
مجله هفتگی کیهان ورزشی 
خواندنی،  مطال��ب  ح��اوی 
تحلی��ل، گ��زارش، میزگرد، 
مصاحبه و آخرین خبرها از 
ورزش ای��ران و جهان امروز 
)ش��نبه- 7دی ماه 92( در 

سراسر کشور منتشر شد.
در این شماره می خوانیم:

)چشم انداز  برزخی  روزهای 
هفته(، میزگرد ماه با حضور 

پورحی��دری، وطن خواه و دکتر زادمهر، 6بارانی )هفته های پاییزی لیگ 
برتر زیر ذره بین(، جام دهم باشگاه های جهان برای بایرن مونیخ، آخرین 
اخبار کش��تی، بس��کتبال، فوتس��ال، والیبال، دوومیدانی، وزنه برداری، 
فوتبال لیگ برتر و دس��ته اول ایران، رقابت های فوتبال باشگاه های اروپا 
و... به همراه پوس��تر: سپاهان اصفهان، صبای قم، مهدی شریفی و امید 

ابراهیمی از سپاهان و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعض��ای هیئت مدی��ره خانم ش��هال ن��وری 0602588987 آقای رضا 

هوشمند 0602574056 و آقای مهران هوشمند 0386170959 برای 

مدت دوسال انتخاب شدند.

آقای س��لیمان نوری 0602637570 به س��مت ب��ازرس اصلی و آقای 

ابوالفضل رس��تمیان 0602561647 به س��مت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت چاپ نشر آگهی  های شرکت انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودروئی فرآیند 
پیچ شرق سهامی خاص به شماره ثبت 259827 

و شناسه ملی 10102999310

م الف 94929

بارکد 3243016

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1392/8/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2سال انتخاب گردیدند:
آقای علی گرگین به شماره ملی 0532019032 به سمت رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل
آقای اردش��یر دیلمی به ش��ماره ملی 2299799627 به س��مت نایب 

رئیس هیئت مدیره
آقای منوچهر پیروزان به ش��ماره ملی 0042291925 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم نیترا نیلی س��ری به شماره ملی 2649118849 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

تراز سال مالی 1391 به تصویب رسید.

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پندارش 
سهامی خاص به شماره ثبت 62235 

و شناسه ملی 10101072632

م الف 94932

بارکد 3239134

ش�رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی درنظر دارد 
عملیات مربوط به نگهداری شبکه فاضالب منطقه 3 تبریز 
را از محل اعتب��ارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( به 
پیمانکار واجد ش��رایط و دارای رتبه آب واگذار نماید. لذا از کلیه 
واجدی��ن صالحیت دعوت می گردد ظ��رف مدت ده روز از تاریخ 
درج آگهی ب��ا درنظر گرفتن موارد ذیل، ب��ه آدرس تبریز- بلوار 
29 بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: -0411
3304091 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب 
جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز 
)کدش��عبه 1342/5( و ارائ��ه فیش آن به امور قراردادها، اس��ناد 
مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید ش��ده در اسناد، پاکت 
خود را تحویل دبیرخانه ش��رکت نمایند. بدیهی است شرکت در 
رد یا قبول هریک از پیش��نهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی 

از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
ال�ف( ب��ه پیش��نهادهای فاق��د امضاء، مش��روط، مخ��دوش و 
پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 1/754/500/000ریال

مع��ادل  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن  س��پرده  مبل��غ  ج( 
119/535/000

د( سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه��( پیش��نهاد دهن��ده مکلف اس��ت مع��ادل مبلغ س��پرده، 
تضمین ه��ای معتبر تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی 
ش��رکت واریز و حس��ب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را 
ضمیمه پیشنهاد به ش��رکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد 
سپرده، س��پرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 

چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir :سایت

آگهی مناقصه عمومی
شماره 113 سال 92

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت دوم 

ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان همدان در نظر دارد انجام امور حقوقی کارفرما را از طریق کارشناسان آگاه به مسائل حقوقی به 
پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصالح براس��اس اس��ناد و شرایط مناقصه دعوت بعمل می آید از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت 7 روز با ارائه فیش واریزی به مبلغ 50000ریال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات مهدیه 
بنام ش��رکت توزیع برق اس��تان همدان جهت خرید اسناد مناقصه و ارائه پیش��نهاد مالی به امور تدارکات این شرکت واقع در همدان 

خیابان مهدیه یا به آدرس سایتهای ذیل مراجعه نمایند.
مبلغ ضمانت نامه شرکت درمناقصه 119/000/000 ریال

جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 8274632-0811 تماس حاصل فرمایید.
http://tender.tavanir.org.ir سایت معامالت شرکت توانیر

http://iets.mporg.ir سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
روابط عمومی شرکت توزیع برق استان همدان

شرکت توزیع برق استان همدان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
ت اول شماره 92/41

نوب

ش�رکت انتقال گاز در نظر دارد نس��بت به فروش 29 دستگاه ماشین آالت 
فاق��د پالک انتظامی خارج از رده و ضایعاتی ذیل بصورت یکجا و یا جداگانه 
موجود در تهران و شهرستانهای اهواز، اصفهان، ری و شیراز از طریق مزایده 

عمومی اقدام نماید.
محل استقرارواحدمقدارشرح کاالردیف

جوش  1 موت��ور  ان��واع 
لینکلن

اصفهان- شیراز- دستگاه14
ری

ان��وع پمپ آب و پمپ 2
لجن کش

ری و اهوازدستگاه4

اصفهاندستگاه8انواع موتور برق3

شیرازدستگاه3ژنراتور برق4

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته 
در س��اعات اداری )بجز پنجش��نبه و جمعه( جهت دریافت اسناد مزایده به 
آدرس ته��ران- میدان 7تیر باالتر از مس��جدالجواد پالک 273 امور عملیات 
کاال- اداره جم��ع آوری و واگ��ذاری کاال مراجع��ه نماین��د )تلفن های تماس 
81314207 و 81314244( و جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت 
ش��رکت انتقال گاز به آدرس ذیل مراجعه نمایند. ضمنا س��پرده شرکت در 
مزایده 10درصد مبلغ پیش��نهادی و بص��ورت ضمانتنامه و یا چک بانکی در 

وجه شرکت انتقال گاز و هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

29 دستگاه ماشین آالت اسقاطی مناطق یک و دو 
و سه و پنج عملیات اهواز- اصفهان- ری- شیراز

www.nigc-nigtc.ir
www.shana.ir
روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران

م الف 4213

شرکت انتقال گاز ایران

آگهی مزایده 
شماره 92-105

موضوع مناقصه: به شرح جدول ذیل
دستگاه مناقصه گزار:  اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

مهلت فروش اسناد: 92/10/8 لغایت 92/10/17
فروش اسناد: اداره کل نوسازی مدارس قزوین )امور قراردادها(

آخرین مهلت ارس�ال پیش�نهادات قیمت: س��اعت 13/30 روز شنبه 
مورخه 92/10/28 

محل ارس�ال پیش�نهادات قیمت: دبیرخانه اداره کل نوس��ازی مدارس 

استان قزوین )انتهای بلوار مدرس- جنب زمین ورزشی شقایق کوچه 14(
تاریخ بازگش�ایی پاکات مناقصه: س��اعت 9 صبح روز دوش��نبه مورخه 

 92/10/30
ش�رایط خاص: 1- ش��رکت کنندگان تأئیدیه صالحیت اس��تانداری را دارا 
باشند 2- حداقل رتبه جهت شرکت در مناقصه پایه 5 تاسیسات و تجهیزات 
برای پروژه های استانداردس��ازی سیس��تمهای گرمایشی و پایه 5 ساختمان 

برای سایر پروژه ها می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای )نوبت اول(
اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

موضوع مناقصهردیف
محل 
اجراء

مبلغ برآورد 
)ریال(

 مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

تاریخ بازگشایی 
پاکات

1
استانداردسازی سیستم گرمایش 10 باب مدرسه در شهرستان بوئین زهرا)3( 

تجدید مناقصه
1/356/147/63110/800/00092/10/30بوئین زهرا

2
استانداردسازی سیستم گرمایش 5 باب مدرسه در شهرستان بوئین زهرا)1( 

تجدید مناقصه
446/565/5766/750/00092/10/30بوئین زهرا

3
استانداردسازی سیستم گرمایش 4 باب مدرسه در شهرستان البرز و آبیک 

تجدید مناقصه 
البرز و 
آبیک

400/699/3336/510/00092/10/30

6/569/452/95626/300/00092/10/30بوئین زهرااحداث مدرسه 6 کالسه بنیاد برکت جهان آباد4
6/300/936/88825/500/00092/10/30بوئین زهرااحداث مدرسه 3 کالسه بنیاد برکت مجیدآباد5

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

در تاریخ 1392/8/26 به ش��ماره ثبت 445313 در اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسس��ات غیرتجاری تهران به شناس��ه ملی 14003725790 ثبت، و 
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی می گردد.
1- موضوع ش��رکت: تولی��د فرآورده های ویژه صنعت��ی از مواد ضایعات 
و س��ایر مواد پتروش��یمی نفت گاز و واحدهای تصفیه در روغن س��فید- 
انج��ام امور صادرات فرآورده های ویژه حالل وتولید روغن موتور و س��ایر 
روغنهای صنعتی- واردات کاالهای مجاز ش��یمیایی و نفتی و پتروشیمی 
و ماش��ین آالت و تجهیزات و دس��تگاه های تولیدی روغ��ن موتور- ایجاد 
واحدهای تولیدی در ایران و خارج از کش��ور براساس ضوابط و دستورات 
کشوری- واردات صادرات کلیه کاالهای بازرگانی مجاز و انعقاد قرارداد با 

مجموعه های دولتی به عنوان پیمانکار پس از اخذ مجوزهای الزم
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:
تهران مالصدرا پالک 107 طبقه 5 واحد 54 کدپستی 1991715865

س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 10/000/000 ریال منقس��م به 1000 س��هم 
10/000 ریالی که تعداد 1000 س��هم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد 
که مبلغ 3/500/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی شماره 

72/1/4426/26 م��ورخ 92/7/17 نزد بانک صادرات ایران ش��عبه س��رو 
ش��رقی پرداخت گردیده است و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام 

می باشد.
اولین مدیران شرکت:

سهیال فیضی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی14984176
حامد فیضی به س��مت مدی��ر عامل و عضو هیئت مدی��ره و نائب رئیس 

هیئت مدیره به شماره ملی 141703051 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و بانکی شرکت با امضای 
مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و س��ایر نامه های اداری با امضای رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

ب��ازرس اصل��ی و علی الب��دل: روح ال��ه دادگرپ��ور ب��ه ش��ماره مل��ی 
2991638877 به عنوان بازرس اصلی. س��عید بخشنده خامنه به شماره 

ملی 2062972032 به عنوان بازرس علی البدل.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پامیر کبیر

م الف 94925

بارکد 3277773

سال هفتادو دوم q  شماره q 20675  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه7 دی q  1392 25 صفر q  1435 28 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

صفحه2

برگزاری نماز جمعه تهران در مصالی امام خمینی )ره(
آیت اهلل امامی کاشانی: ملت ایران اجازه نمی دهد حقوقش نادیده گرفته شود

مشاور سعدالدین حریری جزو کشته شدگان است

8 کشته و 75 مجروح در انفجار مهیب بیروت

* مالکی: برای سرکوب تروریست ها کنترل مرزهای 

عراق را بیشتر می کنیم.

* مردم بحرین: خواست ما سقوط رژیم آل خلیفه 

است.

* اعت��راض جهانی علی��ه تجاوز هوایی اس��رائیل 

غزه. به 

* در پی گسترش اعتراض های ضد فساد در ترکیه، 

اردوغان 10 وزیر کابینه را تغییر داد.    صفحه آخر

وزارت کشور مصر اعالم کرد

5 سال زندان
مجازات عضویت در اخوان المسلمین مصر

* دبیرکل بانک مرکزی: مردم انتشار اسکناس درشت تر 

را نمی پسندند.

* محمود احمدی: اگر طرح حذف صفرها اجرایی شود، 

باید 2 میلیارد قطعه اسکناس درشت تر را از بین ببریم.

* وزارت صنعت: هیچ مشکلی برای تامین کاال در کشور 

نداریم.

* وزیر راه و شهرسازی: زلزله یا آلودگی هوا برای انتقال 

پایتخت کافی نیست.                                صفحه4

شرکت عمران پردیس:

نقل و انتقال امتیاز مسکن مهر
ممنوع است

* در پی انفجار بیروت دولت لبنان نشست اضطراری برگزار کرد.
* محمد شطح مشاور نزدیک سعدالدین حریری جزو کشته شدگان این حادثه تروریستی است.

* هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
* حزب اهلل لبنان: هدف تروریست ها بر هم زدن وحدت لبنانی هاست.                                 صفحه آخر

صفحه3

بازخوانی فتنه از نگاه کارشناسان و فعاالن سیاسی

فتنه 88 سوء تفاهم نبود
طراحی سرویس های اطالعاتی بود

* آیت اهلل مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان: عده ای که خودشان مدتی 
مجری انتخابات بودند و حتی برخی از آنها نقش نظارتی داشتند، می دانستند 

که اتهام تقلب دروغ است اما با این وجود مقابل نظام اسالمی ایستادند.
* حرکات و رفتار فتنه گران نشان می دهد که آنان همچنان قصد فتنه انگیزی 

دارند و باید در لفظ و عمل توبه کنند.
* حجت االسالم والمسلمین محمدیان مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در 
دانشگاه ها: فتنه گران کس��انی بودند که همیشه از قانون مداری دم می زدند 
ولی خیلی زود چهره خود را نشان داده و مشخص شد با دسته کشی خیابانی 

و زور قصد مطالبه خواسته ناحق خود را دارند.
* رئیس��ی مع��اون اول قوه قضائیه: فتنه گران در انتخابات س��ال 88 فضا را 
به گون��ه ای جلوه دادند که دش��من فکر کرد جای پای��ی در نظام جمهوری 
اسالمی دارد و بنابراین تنها راه بازگشت آنان، توبه، اظهار ندامت و عذرخواهی 

از ملت ایران و خداوند است.
* اگر موضع گیری ها، بیانیه ها، مصاحبه با بیگانگان و موضع بیگانگان نسبت 
به آن حوادث را بررس��ی کنیم، می بینیم که آن اتفاقات س��وءتفاهم نبود و 

جفای بزرگی به کشور و انقالب شده است.
* آدم هایی که با اصل نظام مخالف بودند و انتخابات را قبول نداشتند و رای 

هم نداده بودند، شعار نوشتند که رای ما را پس دهید.
* آل هاش��م، رئیس س��ازمان عقیدتی- سیاس��ی ارتش: فتنه 88 توس��ط 
س��رویس های اطالعاتی آمریکا طراحی ش��د و تشدید فشارها و تحریم ها به 
ایران از اثرات فتنه بود.                                                        صفحه10

* رهبرمعظم انقالب: آقای سید علی اکبر پرورش رحمت اهلل علیه بخش اعظم 
عمر با برکت خود را در خدمت اسالم و ارزش های متعالی دین گذرانید.

* بیماری رنجبار و طوالنی او آخرین آزمایش دش��واری بود که وی با صبر 
و متانت، آن را تحمل کرد و زندگی پاک و شرافتمندانه را به پایان برد.

* علی اکبر پرورش دیروز در بیمارس��تان ش��هید آیت اهلل صدوقی اصفهان 
درگذشت.

* عضو سابق شورای عالی دفاع، نماینده مجلس شورای اسالمی در دوره های 
اول، س��وم و چهارم، نایب رئیس اول مجلس ش��ورای اسالمی در دوره اول 

و نایب رئیس مجلس در دوره چهارم از سوابق کاری مرحوم پرورش بود.
* امام جمعه اصفهان ضمن تس��لیت درگذش��ت علی اکبر پرورش ، وی را 
روشنگر و هدایت کننده  نسل جوان خواند.                             صفحه3

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت یار صدیق امام و رهبری؛

آقای پرورش لهجه صادق و دل با اخالص و خلق نیک  را 
به تحکیم انقالب و نظام اسالمی گماشت

همزمان با سالگرد میالد حضرت مسیح)ع( صورت گرفت

دیدار رئیس جمهور با خانواده شهدا 
و جانباز مسیحی

بیصفحه3
طی

ر خ
ید

ر ح
میا

:کا
س

عک

* در دیدار روحانی با خانواده ش��هیدان موسس��یان، ای��ن خانواده  ضمن 
تش��ریح نحوه به شهادت رس��یدن پدر و پسرشان از رئیس جمهور به خاطر 

توجه به خانواده های شهدا به ویژه این خانواده قدردانی کردند.

آمریکا کاری کرد
که ظریف با کیهان هم نظر شود!

* ماشین افراط با بوق اعتدال!

این الشه
 بو گرفته !


