ده تیپ وی��ژه گوالنی ارتش رژیم صهیونیس��تی در درگیری با 

رزمندگان مقاومت زخمی شد.
* مقاومت فلسطین: به وارد کردن تلفات به اشغالگران ادامه می دهیم.

* مقاوم��ت اج��ازه نمی دهد که اش��غالگران حتی یک ق��دم وارد خاک 
فلسطین شوند.

* مراس��م تحلیف رئیس جدید رژیم صهیونیس��تی از وحش��ت حمات 
موشکی مقاومت به تعویق افتاد.                                    صفحه آخر

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی
 برای پیگیری به قوه قضائیه فرستاده شد

چه کسی 
اطالعات غلط 

می دهد؟!
به نام جهاد دانشگاهی
به کام مزدوران آمریکا

* موسویان: پذیرش دوره 20 ساله برای توافق نهایی خودکشی است


