
  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات حفر 300 متر دس�اندری در بلوک شمالی معدن 
ذغال سنگ خمرود در استان کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدین وسیله 
از شرکت های دارای سوابق اجرائی مفید در زمینه موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اس��ناد مناقصه از تاریخ 1392/2/23 لغایت س��اعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1392/3/1 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل 
فیش واریزی به مبلغ س��یصد هزار ریال به حس��اب شماره 3496/22 نزد بانک سپه شعبه میدان ولیعصر به نام این شرکت به 
آدرس تهران- باالتر از میدان ولیعصر- روبروی سینما استقالل- پالک 1713 برج جنوبی- طبقه ششم- امور بازرگانی مراجعه 

نمایند. ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1392/3/18 تعیین می گردد.

می قصه عمو گهی منا  آ
ت  92 /2 شماره16-

م الف 649

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان قزوین )مناقصه گذار( 
درنظر دارد، در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه 
معامالت شرکت های آب و فاضالب، مناقصات مشروحه ذیل 
را با مش��خصات ذیل و شرایط تعیین شده از طریق مناقصه 
عمومی )یک مرحله ای( برگزار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران 
واج��د صالحیت که تمایل به ش��رکت در ای��ن مناقصات را 
دارن��د دعوت می گ��ردد  به منظور خرید اس��ناد مناقصه از 
تاریخ 1392/2/22 لغایت 1392/2/26 با دردس��ت داشتن 
فی��ش واریزی ب��ه مبل��غ 200/000 ریال به حس��اب جام 

4046865589 بانک ملت بنام شرکت آبفای استان قزوین 
در س��اعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادهای 
این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 11 مورخ 

1392/3/6 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند.
ضمنا زمان بازگش��ایی پیش��نهادات ساعت 13:30 مورخ 
1392/3/6 می باش��د. همچنی��ن به پیش��نهادهای فاقد 
امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت 
مقرر در آگهی مناقصه واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

آگهی مناقصه 92/2
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان قزوین )سهامی خاص(

برآورد مناقصه شرحردیف
)ارقام به ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ارقام به ریال(

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 

پیشنهادات

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب و انجام 1
12/781/300/000105/344/000قرائت و توزیع قبوض در شهر قزوین

نشانی مناقصه گزار

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب و انجام 2
2/906/500/00078/183/000قرائت وتوزیع قبوض در شهر تاکستان

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب و انجام 3
3/717/500/00078/153/000قرائت و توزیع قبوض در شهرهای الوند و شریفیه

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب و انجام 4
3/786/440/00078/360/000قرائت و توزیع قبوض در شهرهای آبیک و خاکعلی

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب و انجام 5
3/976/400/00078/930/000قرائت و توزیع قبوض در شهر محمدیه

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب و انجام 6
1/748/800/00072/247/000قرائت و توزیع قبوض در شهر بوئین زهرا

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب و انجام 7
1/368/540/00070/493/000قرائت و توزیع قبوض در شهرهای محمودآباد و کوهین

انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات همراه با 8
1/434/525/05670/823/000تولید آب شرب از منابع موجود شهرهای محمودآباد و کوهین

خدمات مشترکین، قرائت و توزیع قبوض، امداد و حوادث و 9
2/093/700/00073/300/000بهره برداری شهرهای ضیاءآباد و نرجه

خدمات مشترکین، قرائت و توزیع قبوض، امداد و حوادث و 10
3/813/500/00078/500/000بهره برداری شهرشال

خدمات مشترکین، قرائت و توزیع قبوض، امداد و حوادث و 11
2/126/100/00073/400/000بهره برداری شهرهای سگزآباد و دانسفهان

خدمات مشترکین، قرائت و توزیع قبوض، امداد و حوادث و 12
2/584/200/00074/760/000بهره برداری شهرهای بیدستان و نصرت آباد

نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولی عصر)عج(،بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4 
تلفن تماس: 0281-3349051-4

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین

)نوبت دوم(

س�ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش�ور در نظر دارد امور مربوط 
به ترابری س��ال 1392 خود را به صورت حجمی و از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی واگذار نماید.
لذا از کلیه ش��رکت هایی که دارای مجوز رسمی و گواهی صالحیت از 
وزارت تع��اون؛ کار و رفاه اجتماعی هس��تند دعوت می نماید حداکثر 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار این آگهی با در دس��ت داش��تن 
معرفی نام��ه کتبی جه��ت دریافت فرم ش��رکت در مناقصه به آدرس 

ذیل مراجعه نمایند.
تهران- خیابان آزادی، نبش خیابان خوش جنوبی، س��ازمان آموزش 

فنی و حرفه ای کشور، طبقه اول اداره امور عمومی

آگهی مناقصه عمومی ترابری

معاون اداری و پشتیبانی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور م الف 659

آگهی تصمیمات شرکت
 راه و ساختمان هلیله سهامی خاص 

به شماره ثبت 43546 
و شناسه ملی 10100889073

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

طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده و ع��ادی بطور 
فوق العاده مورخ 91/6/12 شرکت مزبور که در تاریخ 91/6/13 
واصل گردید ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 90 به 
تصویب رس��ید. س��یدصدرالدین شمسی پور حس��ینی به ک ملی 
2708732706 به س��مت بازرس اصلی و فاطمه ساکت دافچائی 
به کدملی 0080182569به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 
یک س��ال انتخ��اب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیی��ن گردید. اعضاء هیئ��ت مدیره به 
مدت 2س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایرج مقدمی به ک م 
1551750511 و آناهیتا مقدمی به ک م 0067428223 و گیتا 
مقدم��ی ب��ه ک م 0931542065 در نتیجه تعداد اعضای هیئت 
مدیره مرکب از س��ه نفر خواهد بود و ماده 12 اساسنامه به شرح 
فوق اصالح می گردد. ایرج مقدمی به س��مت رئیس هیئت مدیره 
و آناهیتا مقدمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و  امیر مقدمی 
ب��ه ک م 0938801651 خارج از اعضای هیئت مدیره بس��مت 
مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله 
چک و س��فته و برات و قراردادها با امض��ای رئیس هیئت مدیره 
منفردا همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و مراسالت به امضای 
مدیرعام��ل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1391/9/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/9/25 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت 236078 با نمایندگی آقای محمد کشاورز و شرکت گروه عمران و 
مسکن سازه پایدار آذر مهد استان آذربایجان شرقی سهامی خاص به شماره ثبت 29612 با نمایندگی آقای نصیر عظیمی زواره و 
شرکت ماشین آالت همیار نیرو گستر یگانه سهامی خاص به شماره ثبت 382861 با نمایندگی آقای یوسف غفوری و شرکت گروه 
عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 83950 با نمایندگی آقای علی خان محمدی و شرکت مهندسی 

عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت 91408 با نمایندگی آقای جواد فریاد تا تاریخ 1393/9/25.
در تاریخ 1391/10/12ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آکهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان
 سهامی خاص به شماره ثبت 390286 و شناسه ملی 10320410186 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/6/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:

فعالیت در زمینه صنعت ریلی شهری و بین شهری شامل حمل بار حمل مسافر انجام خدمات جانبی تعمیرات و نگهداری واگن ها و لکوموتیو ارائه 
مشاوره در خصوص طرح های مرتبط با راه آهن بازسازی و راهبری و اجاره زمانی لکوموتیو و واگن های باری و ارائه خدمات اداری و آموزشی صنعت 
ریلی فعالیت در خصوص اصل 44 شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و مؤسسات خصوصی اخذ و 
اعطای نمایندگی از کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی کلیه کارهای ساختمانی 
از قبیل راه ابنیه پل سازی سدسازی کلیه خدمات کامپیوتری شامل سخت افزار و نرم افزار کلیه امور مربوط به بنادر و کشتیرانی ارائه کلیه خدمات 

رفاهی و تهیه و طبخ و توزیع غذا. در تاریخ 1391/8/1 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گهر ریل ایثار سهامی خاص
 به شماره ثبت 339126 و شناسه ملی 10103742463

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

سال هفتادو يکم q  شماره q 20491  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه16صفحه ويژه نامه خودرو و نيازمندي های ويژه تهران( دوشنبه23 ارديبهشت q  1392 2 رجبq  1434  13 مه2013

خبر ویژه یادداشت روز

* هاآرتص از افتتاح دفتر نمایندگی اسرائیل 

در امارات متحده خبر داد.

* مس��لمانان بحری��ن در مح��ل مس��اجد 

تخریب شده نماز خواندند.

* تظاه��رات گس��ترده ض��د دولت��ی علیه 

سیاست های ریاضتی نتانیاهو.

* س��رکوب معترض��ان نظام س��رمایه داری 

درپایتخت دانمارک.                    صفحه آخر

تشکیل تیپ مقاومت در سوریه
برای آزاد کردن جوالن اشغالی

* دبیر انجمن صنایع لبنی کشور: با تخصیص ارز مرجع 
22 ه��زار تن کره واردات��ی که در گمرک باقی مانده تا 

پایان هفته جاری ترخیص و روانه بازار می شود.
* داجم��ر: تحریم کش��تیرانی جمهوری اس��المی 

فرصت هایی را برای کشور به دنبال داشت.

* اختصاص س��همیه وی��ژه بنزین ب��ه جانبازان و 
معلوالن.

* افزای��ش ظرفی��ت تولی��د س��یمان کش��ور به 
125میلیون تن.

صفحه4

ترخیص 22 هزار تن کره از گمرک
 در هفته جاری

آتش حمایت از تروریست ها در سوریه دامن ترکیه را هم گرفت

صفحه2صفحه2

شناورهای سپاه پاسداران
به موشک های کروز مجهز شدند

* س��ردار فرحی رئیس سازمان هوا فضای وزارت دفاع از تجهیز شناورهای 
نیروی دریایی سپاه به تجهیزات و تسلیحات پیشرفته ساخت ایران از جمله 

موشک های کروز با برد بیش از 300 کیلومتر خبر داد.
* قابلیت های فنی و عملیاتی موشک های جدید کروز توان دفاعی کشورمان 
را در مقیاس گسترده ای افزایش داده است.                              صفحه3

* در پی وقوع انفجارهای خونین در شهر مرزی »ریحانلی« مردم این شهر علیه اردوغان تظاهرات کردند.
* تظاهرکنندگان: اردوغان به خاطر مداخله در سوریه، مسئول این انفجارهاست و باید از پست نخست وزیری استعفا دهد.

* شمار تلفات چهار انفجار تروریستی شهر ریحانلی 43 نفر و زخمی ها نیز بیش از 100 تن اعالم شده است.
* تروریست های القاعده و جبهه النصره آزادانه در خیابان های ریحانلی رفت و آمد می کنند.           صفحه آخر

سخنگوی شورای نگهبان:

همراهی انتخاباتی احمدی نژاد با مشایی
جرم قابل پیگیری است

* عباس��علی کدخدایی: اقدام رئیس جمهور در همراهی با مش��ایی هنگام 
ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری عنوان مجرمانه دارد و ما این موضوع 

را به قوه قضائیه اعالم کردیم.
* در جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، حضور رئیس جمهور در وزارت کشور 
مطرح شد و همه اعضا معتقد بودند که حضور ایشان در معرفی یکی از کاندیداها در 

وزارت کشور براساس ماده 68 قانون انتخابات تخلف محسوب می شود.
* جلسات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و 
اعضا مشغول بررسی صالحیت ها هستند و امیدواریم که براساس ماده 57 
قانون انتخابات ریاست جمهوری بتوانیم در موعد مقرر نتایج را اعالم کنیم.

* هرگونه حرکتی که نشان دهنده 
تبلیغ��ات باش��د براس��اس قانون 
ممنوع اس��ت و شورای نگهبان از 
قبل، این تذک��ر را به افرادی که 
تمای��ل به ثبت ن��ام در انتخابات 
دارن��د را  جمه��وری  ریاس��ت 
داده و از آنه��ا خواس��ته بود که 
از این گونه اقدام��ات خودداری 

کنند. 
             صفحه2

تعداد فراوان نامزدها
مظهر دموكراسی در ايران است

رسانه  های غربی با استناد به بازتاب ثبت نام 686 نفر در انتخابات ریاست جمهوری

به خصوص در  * ثبت ن��ام ده ها چه��ره  سیاس��ی در ای��ن دوره از انتخابات- 
روز پایانی ثبت نام-نوید رقابتی س��خت و نفس��گیر را می دهد. موضوعی که 
ازهم  اکنون مورد توجه جدی رسانه های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته 

است و هر کدام می کوشند از دریچه منافع خود به  آن نگاه  کنند.
* روزنامه  آمریکایی  نیویورک تایمز  با اشاره به روز آخر ثبت نام کاندیداهای ریاست 

جمهوری تاکید کرد، انتخابات به مرحله جدید و پیش  بینی نشده ای وارد شد. 
* »دانی��ل بولتن« کارش��ناس انگلیس��ی: هر ی��ک از نامزده��اي انتخابات 
ریاست جمهوري در ایران مي توانند با آزادي، برنامه هاي خود را ارائه کرده و 

این کار نشان دهنده فضاي دمکراتیک و آزاد در ایران است.
* روند سیاسي و دمکراتیک ایران با تمامي کشورهاي خاورمیانه تفاوت دارد 
اما رس��انه هاي غربي ایران را کشوري دشمن و عربستان را همپیمان بزرگ 

خود معرفي مي کنند.
* خبرگ��زاری رویترز حضور چهره های ش��اخص سیاس��ی در ای��ن دوره از 

انتخابات را بی سابقه توصیف کرد.
* واشنگتن پست: دستکم 20 تن از سیاستمداران عالی رتبه در میان افرادی 
بودن��د که برای کاندیداتوری ثبت نام کردند اما حضور دو کاندیدای جنجالی 

در دقایق پایانی ثبت نام بود که توجه خبرنگاران را جلب کرد.
* خبرگزاری فرانس��ه در گزارشی به حضور سعید جلیلی توجه  نشان داد و 

به سوابق کاری او پرداخت. 
* بی بی س��ی: پس از اعالم نتایج در دوره قبل و اعتراض ش��دید اصالحات 
به آن و حضور در خیابان ها، ناامیدی بر جبهه اصالحات حکمفرما شد که با 
حضور هاشمی در این دور، بار دیگر امیدهایشان برای حضور مجدد در عرصه 
سیاسی ایران باال رفت.                                                       صفحه2

* از خط مقدم پرهیاهو تا پشت جبهه متالشی اپوزیسیون
* تشدید نزاع در گروه های معارض، بشار اسد قدرتمندتر شده است

کوالک پول و آگهی 
در نشریات اجاره ای!

ماشاءاهلل
حزب اهلل...


