
مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني مخصوص نوجوانان

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت سهامی آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

)نوبت دوم(

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق  مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده 
روز از تاریخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس 
تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها- 
تلفن: 3304091-0411 و فکس: 3309992-0411 مراجعه 
و ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال به ازاء هر مناقصه به 
بانک ملت باجه آب  حساب جام شماره 7221124733 
و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( و ارائه فیش آن 
به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در 
تاریخ قید شده در اسناد ، پاکت خود را تحویل دبیرخانه 
شرکت نمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک 

از پیشنهادات مختار خواهد بود.
هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

و  مخدوش  مشروط،  امضاء،  فاقد  پیشنهادهای  به  الف( 
پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل 

شود، مطلقا ترتیب اثر داده  نخواهد شد.
مناقصه  اسناد  در  مربوطه  جزئیات  و  اطالعات  سایر  ب( 

مندرج است.
ج( پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های 
معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و 
حسب مورد ضمانت نامه یا رسید 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

شماره 
موضوع مناقصهفراخوان

مبلغ سپرده 
تضمین شرکت 

در مناقصه )ریال(

مدت 
اجرای 

کار

مبلغ برآورد 
اولیه)ریال(

رشته 
و گروه 
پیمانکار

محل 
دستگاه نظارتاعتبارات

حفر سه حلقه چاه عمیق در منطقه تبریز )شماره های31 1167
کاوش های 62/704/719/030 ماه14/614/158و 36 در قزلجه میدان و شماره 5 در سعیدآباد(

مشاور مدیرعامل در امور عمرانیزمینی
حفاری و تجهیز چاه ها

حفر سه حلقه چاه عمیق در منطقه تبریز2168
کاوش های 62/704/719/030 ماه14/614/158 )شماره های 55 و 56 و 57 در هروی(

مشاور مدیرعامل در امور عمرانیزمینی
حفاری و تجهیز چاه ها

حفر سه حلقه چاه عمیق در منطقه تبریز)شماره های50 3169
کاوش های 62/704/719/030 ماه14/614/158و 60 در هروی و شماره 22 در سعیدآباد(

مشاور مدیرعامل در امور عمرانیزمینی
حفاری و تجهیز چاه ها

یف
رد

عنوان مناقصه: تکمیل شبکه گاز شهرک صنعتی حیدریه
1- نام و نشانی مناقصه گزار: 

شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، بلوار شهید بهشتی، 
روبروی بوستان دهخدا، شماره 166، تلفن تماس: 3354590-0281، سایت 

 www.qazviniec.ir :اینترنتی
2- نوع مناقصه: مناقصه عمومی و یک مرحله ای

3- کیفی�ت و کمیت خدم�ات: عملیات اجرایی در ط��ول 600 متر بلوار 
ورودی با لوله فوالدی قطر 8 اینچ که توس��ط کارفرما تحویل می گردد، طبق 

مشخصات فنی شرکت ملی گاز ایران
4- نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانتنام��ه بانکی، پرداخت نقدی، 

انواع اوراق مشارکتی
5- مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقصه: 32/000/000 ریال )س��ی و دو 

میلیون ریال( اعتبار تا تاریخ 1393/5/12
6- محل خرید اسناد و تسلیم پیشنهادات: دبیرخانه شرکت، واریز مبلغ 

150/000ریال به شماره حساب 69467032/86
7- مهلت خرید اس�ناد: از روز دوش��نبه مورخ 93/1/18 تا روز دوش��نبه 
مورخ 93/1/25 و مهلت تس�لیم پیش�نهادات: تا پای��ان وقت اداری روز 

شنبه مورخ 93/2/6
8- تاریخ و محل گش�ایش پیش�نهادات: دفت��ر معاونت عمران و محیط 

زیست در ساعت 16:30روز شنبه 93/2/6
9- مبل�غ برآورد: 637/389/565 ریال اس��ت که بر اس��اس فهارس بهای 
شبکه گاز شهری و ابنیه تعیین گردیده است و قیمت خرید مصالح بر اساس 

نرخ روز برآورد گردیده است.
10- مدت قرارداد: 2ماه

11- محل پروژه: شهرک صنعتی حیدریه واقع در کیلومتر 25 جاده تاکستان به ابهر
12- ش�رایط ش�رکت کنندگان: دارا ب��ودن حداق��ل رتبه 5 تاسیس��ات و 
تجهیزات و یا خطوط گاز و ارائه حداقل یک صورتجلس��ه تحویل پروژه قابل 

قیاس همراه با رضایت نامه.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 1/93/ش

)نوبت دوم(

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی
 استان قزوین

شرکت شهرک های صنعتی 
استان قزوین

پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 
دانشگاه معارف اسالمی سال 1393 

در رشته های »مدرسی معارف اسالمی« 
و »توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی« 

)ویژه برادران و خواهران طلبه(
مهلت ثبت نام تا 1393/1/31 

جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر 
به سایت زیر مراجعه کنید:
www.maaref.ac.ir

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه 
پایدار پردیس کوهپایه سهامی خاص به شماره 
ثبت 390288 و شناسه ملی 10320410190 

بارکد 6121847

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 
1392/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مؤسس��ه حسابرس��ی و بهبود سیس��تم های مدیریت حسابرس��ین به 
شناس��ه ملی 10100316991 و مؤسس��ه حسابرسی هدف همکاران 
به شناس��ه ملی 10320537520 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

م الف 15596

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1392/8/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی منتهی به 91/12/30 
به تصویب رسید.

آقای سید ابوالقاسم سادات خوانساری به کد ملی 0043512720 
به س��مت بازرس اصلی و آقای محم��د فاروق زنگنه نیازآبادی به 
کدملی 0769749879 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 83950 

و شناسه ملی 10101285457

م الف 15599

بارکد 6121638

آگهی افزایش سرمایه شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی 10101236094 

بارکد 6125232

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/8/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

س��رمایه شرکت از مبلغ 500000000 ریال به مبلغ 1000000000 
ریال منقس��م به 20000 سهم 50000 ریالی با نام که تماما پرداخت 
شده و از محل مطالبات حال شده تأمین گردیده افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح شد ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ 92/12/17 تکمیل امضا گردید.

م الف 15603

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1392/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خان��م منظ��ر زندیه به ش��ماره ملی 049-064583-6 بس��مت 

بازرس اصلی و احمد زندیه به ش��ماره مل��ی 9-772599-007 

بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

آقای محمد مرادی به شماره ملی 049-064344-2 بعنوان رئیس 

هیئت مدیره، آقای رضا مرادی به شماره ملی 3-066554-049 

بعن��وان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس مرادی به ش��ماره 

مل��ی 049-283339-7 بعنوان مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.

امضاء کلیه اوراق معتبر و اس��ناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر 

از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و الزامیست.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

بارکد 6178786

آگهی تغییرات شرکت اتاکو شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 8680 

و شناسه ملی 10100370556

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

م الف 15592

نظ��ر به اینک��ه پرونده خانم س�مانه وفائ�ی زاده فرزند 
محمدرض��ا ب��ه علت غیب��ت غیرموج��ه در هیئت بدوی 
رس��یدگی به تخلف��ات اداری دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداش��تی درمانی شهیدبهشتی در دست بررسی 
اس��ت و تاکنون جهت روشن شدن وضعیت خدمتی خود 
مراجع��ه ننموده اند، ل��ذا به نامبرده اطالع داده می ش��ود 
حداکثر ظرف مدت10 روز پس از انتش��ار آگهی نسبت به 
ارس��ال دفاعیه خود به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات 
اداری این دانشگاه واقع در تهران- بزرگراه شهید چمران- 

اوین- جنب بیمارستان آیت ا... طالقانی اقدام نمایند.
بدیهی اس��ت پس از انقض��اء مهلت مقرر براب��ر ماده 18 
آیین نامه اجرایی قانون رس��یدگی به تخلفات اداری عمل 

خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی احضاریه«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

م الف66

فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

س�ازمان ثبت اسناد و امالک کش�ور در نظر دارد خرید تعداد 
56 دس�تگاه س�رور را با مشخصات فنی و شرایط مندرج در اسناد 
مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و براس��اس 
مقررات قان��ون برگزاری مناقصات تهیه نماید. لذا از کلیه اش��خاص 
حقوقی واجد شرایط و دارای تائیدیه شورای عالی انفورماتیک با رتبه 
یک تا س��ه در زمینه »تولید و ارائ��ه رایانه های غیر main frame« و 
»خدمات پشتیبانی« دعوت بعمل می آید تا نماینده تام االختیار خود 

را جهت دریافت اسناد مناقصه معرفی نمایند.
* ش��رکت دریافت کننده اس��ناد می بایس��ت در معرفی نامه ارسالی 
متعه��د گ��ردد چنانچه پس از دریافت اس��ناد تمایل به ش��رکت در 
مناقصه را نداش��ته باش��د، انصراف خود را به ص��ورت مکتوب به این 
س��ازمان اعالم نماید. )جهت دریافت اسناد تصویر تائیدیه شورایعالی 

انفورماتیک الزامی است.(
1- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

1-1- نوع تضمین ش��رکت در مناقصه عبارتس��ت از ارائه ضمانتنامه 
بانکی یا واریز نقدی به حس��اب دریافت وجوه س��پرده سازمان ثبت 

اسناد و امالک کشور نزد بانک ملی شعبه ثبت کل
1-2- مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقص��ه 1/722/000/000 ریال 

خواهد بود.
2- زمان دریافت اس�ناد:  از تاری��خ 93/1/19 تا پایان وقت اداری 

93/1/25
3- محل دریافت اس�ناد: تهران، خیابان فیاض بخش، ضلع شمال 
پارک ش��هر، ساختمان شماره 3 ستاد س��ازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور، طبقه 7، دبیرخانه معاونت توسعه مدیریت و منابع
4- زم�ان و محل تحویل پیش�نهادات: تا پای��ان وقت اداری روز 

شنبه مورخ 93/2/6
5- محل تحویل پیشنهادها: مکان مندرج در بند 3

6- زمان گشایش پیشنهادات: ساعت 11 مورخ 93/2/7
م الف93

سال هفتادو دوم q  شماره q 20744  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 19 فروردین q  1393 8 جمادی الثانی q  1435 8 آوریل2014

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت میهمان

افشاگری روزنامه نگار آمریکایی

حمله شیمیایی در سوریه کار ترکیه بود

در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس

روحانی: پارلمان اروپا کوچکتر از آن است
که به ملت بزرگ ایران توهین کند

* دور سوم مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 از امروز سه شنبه، در وین 
در حالی ش��روع می شود که به اعتقاد کارشناسان بحران اوکراین و تصویب 

قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا بر این مذاکرات سایه افکنده است.
* یک گروه مش��اوره حقوقی شامل امیرحسین زمانی نیا، جمشید ممتاز و 
چند نفر دیگر تیم مذاکره کننده را در این سفر همراهی می کنند.    صفحه2 صفحه2

* مع��اون اجرایی رئیس جمهور: دولت هرگونه افزایش 

قیمت در زمان اجرای هدفمندی را ممنوع کرده است.

* آخرین یارانه نق��دی مرحله اول هدفمندی

22فروردین پرداخت می شود.

*س��اخت بزرگتری��ن س��کوی نفتی کش��ور

پایان یافت.

* دستور رئیس جمهور برای شیرین سازی آب 

سواحل جنوبی.                                صفحات4و9

سازمان هدفمندی: حساب های بانکی مردم 
بررسی نمی شود

* ص��دور حکم 15 س��ال زندان برای ش��هید 

بحرینی!

مرحل��ه ای   9 پارلمان��ی  انتخاب��ات  آغ��از   *

در هند.

* ت��داوم درگیری ه��ای خونی��ن در آس��وان 

مصر.

* چی��ن از آمریکا خواس��ت در ام��ور داخلی 

هنگ کنگ مداخله نکند.               صفحه آخر

یک شهر دیگر اوکراین 
همه پرسی الحاق برگزار می کند

گزارش خبری تحلیلی کیهان از دور جدید مذاکرات هسته ای

وین 3 در سایه بحران اوکراین
 و قطعنامه ضدایرانی اتحادیه اروپا

* سیمور هرش: حمله شیمیایی تابستان گذشته در سوریه کار »بشار اسد« نبوده، بلکه یک اقدام مخفیانه از سوی 
ترکیه بوده است.

* دولت ترکیه گاز شیمیایی »سارین« را در اختیار گروه »جبهه النصره« قرار داد، تا این حمله را انجام دهد.
* هدف از این حمله، زمینه سازی برای حمله آمریکا و غرب به سوریه بود.

* مقامات واشنگتن از همان ابتدا می دانستند که ترکیه این سناریو را ترتیب داده است.                 صفحه آخر

* رهبر معظم انقالب اس��المی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساس��ی 
سیاس��ت های کلی »س��المت« را که پس از مش��ورت با مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ کردند.
* ارتقاء سالمت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسالمی- ایرانی، تحکیم 
بنی��ان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگ��ی فردی و اجتماعی، ترویج 
آموزش های اخالقی و معنوی و ارتقاء شاخص های سالمت روانی از مواردی 

است که در این ابالغیه آمده است.
* ارتقاء شاخص های سالمت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای 

جنوب غربی از موارد مورد تاکید رهبر معظم انقالب است.
* بند  14 ابالغیه بر تحول راهبردی پژوهش علوم پزش��کی با رویکرد نظام 
نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه 
خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی 

و جهان اسالم تاکید دارد.
* بر اس��اس این سیاس��ت ها، تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارک 
خدمات در حوزه س��المت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات 

درمانی مطلوب به مردم ضروری است.
* همگانی ساختن بیمه پایه درمان و ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط 
بیمه تکمیلی در چارچوب دس��تورالعمل های قانونی و شفاف به گونه ای که 
کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت الزم برخوردار باشد از 
دیگر محورهای این ابالغیه است.                                            صفحه3

از سوی رهبر انقالب

سیاست های جامع سالمت 
ابالغ شد

روحان�ی ب�ا اش�اره ب�ه 
قطعنامه اخیر پارلمان اروپا 
در قبال ایران تاکید کرد: از 
نظر دولت جمهوری اسالمی 
ای�ران ای�ن قطعنام�ه فاقد 
ارزش اس�ت و پارلمان اروپا 
کوچکت�ر از آن اس�ت ک�ه 
بخواهد به ملت بزرگ ایران 

توهین کند.
حس��ن  االس��الم  حج��ت 

ن��وروزی  دی��دار  در  روحان��ی 
نماین��دگان مجلس  از  جمع��ی 
مس��ئوالن  اس��المی،  ش��ورای 
دولت��ی و فعاالن سیاس��ی، ابراز 
امیدواری کرد که اجرای مرحله 
دوم هدفمن��دی یارانه  ه��ا منجر 
به تحق��ق اهداف مه��م دولت و 

مجلس از هدفمن��دی یارانه  ها 
در س��ال جدید، نظیر متعادل 
افزایش  ان��رژی،  کردن مصرف 
تولید، اشتغال زایی، ارتقاء نظام 
س��المت و حفاظ��ت از محیط 

زیست شود.
صفحه10

* به من هم سر بزنید!
* روسیه ناراحتی از غرب درباره اوکراین را در مذاکرات وین تالفی می کند؟!

* اما و اگرهای راه اندازی فراکسیون دولتی

یک داغ دل 
بس است!

مادر متدین زیباکالم
چه دعایی در حق او می کند؟


