
مؤسسه ای اقتصادی در نظر دارد تعداد قابل توجهی 
وس�ائط نقلیه قاب�ل ش�ماره گذاری و اوراقی خود را 
به ش�رح و تاری�خ ذیل از طریق ح�راج حضوری به 

صورت نقدی به فروش برساند.
متقاضی��ان محترم بایس��تی 20٪ قیمت پیش��نهادی را 
در زم��ان خرید، بص��ورت نقدی پرداخ��ت نمایند. ضمنا 
جهت رفاه حال مشتریان دستگاه کارت خوان نیز موجود 

می باشد.
انواع خودرو سبک و سنگین

زمان و محل بازدید
روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 29 و 1392/05/28 

ساعت 9 الی 16
لواسان، خیابان کمربندی- خیابان چناربن3

زمان و مکان برگزاری حراج
چهارشنبه مورخ 1392/05/30 ساعت 10 صبح

لواسان، بلوار امام)ره(، بلوار فرهنگ،
 کانون پرورش فکری

تلفن تماس 26541987- داخلی 111-115-114
م الف 2042

حراج حضوری وسائط نقلیه

ش�رکت آب وفاضالب اس�تان قزوی�ن )مناقصه گ�زار( در اجرای قانون برگ��زاری مناقص��ات و آیین نامه معامالت 
شرکت های آب و فاضالب در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه 
عمومی )یک مرحله ای( به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به 
شرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد بمنظور خرید اسناد مناقصه از تاریخ 1392/5/27 لغایت 1392/5/31 
با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 4046865589 و شناسه 370008027103 
بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین به نام شرکت آب و فاضالب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل 
به واحد قراردادهای این ش��رکت مراجعه و پیش��نهادات خود را نیز تا ساعت 13 مورخه 1392/6/10 به واحد دبیرخانه 

این شرکت تسلیم نمایند. ضمنا زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 13:30 مورخه 1392/6/10 می باشد. 
همچنین به پیش�نهادهای فاقد امضاء، مش�روط، مخدوش و پیش�نهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی 

مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عنوان و مشخصات کلی پروژه
مبلغ برآورد 

مناقصه
 )به ریال( 

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )به ریال(

محل تامین 
اعتبار هزینه های 

موضوع مناقصه

رتبه مورد 
نیاز

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 

پیشنهادات

اح��داث مخ��زن بتنی نیم��ه مدف��ون 1000متر 
مکعبی و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط انتقال 

آب محوطه مخزن در شهر رازمیان
عمرانی4/694/586/155100/000/000

حداقل 
پایه 5

 رشته آب

نشانی مناقصه گزار اج��رای عملیات لوله گ��ذاری ش��بکه جمع آوری 
عمرانی5/575/440/877100/000/000فاضالب در سطح شهر قزوین

حداقل پایه 5 
رشته آب

احداث مخزن بتنی نیمه مدفون 200متر مکعبی 
ش��مس کالیه و س��اخت و نصب حدود 160متر 
طول دیوار پیش ساخته مسلح بتنی اطراف مخزن

عمرانی2/346/558/85050/000/000
حداقل

 پایه 5 
رشته آب

نشانی مناقصه گزار: قزوین، میدان ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4
 تلفن تماس: 02813349051-4

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
 )92/11(

نوبت اول
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان قزوین
)سهامی خاص(

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/2/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص با 
نمایندگی آقای رحیم ش��اکی باهر به س��مت رئیس هیئت مدیره و 
ش��رکت مهندس��ی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی 
آقای محمد موال بیگی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت 
عمران و مس��کن س��ازه پایدار ناری��ن دژ مهرازی س��هامی خاص با 
نمایندگی آقای یحیی رضایت به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت 
ماش��ین آالت همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای 
میر یونس محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت انبوه سازان 
سبزاندیشان س��هامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی عطارنیا به 
س��مت عضو هیئت مدیره و آقای میر یونس محمدی به نمایندگی از 
شرکت ماشین آالت همیار نیروگس��تر یگانه سهامی خاص به سمت 

مدیرعامل. 
در تاریخ 1392/3/5 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران 
و مسکن سازه پایدار ژئو آزما 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 392779

 و شناسه ملی 10320436385

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 92/2/6 ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 
92/2/21 واص��ل گردی��د موارد ذیل ب��ه تصویب مجمع 
مزبور رس��ید: تعداد اعض��اء هیئت مدیره ب��ه 3نفر تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. ناصر گلعذار 
کدمل��ی 0939282682 بس��مت رئی��س هیئت مدیره و 
مدیرعام��ل و امین گلع��ذار به کدمل��ی0939861844 
بس��مت نایب رئیس و عضو هیئت مدی��ره و محمد گلعذار 
ب��ه کدملی 0941731359 به عن��وان عضو هیئت مدیره 
تعیین ش��دند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به اتفاق 
هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت آب گستر 
شرق اسکو سهامی خاص 
به شماره ثبت130034 

و شناسه ملی10101733606

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

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ92/2/28 شرکت مزبور که در تاریخ92/3/5 

واصل گردید طاهره مؤمن نژاد 2802292900 به سمت بازرس اصلی و سمیرا سادات سیدرضایی 

0063207877 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت نش��ر آگهی های ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار 

ذی��ل انتخاب گردیدند. باقر خوش طینت به ک.م 0053207319 و س��عید خوش طینت به ک.م 

0056210973 و پریوش خوش طینت به ک.م 0047285702 بموجب صورتجلسه هیئت مدیره 

مورخ 92/2/28 س��عید خوش طینت بس��مت رئیس هیئت مدیره و باقر خوش طینت بسمت نایب 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، 

سفته و برات به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت 
نقشه برداری مساحان سهامی خاص

 به شماره ثبت71374 و شناسه ملی10101162993 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/3/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: 

ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص ب��ا نمایندگی آقای رحیم  ش��اکی باهر به 
س��مت رئیس هیئت مدیره و ش��رکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو س��هامی خاص با نمایندگی آقای امیر 
ابریشم فروشان اصل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی 
سهامی خاص با نمایندگی آقای میر یونس محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ماشین آالت همیار 
نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا رزاقی مدبر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت 
انبوه س��ازان اندیشان س��هامی خاص با نمایندگی آقای محمد موالبیگی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای 
س��یدمحمدرضا موسوی به ش��ماره ملی  4070356029 )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل 

تا تاریخ 1393/12/26.
2 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی با 
امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت )عبدالحمید ملک نیا( به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
در تاریخ 1392/3/18 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت
 عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن سهامی خاص 
به شماره  ثبت399682 و شناسه ملی10320496591

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

سال هفتادو دوم q  شماره q 205۶8  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 27 مرداد q  1392 10 شوال q  1434 18 آگوست2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* پول نفت اگر برای هزینه های جاری مصرف شود 
دولت را تنبل می کند.

و  راه  وزارت  در  کارآم��د  مدی��ران  آخون��دی:   *
شهرسازی ادامه کار خواهند داد.

* برنامه کوتاه مدت وزیر جدید نفت اعالم شد.
* فوری ترین اقدام وزرای جدید کش��اورزی و نیرو 

اعالم شد.
صفحه4

وزیر جدید اقتصاد:

هزینه های جاری دولت
باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود

* س��اکنان جنوب بی��روت: انفج��ار کار آمریکا و 
اسرائیل است.

* تداوم اعتراض های ضد آل خلیفه در ش��هرهای 
بحرین.

* وزی��ر خارجه عراق: مبارزه علیه تروریس��ت ها را 
تشدید خواهیم کرد.

* تظاه��رات ض��د آمریکای��ی در یم��ن؛ دولت به 
همکاری با واشنگتن پایان دهد.           صفحه آخر

در مراسم سالگرد جنگ 33 روزه

سید حسن نصراهلل: الزم باشد
شخصا به سوریه می روم

حمایت عربستان ، امارات ،کویت و اردن
از قتل عام مردم مصر

حضور رئیس جمهور جدید در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظاماخوانی ها طرفداران خود را به تظاهرات روزانه دعوت کردند

صفحه2صفحه2

تیزپروازی که امیراالسرا شد
* خلبان لش��گری همان جانباز 70 درص��د  نیروی هوایی ارتش بود که با 
تحمل 18 سال اسارت دشمن بعثی و مقاومت جانانه، پیروزمندانه به میهن 
اسالمی بازگشت و در بدو ورود در دیدار صمیمانه با فرماندهی معظم کل قوا 
ضمن تجدید بیعت با معظم له به لقب سیداالس��رای ایران از س��وی رهبر 

معظم انقالب مفتخر گردید.
* ش��هید خلبان لش��گری: اعتقادات مذهب��ی و مکتبی س��ربازان ایرانی 
مهمترین عامل مقاومت آنها در مقابل فش��ارهای روحی، روانی و جس��می 
بعثی ها بود.                                                                  صفحه8

* پادش��اه عربس��تان: اقدام ارتش مصر در سرکوب معترضان این کشور 
»شرعی« است!

* امارات، کویت و اردن نیز با صدور پیام های جداگانه ضمن قدردانی از 
موضع پادشاه عربستان از ارتش مصر حمایت کردند.

* ش��بکه الجزیره: در ناآرامی های روز جمعه دس��تکم 200 نفر کش��ته 
شدند.

* اخوان المس��لمین: از ام��روز به طور روزانه برای س��رنگونی کودتاگران 
تظاهرات می کنیم.

* ش��مار زیادی از معترضان به همراه اجساد قربانیان در مساجد تحصن 
کرده اند.

* ارتش در حال مذاکره با معترضان برای خارج کردن اجساد از مساجد 
است.

* در ادام��ه ناآرامی ها، معترضان یک هلی کوپتر ارتش مصر را س��رنگون 
کردند.

* نیروهای امنیتی مصر کار جس��ت وجوی خانه به خانه برای دستگیری 
الباقی رهبران اخوانی را آغاز کردند.

* دولت مصر اخوان المسلمین را رسما یک گروه تروریستی خواند.
* ش��ورای علمای شریعت مصر: اخوان المسلمین از طریقت یکتاپرستی 
خارج شده و مرتد است!                                           صفحه آخر

* رئی��س جمهور ط��ی حکمی 
جعف��ر توفیق��ی را ب��ه عن��وان 
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری منصوب کرد.
* سید رضا صالحی امیری طی 
حکمی از سوی روحانی به عنوان 
سرپرست وزارت ورزش و جوانان 

منصوب شد.

* حسن روحانی با شرکت در جلسه مجمع تشخیص مصلحت در کسوت رئیس جمهور تاکید کرد اراده و خواست 
دولت یازدهم همکاری نزدیک با همه نهادهای قانونی از جمله مجمع تشخیص مصلحت است.

* نظارت مجمع تشخیص مصلحت، یاری رسان دولت برای حل مشکالت کشور خواهد بود.
* رئیس مجمع تش��خیص مصلحت حضور رئیس جمهور در جلس��ه مجمع را نش��انه عزم و اراده دولت یازدهم در 

همکاری مثبت و سازنده با این نهاد دانست.
* محس��ن رضایی اعالم کرد احمدی نژاد در جلس��ه دیروز مجمع تش��خیص مصلحت غایب بود و از جلسات آتی 
حضور خواهد داشت.                                                                                                                       صفحه2

از سوی رئیس جمهور صورت گرفت

انتصاب معاونان جدید 
و سرپرست وزارتخانه های بدون وزیر

* محمدرضا صادق مش��اور رئیس جمهور انتصاب رحیم عبادی از س��وی 
رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش را  تکذیب کرد.
* محمدعلی نجفی طی حکمی از سوی روحانی به عنوان معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شد.            صفحه2

صیانت از
 رأی اعتماد

ما را بدبخت کردید
حاال می گویید تقلب دروغ بود؟!

* عبور چراغ خاموش اصالح طلبان از فتنه سبز و ادعای تقلب؟!
* ابراز وحشت اسرائیل از قدرت حزب اهلل


