
تازه های کتاب
رجوع به صفحه8

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز 
در نظ��ر دارد بهره برداری از اس��تخر سرپوش��یده یادآوران با 
امکان��ات بوف��ه، پارکینگ و... را به مدت یکس��ال به پیمانکار 

واجد شرایط از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت تهیه اس��ناد مزایده در ساعات اداری: 
از تاری��خ 92/02/10 لغای��ت 92/02/20 به آدرس: کرج- میدان 
طالقان��ی- بلوار تع��اون- خیابان تربیت ش��رقی- اداره کل بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگران اس��تان البرز- اداره پش��تیبانی مراجعه 
نمایند یا با شماره تلفن: 32547476-026 تماس حاصل نمایند.

مزایده بهره برداری
 استخر یادآوران کرج

نوبتدوم
استان البرز

نظر به اینک��ه پرونده خانم زه�راباطبی فرزند 
چراغعلی به علت غیبت در هیئت بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی در دست بررسی 
قرار گرفته و منجر به صدور رأی ش��ده اس��ت و 
جهت ابالغ رأی، نش��انی از ایش��ان در دسترس 
نمی باش��د، لذا ب��ه نامبرده اطالع داده می ش��ود 
حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از انتش��ار آگهی 
به امور نیروی انسانی این دانشگاه واقع در تهران- 
بزرگراه ش��هید چمران- اوین- جنب بیمارستان 

آیت ا... طالقانی مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر رأی صادره 

الزم االجرا خواهد بود.

»آگهی ابالغ رأی«
دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیشهیدبهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مالف299

  کيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/8/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

1-سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آق��ای محمد مومنی به ش��ماره ملی 0031738206 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره و آقای مصطفی نجفیان رضوی به ش��ماره 
ملی 0044072813 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
علی مومنی به شماره ملی 0070811385 به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای مس��عود مومنی به شماره ملی 0032251734 به 
س��مت عضو هیئت مدیره و آق��ای علی مومنی به ش��ماره ملی 

0070811385 به سمت مدیرعامل.
2- اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره 
به تنهایی همراه با مهر ش��رکت و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل 
چک سفته بروات و عقود اسالمی با امضا دو نفر از اعضای هیئت 

مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاری��خ 1391/10/9 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت ساربوک راه
 سهامی خاص به شماره ثبت 380341

و شناسه ملی 10320315545

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران 

* انجام خدمات خودرویی شرکت در سطح استان به صورت حجمی با برآورد 
کل 164880 س��اعت کارکرد ساالنه و حدود 90700 کیلومتر مسیر رفت و 
برگشت در مسیرهای بیشتر از 30 کیلومتر ساالنه طبق شرایط اعالم شده...

درصفحه6

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 92/1/ق 

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

در اجرای ماده 13 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد اجرای تبصره 
13 قانون بودجه س��ال 1386 کل کشور به شماره 68086/ت37456/ن مورخ 
86/4/31 بدینوسیله اجرای استانداردهای مشروحه زیر اجباری اعالم و جهت 

اطالع عموم آگهی می گردد.
1-عنواناس�تاندارد: جایگاه سوخت گیری گاز طبیعی فشرده- قسمت اول: 

الزامات عمومی
شماره استاندارد ملی ایران: 7829-1

نوع استاندارد: اجباری
تجدیدنظر:-

اجالسیه کمیته ملی: اجالس 180 کمیته ملی خودرو و نیرو محرکه
تاریخ کمیته ملی: 82/11/20

زمان اجرای اجباری استاندارد: 92/5/1
2-عنواناس�تاندارد: جایگاه سوخت گیری گاز طبیعی فشرده- قسمت دوم: 

تجهیزات کمپرسور جایگاه سوخت گیری
شماره استاندارد ملی ایران: 7829-2

نوع استاندارد: اجباری
تجدیدنظر:-

اجالسیه کمیته ملی: اجالس 180 کمیته ملی خودرو و نیرو محرکه
تاریخ کمیته ملی: 82/11/20

زمان اجرای اجباری استاندارد: 92/5/1
3-عنواناس�تاندارد:جایگاه های چندمنظوره عرضه گاز طبیعی فش��رده و 

فرآورده های نفتی
شماره استاندارد ملی ایران: 12054

نوع استاندارد: اجباری
تجدیدنظر:-

اجالسیه کمیته ملی: اجالس 416 کمیته ملی خودرو و نیرو محرکه
تاریخ کمیته ملی: 88/10/1

زمان اجرای اجباری استاندارد: 92/5/1
الزاماتقانونی:

الف- جایگاه های مشروحه فوق ملزم به رعایت معیارها و مشخصات مصوب در 
استانداردهای مربوطه می باشند.

ب- کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر در مرکز به س��ازمان ملی استاندارد ایران و در اس��تانها به ادارات کل 

استاندارد استان مراجعه نمایند.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

آگهی رسمی اجرای استاندارد اجباری

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل مالف425

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 91/4/25شرکت مزبور 
که در تاریخ 91/8/2واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید. موسسه 
حسابرس��ی خدمات مالی آمارگاران به ش م 10103237117 به س��مت 
ب��ازرس اصلی و عادل ویس��ی ب��ه ک م 3780565919 به س��مت بازرس 
علی البدل برای مدت یکس��ال انتخاب ش��دند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تصمیمات شرکت ایجادکاران مهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 130546 

و شناسه ملی 10101738634

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

فقداناسفناک
هنرمندمتعهدمرحوم

امیرحسین فردی

روابط عمومی مؤسسه کیهان

موجبتأسفوتأثراصحابرسانه
وهنرمندانگردی�د.اینهنرمند
متعهددرط�ولعمربابرکتخود
منش�أخدماتبیش�ماریبههنر
اسالمیبود.بهمناسبتدرگذشت

ای�نهنرمن�دمتعهدمراس�مختم�یروزسهش�نبه92/2/10از
س�اعت10/30لغای�ت12ازس�ویمؤسس�هکیهاندرمس�جد
امینالس�لطانواقعدرخیابانفردوس�یروبهرویبانکمسکن

کوچهشهیدشاهچراغیبرگزارمیگردد.

صنای�عمهامپارچین در نظر دارد نس��بت به تامین 
اقالم موردنیاز خود از طریق پیمانکاران واجد ش��رایط 
اق��دام نماید: تامی��ن از طریق برون س��پاری )تولید در 
کارگاه پیمانکار- پنج قلم به تعداد هر قطعه 100/000 

عدد مطابق نقشه(.
عالقه مندان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده 
روز به جزء ایام تعطیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه 
به صورت حضوری به آدرس تهران- انتهای اتوبان شهید 
بابائی جاده اختصاصی پارچین- صنایع مهام پارچین- 
معاونت بازرگانی و یا پاکدشت جاده اختصاصی پارچین 
صنایع مهام پارچین- معاونت بازرگانی مراجعه نمایند. 
در ص��ورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره 
تلفن های021-55632508-0292-3022057 

آقای صفری تماس حاصل فرمائید.

آگهی شناسایی پیمانکار

مالف440

ش�رکتتوزی�عنیرویبرقاس�تانهرم�زگان درنظ��ر دارد طرح های 
مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای 

واجد شرایط واگذار نماید:
نامونش�انیدس�تگاهمناقصهگزار:ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
هرمزگان به آدرس بندرعباس بلوار جمهوری اسالمی جنب شهرک مسکونی 

زیتون )نیروگاه قدیم( تلفن:0761-4512344
- تهران- میدان ونک خیابان برزیل- روبروی شرکت توانیر- ساختمان شهید 

عباسپور- طبقه همکف- دفتر نمایندگی شرکت توزیع برق هرمزگان 
تلفن: 021-88799796 

شمارهمناقصهموضوع

برق روستاهای مختلف شهرستان  موضوعمناقصه: توسعه 
ولت هوایی،  متر شبکه 20کیلو  )احداث 500  رودان شامل: 
 2 احداث  و  هوایی  فشارضعیف  شبکه  متر   2000 احداث 
دستگاه پست هوایی( با تهیه کلیه لوازم طبق لیست پیوست 

اسناد از محل اعتبارات عمرانی
برآورد معامله: )1/246/775/500(ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 10/000/000ریال 
مدت زمان انجام کار: سه )3(ماه 

نوع تضمین: ضمانت بانکی یا واریز وجه نقد

92-5

ل��ذا کلی��ه پیمانکاران و ش��رکتهایی که دارای تجربه، تخص��ص و تجهیزات 
الزم ب��وده و همچنی��ن گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری را دارا باش��ند 
می توانن��د از تاری��خ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه به مدت پنج روز جهت 
خرید اس��ناد مناقصه با در دست داش��تن قبض واریز مبلغ دویست و بیست 
هزار )220000(ریال به حساب سپهر شماره 0102164357002 نزد بانک 
صادرات ش��عبه گلش��هر بندرعباس به آدرس فوق الذک��ر مراجعه و یا تماس 

حاصل نمایند.
به پیش��نهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا 

مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
)هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد(.

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
زیرمجموعه شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو

»آگهی مناقصه عمومی« 
نوبتاول

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

سال هفتادو یکم q  شماره q 20480  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 10 اردیبهشت q  1392 19 جمادی الثانیq  1434 30 آوریل2013

يادداشت روز خبر ويژه

* مصری های معترض پرچم قطر و اس��رائیل را 
آتش زدند.

* تظاه��رات ضد دولتی علی��ه دور تازه ریاضت 
اقتصادی در اسپانیا و یونان.

* س��اختمان دو وزارتخانه لیبی به تصرف افراد 
مسلح درآمد.

* استاد دانشگاه عربستان: تغییرات اساسی بزودی 
دامنگیر رژیم سعودی می شود.            صفحهآخر

بهدلیلدامنزدنبهفعالیتهایتروریستی

مالکی فعالیت 11شبکه ماهواره ای را 
به حال تعلیق درآورد

صفحه2صفحه2

* مردم ترکیه در این راهپیمایی حمایت خود را از دولت 
و ملت سوریه در برابر امپریالیسم جهانی اعالم کردند.

* تظاهرکنندگان در ترکیه: ما از اس��تقالل و تمامیت 
ارضی سوریه پشتیبانی می کنیم.

* مردم ترکیه سیاست های دولت آنکارا در قبال دولت 
دمشق را محکوم کردند.

* ارتش س��وریه در چند منطقه ضربات س��نگینی به 
مرکز تجمع تروریست ها وارد آورد.          صفحهآخر

ايجاد تمدن اسالمی
هدف نهايی بيداری اسالمی است

ولیامرمسلمیندرجمع700تنازعلمایشیعهوسنی:

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: موضوع بیداری اسالمی امروز در صدر 
فهرست مسائل جهان اسالم و امت اسالمی است.

* ترس��یم هدف بلندمدت برای بیداری اس��المی در کش��ورهای مس��لمان 
ضروری اس��ت، این هدف نهای��ی نمی تواند چیزی کمت��ر از »ایجاد تمدن 

درخشان اسالمی« باشد.
* بیداری اس��المی که سخنگویان جبهه استکبار و ارتجاع، حتی از به زبان 
آوردن نام آن نیز پرهیز می کنند و می ترسند، حقیقتی است که اکنون تقریباً 

در سراسر دنیای اسالم می توان نشانه های آن را دید.
* عالمان دین باید با هوشیاری و دقت فراوان، و با شناخت شیوه ها و ترفندهای 

فریبنده دشمن، راه نفوذ را به کلی ببندند و فریب دشمن را ناکام کنند.
* آن روز که اس��الم در ایران پیروز ش��د و توانست دژ آمریکا و صهیونیزم را 
در یکی از حساس ترین کشورهای این منطقه بسیار حساس فتح کند، اهل 
عبرت و حکمت دانس��تند اگر صبر و بصیرت را به کار گیرند فتوحات دیگر 

پی درپی فرا خواهد رسید، و فرا رسید.
* در بحرین، اکثریتی مظلوم که سال های متمادی است از حق رأی و دیگر 
حقوق اساسی یک ملت، محرومند، به مطالبه حق خود برخاسته اند. آیا چون 
این اکثریت مظلوم ش��یعه اند و حکومت جبار سکوالر، متظاهر به سنی گری 

است باید این را نزاع شیعه و سنی دانست؟
* درستی مسیر نهضت های بیداری اسالمی را از جمله باید در موضع گیری 
آنان در قبال مس��ئله فلسطین جس��ت وجو کرد. هر کس شعار آزادی قدس 
ش��ریف و نجات ملت فلسطین و سرزمین فلس��طین را نپذیرد یا به حاشیه 
ببرد و به جبهه مقاومت پشت کند، متهم است.                        صفحه3

* می��زان معافیت مالیات��ی واحدهای صنعتی و معدنی 

مس��تقر در مناطق محروم از 10 به 20 س��ال افزایش 

یافت.

* فرزندان دانشجوی کشاورزان تسهیالت می گیرند.

* مدیربرنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت: 340 میدان 

نفتی و گازی کشور توسعه می یابد.

* شافعی: 347 طرح کارآفرینی با اعتبار یک هزار میلیارد 

ریال در حوزه صنایع دانش بنیان اجرا شده است.  صفحه4

طبقبخشنامهجدیدسازمانامورمالیاتی

معافیت مالیاتی در مناطق محروم
 به 20 سال افزایش یافت

* قیمت پراید اس ایکس 14میلیون و 900هزار تومان، تیبا 19میلیون و 500 هزار 
تومان و پژو 405 اس ال ایکس 23 میلیون و 700هزار تومان تعیین گردید.

* همچنین قیمت سمند ال ایکس 25 میلیون و 550 هزار تومان، تندر 90 ای دو 
25 میلی��ون و 580 هزار تومان، پژو پارس س��ال 28میلیون و 680 هزار تومان، 
م��گان 55  میلیون و 815 هزار تومان، پژو 206 تیپ2، 24 میلیون و 225 هزار 
تومان و مزدا 2 تیپ2، 53 میلیون و 830 هزار تومان اعالم شده است.   صفحه4

ازسویشورایرقابت

قیمت جدید 9 مدل خودرو اعالم شد

* دکتر فریدون عباسی: تا امروز یک 
هزار مگاوات برق هسته ای در کشور 
تولید شده و تا آخرسال جاری به 2 

هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.
* درحال توسعه تولید محصوالت 
رادی��و دارو هس��تیم و عالوه بر 
تامین نیاز بیمارستان های داخل 
کشور، به کش��ورهای همجوار و 

خاورمیانه صادر می کنیم.

رئیسسازمانانرژیاتمی:

2000مگاواتبرقهستهایتاپایانسالتولیدمیشود
* در زمینه تولید مواد سوخت هسته ای به خودکفایی رسیده ایم.

* در صورت��ی ک��ه مطالعات و ش��رایط مورد نیاز ج��واب مثبت دهد، 
راکتوری از نوع استخری که بی خطر و صرفا تحقیقاتی است در مجتمع 

پژوهشی بناب نصب خواهد شد.
* س��ازمان انرژی اتمی ایران قصد دارد با صدور کارت شناس��ایی این 
سازمان برای افراد متفکر علمی در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، فضا 
را برای جلب مشارکت و همکاری آنها فراهم کند.                  صفحه2

راهپیمایی گسترده مردم ترکیه 
در همبستگی با دولت و ملت سوریه

* یونگه ولت: تمام سالوسان در جبهه مقابل ایران جمع شده اند
* آمریکا چرا اصالح طلبان را ترجیح مي دهد؟

هولنکنید!
باهمردصالحیتميشوید

کنگره تهران 
و موج سوم

 بیداری اسالمی


