
مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1391/11/9 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
تا  مدیره  هیئت  1-اعضاء 
قرار  به   1393/7/16 تاریخ 

ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد مهدوی کوچکسرائی 
به شماره ملی 2161867784 
فرد  طاهری  عباسعلی  آقای  و 
به شماره ملی 2219011267 
و آقای مجید فتاحی به شماره 
تاریخ  تا   0450956857 ملی 

.1393/7/16
2- سمت اعضاء هیئت مدیره 

به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای محمد مهدوی کوچکسرائی 
ملی 2161867784  به شماره 
به سمت رئیس هیئت مدیره و 
به  فرد  آقای عباسعلی طاهری 
 2219011267 ملی   شماره 
هیئت  رئیس  نائب  سمت  به 
مدیره و آقای مجید فتاحی به 
 0450956857 ملی  شماره 
به سمت عضو هیئت مدیره و 
شماره  به  فتاحی  مجید  آقای 
ملی 0450956857 به سمت 

مدیرعامل.
ذیل   1392/2/15 تاریخ  در 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری ثبت و مورد تایید و 

امضاء قرار گرفت.

بارکد 0963081

آگهی تغییرات 
شرکت کانی 

صنعت رستاک 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 
429733 و 
شناسه ملی 

10320822520

م الف 27198

اداره ثبت
 شرکتها و 
موسسات 
غیرتجاری 
واحد ثبتی 

تهران

دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
موضوع مناقصه: خرید 5 دستگاه ترانسفورماتور 400 کاوا

مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: واریز مبلغ 9/950/000 ریال 
)ن��ه میلی��ون و نهصد و پنجاه هزار ریال( به حس��اب س��یبا ش��ماره 
0105744804001 قزوی��ن و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر، چک 

بانکی تضمین شده بانکی
مح�ل دریافت اس�ناد و تحویل پیش�نهادها: قزوی��ن- چهارراه 
ولیعص��ر- ابتدای خیابان طالقانی حوزه س��تادی ش��رکت توزیع برق 

استان قزوین طبقه دوم امور تدارکات
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 92/3/18 لغایت 92/3/22

تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 
92/4/1

تاریخ بازگش�ایی پیشنهادها: س��اعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 
92/4/2

ب��ه پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخ��دوش، فاقد س��پرده، 
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی، و پیشنهاداتی که بعد 

از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا دسترسی به خالصه اسناد مناقصه از طریق سایت اینترنتی این 
ش��رکت به نش��انی www.qazvin-ed.co.ir شبکه اطالع رسانی 

معامالت توانیر سایت ملی مناقصات امکان پذیر می باشد.
هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای

 شماره 103/92 
)نوبت اول(

دفتر روابط عمومی
 شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
)سهامی خاص(

اداره کل راه آه�ن اصفهان در نظ��ر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 
12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط 

و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
1- ش�رح مختصر موضوع مناقصه: انجام خدمات بازرس��ی فنی واگنهای 
وارده و ص��دور جواز ترمز در محدوده اداره کل راه آهن اصفهان طبق ش��رح 

خدمات
2- م�دت و محل انجام کار: یکس��ال شمس��ی در ایس��تگاه های اصفهان، 

کاشان، حسن آباد و زرین شهر
1-2- داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری از اداره کل کار و امور اجتماعی 
و مرتب��ط بودن موض��وع فعالیت ش��رکت )مندرج در اساس��نامه( با موضوع 

مناقصه فوق الزامی است.
3- مهلت و محل دریافت اس�ناد اس�تعالم ارزیاب�ی کیفی: حداکثر تا 
س��اعت 13/30 روز یکش��نبه مورخ 92/3/26 با در دست داشتن معرفی نامه 
کتب��ی به نش��انی: اصفهان- جاده ش��یراز- بع��د از ترمینال صفه- ایس��تگاه 

راه آهن- امور قراردادها
4- مهلت و محل تحویل اس�ناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13/30 

روز یکشنبه مورخ 92/4/9 به نشانی: دبیرخانه امور اداری.
5- هزین�ه اس�ناد: مبلغ )100/000( ریال به حس��اب س��یبا به ش��ماره 
2176400205007 ن��زد بانک ملی ش��عبه راه آهن به ن��ام اداره کل راه آهن 

اصفهان
6- آدرس سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

HTTP://IETS.MPORG.IR
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پ��س از ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجد ش��رایط ک��ه حداقل امتیاز الزم را 
کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی 
فراخوان نخست

مناقصه یک مرحله ای 
شماره 43/92/4

اداره کل راه آهن اصفهان 2889/م الف

راه آهن اصفهان

نوبت اول

تاریخ چاپ: روز شنبه مورخ 92/3/18

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1391/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئ��ت مدیره تا تاری��خ 1393/11/16 به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند:

آقای سعید غیاثوند قزوینی به شماره ملی 0030730856 
و آقای ارد غیاثوند قزوینی به شماره ملی 0451308506 
و آقای مصطفی شاهچراغی به شماره ملی 1199089494 

تا تاریخ 1393/11/16.
در تاریخ 1392/2/7 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

بارکد 0870705

 آگهی تغییرات شرکت وابل نوش زیار 
سهامی خاص به شماره ثبت 350677 

و شناسه ملی 10103976220

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 واحد ثبتی تهران

م الف/ 27074

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد به استناد ماده 4 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک 
اراض��ی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 ش��ورای 
انقالب جمهوری اسالمی ایران قسمتی از اراضی زراعی روستای میموندره پالک ثبتی 33 اصلی و روستای 
اسپاس پالک 32 اصلی بخش 3 از توابع شهرستان ابهر را برابر کروکی ذیل جهت احداث شبکه آبرسانی 
انتقال آب ش��رب از سد کینه ورس به ش��هرهای ابهر و خرمدره و مسیر شیر تخلیه خریداری و تملک 
نماید لذا بدینوسیله به اطالع مالکین محترم و سایر صاحبان حقوق و یا نمایندگان قانونی آنها می رساند 
حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک و مستندات مالکیت جهت سیر 
مراحل قانونی )تعیین و معرفی کارش��ناس رسمی دادگستری از سوی مالک و مرضی الطرفین در رشته 

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان زنجان

آگهی تملک شرکت آب و فاضالب
 استان زنجان

»روابط  عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان«

کش��اورزی جهت برآورد 
قیمت عادله روز( به دفتر 
حقوق��ی ش��رکت آب و 
فاضالب استان زنجان به 
کمربندی  زنجان  نشانی 
زیباشهر  ابتدای  شمالی، 
بدیهی  نمائی��د.  مراجعه 
اس��ت در ص��ورت عدم 
مقرر  فرصت  در  مراجعه 
ف��وق، وفق الیحه قانونی 
یاد ش��ده اق��دام الزم به 

عمل خواهد آمد.

سال هفتادو دوم q  شماره q 20511  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران(  شنبه18 خرداد q  1392 28 رجبq  1434  8 ژو ئن2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* ب��ا مصوبه دولت نرخ خرید تضمینی چای از کیلویی 
900 تومان به 1200 تومان در هر کیلو افزایش یافت.

* سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
قیمت های جدید انواع کره بسته بندی ش��ده را حداکثر 

17 هزار و 500 ریال و حداقل 800 ریال اعالم کرد.

* سازمان جهانی کار از تشدید بیکاری و بی عدالتی در 
کشورهای پیشرفته خبر داد.

* مدیرعام��ل ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام: رون��د 
ذخیره س��ازی و واردات گوشت قرمز تا پایان سال ادامه 
دارد.                                                    صفحه4         

با تصویب دولت

نرخ خرید تضمینی چای
300 تومان افزایش یافت

نقشه امروز دشمن انحراف اذهان
از سرمایه داری فاسد و صهیونیسم غاصب است

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام، سفیران و نمایندگان کشورهای اسالمی تاکید فرمودند اوج گیری اعتراض ها علیه اردوغان
و دخالت های آمریکا در ترکیه

مناظره داغ در ایستگاه سیاست
مردم به انتخاب خود نزدیکتر شدند

16 شهید و 44 مجروح
در حمله تروریستی به زائران ایرانی در عراق

* با پیوس��تن دانش  آموزان، کارگران و کارمندان به 
معترض��ان، تظاهرات علیه »رج��ب طیب اردوغان« 

ابعاد تازه ای گرفت.
* معترض��ان اردوغان را دیکتات��ور خواندند و از وی 

خواستند از قدرت کناره گیری کند.

* در آنکارا هزاران معترض با اجتماع مقابل سفارت 
آمریکا، از واشنگتن خواستند به مداخالت در ترکیه 

پایان دهد.
* کارشناسان و رس��انه های ترکیه تابستان داغی را 
برای نخست وزیر پیش بینی می  کنند.      صفحه آخر

* وزی��ر خارجه لبن��ان: حزب اهلل بخ��ش جدایی ناپذیر 

کشور ماست.

* گزارش المنار از اش��تیاق س��ران مرتجع عرب برای 

دیدار با نتانیاهو.

* ایج��اد دیوار حایل در بحرین ب��رای مهار اعتراض ها 

علیه آل خلیفه.

* پزش��کان و پرس��تاران یونانی در اعت��راض به اوضاع 

اقتصادی دست از کار کشیدند.               صفحه آخر

پس از آزاد کردن شهر القصیر

ارتش سوریه
جوالن را از تروریست ها پاکسازی کرد

         
صفحه2

* حضرت آیت اهلل  العظمی خامنه ای : نقشه اصلی دشمن ایجاد اختالف میان 
مسلمانان و تحریک تعصب های مذاهب مختلف اسالمی علیه یکدیگر است 
تا توجه امت اس��المی از کانون اصلی دش��منی یعنی س��رمایه داری فاسد و 

صهیونیسم غاصب و قسی القلب منحرف شود.
* بع��د از آنک��ه دعوت ه��ای غیرالهی اع��م از دعوت مکاتب مارکسیس��م و 
لیبرالیسم، نتوانستند سعادت بش��ریت را تامین کنند، امروز دل ها و نگاه ها 

متوجه اسالم است.
* نمی توان باور کرد که اهانت به اسالم و اسالم ستیزی در دنیا، بدون طراحی 

سرویس های اطالعاتی قدرت ها و حمایت مالی آنها باشد.
* مسلمانان باید دعوت به اسالم را با صراحت و شجاعت و صداقت و عدالت 

انجام دهند تا دل ها را به سوی خود جذب کند.
* قدرت های سلطه گر می خواهند با ایجاد اختالف میان مسلمانان، آنان را از 

مسائل اصلی خود و همچنین پیشرفت مورد نیاز، غافل کنند.
* غربی ها با ش��عارهای طرفداری از حقوق بش��ر و حمایت از دموکراس��ی 

نخواهند توانست لکه ننگ استعمار را از دامان خود پاک کنند.
* با توجه به نقشه راه دشمن، مسلمانان باید با بصیرت و شناخت دشمن و 
نقشه های آن، نقشه راه خود را که همان اتحاد و اتفاق، و همکاری و همدلی 
است به درستی بشناسند.                                                  صفحه3

* حمل��ه تروریس��تی ب��ه دو اتوبوس حام��ل زائران ایران��ی در منطقه 
»هارونیه« استان دیالی عراق صورت گرفت.

* زائران ایرانی به ش��رکت زیارتی »عبرت« اس��تان همدان و ش��رکت 
Leader.irمحبان اهل بیت)ع( استان کرمانشاه تعلق داشتند.           صفحه آخر

         
صفحه2

سرویس سیاسی-
س��ومین و آخری��ن بخ��ش 
از مناظ��ره تلویزیون��ی 8 نامزد 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری با 
محوری��ت سیاس��ت داخل��ی و 
سیاس��ت خارجی برخ��الف دو 

مناظره پیش��ین به ی��ک مناظره 
داغ تبدی��ل ش��د ک��ه بحث های 

پردامنه ای را در پی داشت.
در دو مناظره تلویزیونی قبلی 
که پیرامون »مسائل اقتصادی« و 
»مباحث فرهنگ��ی و اجتماعی« 

بود نامزدها بیشتر به بیان نظرات 
و رویکردهای خود پرداختند اما 
مناظره سوم در حالی به ایستگاه 
»سیاست« رس��ید که نظرات و 
س��وابق مدیریت��ی نامزدها مورد 
نق��د و واکن��ش همدیگ��ر قرار 

گرفت.                    
صفحه 10

* پاسخ عبدی به ابراهیم یزدی، چرا همه را گرفتند جز شما؟!
* اپوزیسیون عادت کرده در زمین حاکمیت بازی کند

* اصالح طلبان مثل محمدرضا پهلوی آدرس غلط می دهند

دیپلمات آمریکایی: کم حرف بزنیم
تا طرف بازنده انتخابات ایران نباشیم رصدگران غرب 

3 هیچ باختند


