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ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

ورزش��ی  کیه��ان  هفته نام��ه 
خواندن��ی،  مطال��ب  ح��اوی 
مصاحب��ه، گ��زارش و آخرین 
اخب��ار از ورزش ایران و جهان 
امروز )شنبه- 30فروردین( در 
سراسر کش��ور منتشر شد. در 

این شماره می خوانیم:
* نهضتی ک��ه باید در ورزش 
)چش��م انداز(،  ش��ود  ش��روع 
ویژه نام��ه پایان��ی لی��گ برتر 
بودج��ه  ای��ران،  فوتب��ال 
دوومیدانی کمتر از حقوق یک 

مربی لیگ برتری )گش��ت و گذار(، این مردم در ورزش هم الیق بهترین ها 
هستند )تکاپو(، نگاه چند بعدی به ساسان انصاری )شاگرد ممتاز و کم توقع 
لیگ برتر بودیم(، نگاهی به نبردهای مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
)نبرد غول ها فرا رس��ید(، به همراه آخرین اخبار از ورزش و به ویژه فوتبال 
ایران و جهان، پوس��تر: رونالدو، ریبری، آندره ش��ورله، دیه گو کاس��تا، نفت 

تهران، پرسپولیس تهران، پدیده مشهد و کریم انصاری فرد و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

آگهی تغییرات شرکت بهینه سازی نوسازی راه 
سهامی خاص به شماره ثبت 21688

 و شناسه ملی 10100672430

بارکد 6390882

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/11/2 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 

تهران زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی کوچه شارس��تان یکم پالک 3 

طبقه 7 شمالی واحد 36 کدپستی 1986833311 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

م الف 19120

آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و مهندسی نو آوران کیفیت 
پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 254538 

و شناسه ملی 10861831746

بارکد 6380773

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 

1392/12/6 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: اعض��ای هیئت مدیره برای 

دو س��ال بشرح زیر: خانم مرمر س��المی با کدملی 0054596009 و 

آقای علیرضا آژیده با کدملی 0071183647 و آقای کیهان صادقی با 

کدملی 2218982234 انتخاب گردیدند.

م الف 19116

آگهی تغییرات شرکت شفا طب البرز با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 312668 

و شناسه ملی 10103487604

بارکد 6601644

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1392/12/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت آذین ارقام پیام به شناس��ه ملی 14003821788 به س��مت 

بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. 
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های ش��رکت تعیین 

گردید.

م الف 19123

* اجرای طرح توس��عه فاز2 ش��بکه کابل مرکز خرمدش��ت با تهیه مصالح و 
تجهیزات مربوطه با حدود تقریبی 7کیلومتر حفاری و کابل کشی خاکی...

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 93/1/ق

شرکت مخابرات استان قزوین
)سهامی خاص(

رجوع به صفحه6

)نوبت اول(

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی درنظ��ر دارد عملیات 
مربوط به نصب انش�عاب آب و فاضالب و تعوی�ض کنتورهای خراب در 
ش�هر میانه را از محل اعتبارات غیرعمران��ی و از طریق مناقصه )عمومی( به 
پیمان��کار واجد ش��رایط و دارای رتب��ه آب واگذار نماید. ل��ذا از کلیه واجدین 
صالحی��ت دعوت می گردد ظ��رف مدت ده روز از تاری��خ درج آگهی با درنظر 
گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه تبریز- امور 
قراردادها- تلفن: 3304091-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000ریال 
به حس��اب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز 
)کدشعبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا 
دریافت و در تاریخ قید ش��ده در اسناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت 
نمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار خواهد 

بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 

انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 1/335/000/000 ریال

ج(مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 99/750/000 ریال می باشد.
د(سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ه( پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم 
یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی ش��رکت واریز و حسب مورد ضمانت نامه یا 
رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیش��نهاد به شرکت تسلیم نماید به پیشنهادهای 
فاقد سپرده، س��پرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک و 

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

آگهی مناقصه عمومی
شماره 4 سال 93

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی درنظر دارد عملیات مربوط 
ب��ه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مش�ترکین آب و فاضالب منطقه 2 
تبریز را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار 
واج��د ش��رایط و دارای صالحیت واگذار نماید. ل��ذا از کلیه واجدین صالحیت 
دعوت می گردد ظ��رف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با درنظر گرفتن موارد 
ذی��ل، به آدرس تبریز- بلوار 29بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- امور قراردادها- 
تلفن: 3304091-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000ریال به حس��اب 
جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد ش��عبه 
1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اس��ناد مربوطه را متعاقباً دریافت 
و در تاریخ قید ش��ده در اس��ناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. 
بدیهی اس��ت ش��رکت در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادات مختار خواهد بود. 

هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 2/267/920/000 ریال
ج( مبلغ س��پرده تضمین ش��رکت در مناقصه مع��ادل 134/937/600ریال 

می باشد.
د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ه�( پیش��نهاددهنده مکلف اس��ت معادل مبلغ س��پرده، تضمین های معتبر 
تس��لیم ی��ا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی ش��رکت واریز و حس��ب مورد 
ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده 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
 شماره5 سال93

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم

 93/1/26 مورخ��ه  مزای��ده  آگه��ی  بدینوس��یله 
فرماندهی آماد و پش��تیبانی نیروی دریائی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران در ردیف دوم بشرح زیر 

اصالح می گردد.
ردیف2( تعداد 1270 قلم انواع الستیک و باطری 
داغی، انواع قطعات مازاد نو تریلی بنز و تویوتا و...، 
انواع قطعات داغی خودروئی، انواع اطاق ها و تانکر 
آب مستعمل، انواع شیشه های خودروئی مستعمل، 
ان��واع صندلی های خودروئی نو و داغی و آهن آالت 

قراضه.
ضمن��ا جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا تلفن 

73902276 تماس حاصل نمایند.

اصالحیه آگهی مزایده 
به شماره 4488/1/پ/93

م الف 268

نیروی دریایی

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریائی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده

م الف96

امروز و فردا آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال1392 از طریق سامانه عملیات الکترونیکی www.evat.ir می باشد.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور 1822 مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور

سال هفتادو دوم q  شماره q 20753  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 30 فروردین q  1393 19 جمادی الثانی q  1435 19 آوریل2014

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

* شمار زیادی از مردم کواالالمپور مقابل سفارت آمریکا علیه سفر اوباما به کشورشان شعار دادند.
* تظاهرکنندگان مالزیایی از دولت خود خواستند اوباما را به کشورشان راه ندهد.

* تظاهرکنندگان: آمریکا محور شرارت است.
* رئیس کشوری که دستش به خون مسلمانان آغشته است اجازه ورود به مالزی را ندارد.

* معترضان نامه اعتراض آمیز خود را تحویل سفیر آمریکا دادند.                                               صفحه آخر

* پس از آن که آژانس پنجشنبه گذشته در یک گزارش رسمی اعالم کرد 
ک��ه ایران نیمی از ذخای��ر اورانیوم 20 درصد خود را رقیق کرده و به توافق 
ژنو پایبند اس��ت، آمانو اعالم کرد آژانس نمی تواند ماهیت صلح آمیز برنامه 

هسته ای ایران را تایید کند!
* آمانو: در صورتی که همکاری ایران کند باشد، ممکن است حل و فصل موضوعات 
مربوط به جوانب احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران مدت ها طول بکشد.  صفحه2

* دادگاه ف��درال آمریکا رأی به مصادره و فروش یک برج 36 طبقه متعلق 
به جمهوری اسالمی ایران در نیویورک داد.

* آمریکا به بهانه دس��ت داش��تن ای��ران در چند بمب گ��ذاری در لبنان و 
عربستان اقدام به مصادره این برج کرده است.

* این برج متعلق به بنیاد علوی اس��ت که در زمینه توسعه و ترویج زبان و 
فرهنگ فارسی فعالیت می کند.

بحری��ن  از  سیس��تانی:  آی��ت اهلل  نماین��ده   *

خارج نخواهم شد.

* 40 کش��ته و 100 مجروح در تازه ترین عملیات 

تروریستی حلب.

* خط و نش��ان نظامی آمریکا و روسیه همزمان با 

امضای توافقنامه ژنو.

* مردم تونس در همبس��تگی با اسیران فلسطینی 

پرچم اسرائیل را آتش زدند.                صفحه آخر

تشکیل زنجیره انسانی در مصر 
علیه نامزدی ژنرال السیسی

* معاون وزیر نیرو: قبض های ارسالی مشترکانی که مصارف 

20 اسفند 92 تا 20 فروردین 93 می باشد، فاقد اعتبار است.

* قیمت برق از هر کیلو وات 533/2 ریال به 507 ریال 

کاهش پیدا کرد.

* جهانگی��ری: از منابع صندوق توس��عه ملی در بودجه 

استفاده نمی کنیم.

* وزیر اقتصاد از برنامه های دولت برای کاهش اثر افزایش 

قیمت حامل های انرژی خبر داد.                   صفحه4

تعرفه جدید برق
با دستور رئیس جمهور کاهش یافت

تظاهرات ضدآمریکایی مسلمانان مالزی در آستانه سفر اوباما به کواالالمپور

صفحه2

تکرار ادعای همیشگی آژانس 
علی رغم پایبندی ایران به تعهدات

باج خواهی جدید کاخ سفید

آمریکا برج 36 طبقه ایران
در نیویورک را مصادره کرد

* خبرگ��زاری فرانس��ه: آمریکا قرار 
اس��ت اموال بنیاد علوی را در س��ایر 
ایالت های این کشور نیز مصادره کند.

* حقیقت پور عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس: بررس��ی مصادره بخشی 
از دارایی های کشورمان در آمریکا در 
اولین جلسه هیئت رئیسه کمیسیون 
امنی��ت مل��ی در دس��تور کار ق��رار 
می گیرد.                                   صفحه2

همزمان با 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور رئیس جمهور برگزار شد

رژه اقتدار
با نمایش تازه ترین دستاوردهای نظامی

* رئیس جمهور در مراسم رژه روز ارتش: ارتش به حق نماد اسالم خواهی، 
میهن دوستی و مردم ساالری است.

* ما به هیچ کش��وری تجاوز نمی کنیم ام��ا در برابر هر تجاوزی قاطعانه 
می ایستیم.

* در این مراسم بخشی از جدیدترین دستاوردهای نیروهای چهارگانه ارتش 
به نمایش گذاشته شد و یگان های منتخب از مقابل جایگاه رژه رفتند.

* در ای��ن رژه جنگنده های صاعقه، س��وخو 24 ، میگ 29 و اف 14در 
رسته های سه و پنج تایی شرکت داشتند.

* در این مراس��م تجهیزات جدیدی همچون سالح های محرم و اخگر و 
سامانه راداری آرش، سامانه پوش، سامانه دهم شهریور و نیز النچر قادر 

برای اولین بار رونمایی شد.
* مدل بهینه شده تانک های صمصام و ذوالفقار رونمایی شد.

* امیر اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء: موشک صیاد 3 
را برای به کارگیری در سامانه موشکی برد بلند اس 200 طراحی کرده ایم.

* موش��ک جدیدی با دقت برد و سرعت متفاوت بر روی سامانه پدافند 
هوایی مرصاد نصب ش��ده اس��ت که در صحنه نبرد دش��من را غافلگیر 
خواهد کرد.                                                                          صفحه3

خانه تکانی
 در ورزش

* مدیریت بولدوزری و شعار ثبات دانشگاه!

سرقت چند کیلو طال
و کشتن چند نفر هم شد جرم؟!


