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سرویسورزشی-
یک�ی از حرف ه�ای ثابت و تاکیدات همیش�گی 
م�ا هم درب�اره فوتبال ای�ن بوده که مس�ئوالن امر و 
دس�ت اندرکاران فوتب�ال همه تالش و ت�وان خود را 
صرف شناس�ایی ضعف ها، کمبودها و همچنین موانع 
و دس�ت اندازهای پیش روی فوتب�ال نمایند و آنگاه با 
برنامه ری�زی دقی�ق و مبتنی بر واقعی�ات و همچنین 
درای�ت الزم و مدیریتی جه�ادی برای نجات و احیای 
فوتب�ال آفت زده و دیگر مش�کالت عدی�ده همت و 

اقدام کنند.
فوتب��الایرانبارهاوبارهاوبهگمانماآخرینباردر
جامجهانیبرزیلودرمصافباحریفانیچوننیجریهوبهویژه
آرژانتیننش��اندادهکهدرصورتکمیتوجه،دلس��وزیو
برنامهریزیمیتواندبهسرعتراهپیشرفترابهسویبزرگی
وافتخاردرپیشبگیرد.بنابراینبزرگتریندغدغهمسئوالن
فوتبالمابایدصرفبرطرفکردناش��کاالتودفعموانعو
حرکتدادنفوتبالدرمسیربایستهباشد.حالاگردرحین
اینتکاپوهاوتالشها،پیروزیهاوموفقیتهایی-مثلهمین
جامملتهایآسیا-بهدستآمد،فبهاالمراد،امااگرنیامد
-نبایدحرکتروبهجلووپیش��رفتفوتبالمتوقفشودو
همهچیزبههمبریزدوفکرکنیم،دنیابهآخررسیدهاست!
اینپیروزیهاوموفقیتهابرایفوتبالماالزماس��ت،
چراکهباردیگربهماوحتیکسانیکهدیرباوروسختگیر
هس��تند،ثابتمیکندکهفوتب��الایرانبازهمنمیتواندبا
همینش��رایطوعلیرغمهمهکمبودهاوجفاها،درجمع
بزرگانفوتبالآسیا،سروریکند،امانبایدهدفاصلیفوتبال
ایرانباش��د.همهابزاروتوانخودرابهکاربگیریم،ازراهو
بیراههواردشویم،حتیقانونواخالقرانادیدهبگیریموزیر
پابگذاریم،کهچهبشود؟برایاینکهقهرمانآسیابشویم
وچندروزیخوشباشیموشادیکنیم،وبعدبازروزازنو
روزیازنو!اتفاقایکیازاصلیتریندالیلویکیازریشههای
اصلیپسرفتوایجادمشکالتعدیدهبرایفوتبالایراناز
همیننگاهونگرشناش��یمیشود.گرفتاریهاومشکالت
ای��نفوتبالکهآنراازحرکتدرمس��یرصحیحواصولی
بازداشت،ازآنجاییآغازشدکههمهدنبال»نتیجه«بهراه
افتادیموکمیتگراییوعددگراییونتیجهمحوریبهجان

هم��هافت��اد.اینکهچراچنینش��دوازکیایننگرشبه
سراغفوتبالماآمدوبهفرهنگغالبدرفوتبالماتبدیل
شدوذهنوفکروعملواقداممسئوالنرابهخودمشغول
داش��ت،داستانیطوالنیوشرحمفصلداردکهاینجاجای
پرداختنبهآننیس��ت،هرچنددرگذشتهبهمناسبتهای
مختل��فبهآنپرداختهوآنرابهس��همخودریش��هیابی
کردهایم-هرچههستاینواقعیتغیرقابلانکاراستکه
فرهنگ»نتیجهگرایی«آنهمبهش��کلافراطی،آنهمبه
هرش��کلوازهرراهوبههرطریق،فرهنگغالبفوتبال
ماست.فرهنگیکهباعثشداصالتهاوهویتهاودرنهایت
شخصیتفوتبالایرانضربهسنگینوکشندهدریافتکندو
ازپرداختنبهمسائلاصلیوموضوعاتمهمتروریشهایتر

غافلشودو...
حرف،ایناستکهاینفرهنگواینطرزتفکرودیدگاه
رابایدتغییرداد،جدیترومنطقیتربهمسائلنگاهکردو...
برهمیناساساستکهنوشتیموامروزهممینویسیموباز
همخواهیمنوشتکه»قهرمانیدرجامملتهایآسیانباید
هدفبزرگفوتبالایرانباشد«هدفبزرگدرفوتبال،نجات
اینفوتبال،تغییرفکروفرهنگآندرباالبردنسطحکیفیو
فنیآناست.هدفبزرگ،آشتیدادنتماشاگربااینفوتبالو
بازگرداندنآنهابهورزشگاههاست.هدفبزرگ،نجاتتیمهای
ریش��هداروپرافتخاریچوناستقالل،پرسپولیس،ملوانو...
اس��تکهاگردیربجنبیموب��هروزمرگیو»کمیت«وعدد
ورقمبازیمش��غولش��ویم،دیریازودآنهانیزبهسرنوشت
تیمهایریشهدارباهویتیچونابومسلم،پاستهران،صنعت
نفتآبادان،برقشیراز،هما،آرارات،شاهینو...دچارخواهند
شد.مطمئنباشیداگربهجایکمیتگرایی،روزمرگی،درباد
پیروزیهایکاذبوقهرمانیهایزودگذرخوابیدنو...،اهداف
اصلیرادنبالوآنهارامتحققسازید،آنگاهبهمصداق»چون
کهصدآمد،نودهمپیشماست«،موفقیتهاوقهرمانیهاهم
یکییکیازراهخواهندرسیدوآنموفقیتهادیگرمصنوعی
وگلخان��هایوگ��ذرانخواهدبودبلکهبهیک»روند«واتفاق
همیشگیدرفوتبالماتبدیلخواهندشدو...چیزیکهامروز
برایتیمهایمطرحدرفوتبالدنیارخمیدهد...وچراراهدور
برویم!درهمینقارهخودمانبرایتیمهاییمثلژاپنوکره

و...چندسالیاستپیدرپیرخمیدهدو...

هدف بزرگ چیست؟!
نکته  ورزشی

س�تاره آرژانتینی بارس�لونا 
دوب�اره از احتم�ال جدایی اش از 
آبی-اناری ها سخن به میان آورد. 
او می گوید معلوم نیس�ت س�ال 
آین�ده در چه تیمی بازی خواهد 

سرویسورزشی-
مسابقات جام جهانی هندبال 
در شرایطی از امروز آغاز می شود 
ک�ه ای�ران در نخس�تین تجرب�ه 
جهانی اش فردا به مصاف بوسنی 

و هرزگوین می رود. 

نخستین تجربه ایران در آوردگاه جهانی
 جام جهانی هندبال از امروز آغاز می شود

جامجهانیهندبال2015قطر
درحال��یازامروزب��ابرگزاریدیدار
افتتاحیهمیانتیمهایقطروبرزیل
آغازمیش��ودکهتیمملیکشورمان
باکس��بمدالبرنزدرش��انزدهمین
دورهجامملتهادربهمنماهس��ال
گذش��ته،برایاولینبارجوازحضور
درجامجهانیراکسبکردهاست.

برایشرکتدرچنینرقابتهای
مهمیانتظارمیرفتتیمملیبهترین
برنامهآمادهسازیراپشتسربگذارد
اماش��رایطچندانبروفقمرادملی
پوش��انهندبالنبود.مطرحش��دن
موض��وعانتخاباتفدراس��یون،تغییر
سرپرس��تهندبال،مشکالتمالیو
برخیدیگرازعواملدستبهدست
همدادندتاجامجهانیهندبالکمی

درسایهقرارگیرد.
بااینحالتالشهایفدراسیون
برایآمادهکردنتیمملیدرنهایت
منج��ربهآنش��دکهملیپوش��ان
پی��شازاع��زامبهقطر،ی��کاردوی
خوبرادرکشورایتالیابرگزارکردو
ازهمانکشورنیزراهیمحلبرگزاری

مسابقاتشوند.
اگرچهبرخ��یمنتقدانهندبال

ش��رایطآمادهسازیاینتیمرابرای
جامجهانیمناس��بنمیدانس��تند
اماتوکلینایبرییساولفدراسیون
هندبالپیشازآغازاینرقابتها،نظر
دیگریداشت.اوشرایطرابرایتیم
ملیمساعدمیدانستتاجاییکه

درگف��توگوییب��اخبرگزاریایرنا
مدعیشدهبودبایکتیم"رویایی" و

"آرمانی" بهقطرمیرویم.
اسامی 18 بازیکن ایران 

دوروزپیشازآغازاینرقابتها
ودرپایاناردویمش��ترکتیمملی
هندبالای��رانباایتالیا،بروتماچک
س��رمربیتیممل��یهندب��الایران
اس��امینهاییتیمملیرااعالمکرد
تااس��امی18ملیپ��وشایرانبرای
ش��رکتدرمس��ابقاتجهانی2015
قطرمش��خصش��ود.براساساعالم
کادرفن��ی،تی��مملیای��راندرجام
جهان��یباحضورنفرات��یبهنامهای
مجتبیحیدرپور)شمارهپیراهن2(،

محمدرضارجبی)3(،میالدمسائلی
)4(،س��جاداستکی)6(،پویانوروزی
نژاد)7(،علیرضاموسوی)8(،مهدی
بیجاری)9(،اهللکرماس��تکی)10(،
مجتبیکرمیان)11(،احس��انابویی
)18(،امینکاظمی)20(،سجادندری

)22(،سعیدحیدریراد– دروازهبان
)23(،افشینصادقی)24(،محسن
باباصف��ری– دروازهبان)26(،جالل
کیانی)36(،امیدسهکناری)87(و
سعیدبرخورداری– دروازهبان)89(
بهمی��دانخواهدرفت.بروتماچک،
س��رمربیتیمملیهندبالایرانپس
ازانتخابلیس��ت18نفرهخودبرای
دوره بیس��توچهارمین در حض��ور
مس��ابقاتجهانی،گفت:درانتخاب
نهایینفراتکاربسیارسختیداشتم
واینسختترینانتخابدرطولعمر
مربیگریامبود،چراکهتمام22نفربا
روحیهجنگندهدرتمامطولاردوها
چهدرتهرانوچهدرایتالیامنرابه

حضورق��ویدراولینمصافجهانی
ایرانتشویقکردند.

ویادامهداد:اینکهباعلیرغم
میلباطنیاممجبورشدمچهارنفررا
خطبزنم،بهمعنایضعفآنهانیست
وای��نچهارنفرنیزب��رایمنعضو

تیمملیمحس��وبمیش��ود،حتی
لباسملیبااسموشمارهآنهانیزبه
آنهاتحوی��لدادهایم.منبهتمام22
بازیک��نایرانافتخ��ارمیکنموقول
میدهمیکتیمجنگندهوجسوررا

بهمیدانبفرستم.
قرعه کشی مسابقات

قرعهکشیمسابقاتجامجهانی
قطراواسطتیرماهبرگزارشدوتیمهای
شرکتکنندهحریفانخودرادراین
مسابقاتش��ناختند.براساسقرعه
کش��یدرگروهاولتیمهایشیلی،
برزیل،بالروس،اسلوونی،اسپانیا،قطر
قرارگرفتن��د.درگروهدومتیمهای
ایران،تونس،اتریش،بوسنی،کرواسی،
مقدونیهحضوردارند.درگروهس��وم
تی��مه��ایام��اراتمتح��دهعربی،
مصر،جمهوریچک،سوئد،فرانس��ه،
الجزایربهرقابتبایکدیگرمیپردازند.
ودرگروهچهارمنیزتیمهایآلمان،
بحرین،آرژانتین،لهستان،دانمارک،
روسیهبرابرهمصفآراییمیکنند.
الزمبهیادآوریاستفردا)جمعه(
ازس��اعت15:30بهوقتتهرانتیم
ملیهندبالکشورمانبهمصافتیم

بوسنیوهرزگوینخواهدرفت.

مسی دوباره ساز جدایی کوک کرد

کرد. این نشان می دهد که او به جدایی از این تیم فکر می کند.
لیونلمسی،ستارهآرژانتینیبارسلونادردیدارتیمشبرابراتلتیکومادرید
بازیبسیارخوبیرابهنمایشگذاشتوهرکاریکهدوستمیداشتدرزمین
انجامداد.باایننمایشخوبیکهمسیداشتهمهبهیادروزهایدراوجافتادند.
اینبازیکنآرژانتینیبعدازنمایشدرخشاندردیداربرابراتلتیکومادرید
تاکیدکردکهمیخواهددربارسلونابهفوتبالخودپایاندهدواختالفاوبا
انریکهس��اختهوپرداختهرسانههاس��تامابهنظرمیرسدکهاوبهجداییاز

آبی-اناریهافکرمیکند.
مسیکهجزوسهنامزدنهاییکسبتوپطالدرسال2014بود،قبلاز
برگزاریاینمراس��مگفت:نمیدانمکهسرنوشتچهچیزیرابرایمنرقم
زدهاس��ت.نمیدانمکهسالآیندهدرچهتیمیبازیخواهمکرد.درفوتبال

احتمالهرچیزیوجودداردوممکن
استکهدریکش��بانهروزاتفاقات

زیادیرقمخورد.
اینسخنانازلیونلمسیبسیار
عجیببودودوبارهاحتمالجداییاو
ازبارس��لونارامطرحمیکند.اوبعدازبازیبرابراتلتیکومادریدگفتهبودکه
میخواهدباپیراهنبارس��لوناازدنیایفوتب��الخداحافظیکندامابهیکبار
تغییرنظرمیدهدومیگویدکهنمیداندفصلآیندهدرچهتیمیفوتبال

بازیخواهدکرد.
هرچندمس��یاختالفبالوئیسانریکهراانکارکرد،امابهنظرمیرس��د
کهیکیازدالیلجداییاینبازیکنآرژانتینیناراحتیاوازانریکهاست،شاید
هممس��یمیخواهدکهباتغییرفضایخوددوبارهبهبهترینبازیکنجهان
تبدیلشود.اودوسالاستکهنتوانستهبازیهایخوبیرابرایآبی-اناریها
بهنمایشگذاردورقابترابهکریستیانورونالدوواگذارکردهاست.اومیخواهد
باترکبارسلوناانگیزهجدیدیگیردودوبارهبهعنوانبهترینبازیکنجهان

انتخابشود.

لئو چه در سر دارد؟

پسازمجمعجنجالبرانگیزوبیحاصلفدراس��یوناسکیدرسالگذشته،
براساساعالموزارتورزشوجوانانمجمععمومیاینفدراسیونجهتانتخاب
رئیسجدیدروزیکشنبهبیستوهشتمدیماه93پسازوقفهایطوالنیبرگزار

خواهدشد.
بانگرش��یعمیقپیرامونعللعدمموفقیتمجمعقبلیوبررس��یراههای
کسبنتیجهمطلوبدرمجمعآتیحمایتواقعیازورزشکشورعملیخواهدشد.
بیشازدودههگذشتهشاهدمدیریتمحلیبراریکهفدراسیوناسکیبودیم
علیرغماشکاالتوانتقاداتیکهبهایندورهازمدیریتفدراسیونوارداست،کمبودن
تنشهایمحلی،گسترشاسکیدرهمهمناطقکشور،ارتقارنکینگورزشکاران
اس��کیبازدرسطحجهانواعزامپیوستهاسکیبازانبهالمپیکزمستانیازنقاط
روشنوغیرقابلانکارایندورهمیباشد.براساستغییردرمدیریتوبهرهمندی
ازتوانوانرژینیروهایجوان،دس��تیابیبهاینموفقیتهاراس��رعتبیش��تری

خواهدبخشید.
بااینهمهوقفهپیشآمدهبرایبرگزاریمجمععمومیفدراس��یونواجرای
مهندسیمدیریتجهتبرگزاریمجمعمیتواندتاثیراتمنفیوغیرقابلبازگشتی
برایفدراسیونرقمزدهوروندپیشرفتاینفدراسیونراباوقفهایدیگرمواجهسازد.
هرچندتوس��عهورزشاس��کیوجاذبههایمهیجومفرحآنبرایشادابیو
س��المتتمامیاقشارجامعهضروریمیباشد،علیرغمتالشهایگستردهبدلیل
مشکالتخاصخودبهویژهتامینهزینههایسنگینآن،جزبرایطیفیخاصاز

انتخاب رئیس جدید فدراسیون اسکی

وزارت ورزش در بوته آزمونی دیگر ...

جامعهکهدارایتوانمادیمناس��بمیباشند.برایسایرافرادجامعهامکانپذیر
نمیباشدولذاطیفبرخوردارومرفهجامعهکهبهصورتتفریحیازورزشاسکی
بهرهمن��دمیگردند،عمالوبصورتمس��ئوالنهدرمدیریتورزشاس��کیحضور
نخواهندیافت.امابخشمهمیازجامعهورزشاسکیکهتاکنونسهمبسزاییدر
حفظوتوس��عهآنداش��تهانداسکیبازانبومیمناطقورزشیزمستانیمیباشند
کهنیازمبرمبهحمایتویژهازس��ویدولتفخیمهجمهوریاس��المیمخصوصا
وزیرمحترمورزشوجوانانرادارند.آنهاکهبارسنگینمشکالتوسختیهایاین
ورزشرابردوشدارندوعمالکسبعناوینقهرمانیوافتخارآفرینیبرایمیهن
اس��المیدرمجامعورزش��یداخلیوخارجیوکسبسهمیهالمپیکزمستانیو
رشدواعتالیاینورزشرادرکارنامهخوددارند.اینکدرآستانهانتخاباتریاست
جدیدفدراس��یوناسکیوباوجودافرادمتخصصودارایتحصیالتآکادمیکو
معتقدبهتفکروخردجمعیدربینبومیانمناطقمختلفکهپابهعرصهرقابت
اینانتخاباتسرنوشتسازنهادهاندمسئولیتمضاعفیبردوشرایدهندگانمجمع
بویژهمدیریتعالیسازمانورزشکشورنهادهشدتادرعرصهاینآزمونمهمرای
خودراخداپسندانهوبراساستکلیفالهیبرایتوسعهورزشکشوردرصندوق
نهادهوباانتخابافرادصالحوتوانمندومتخصصازبینداوطلبینموجودهمت
گمارندوموجبتحولیدیگرکهنشانگرسیاستشاخصنظاممقدسجمهوری
اسالمیدرجهتحضوربرابربرایورزشکاراندرعرصهمدیریتیکشورباشد.حال

اینگویواینمیدان...

ش�رکت آبفا اس�تان فارسدرنظرداردنسبتبهخرید 15000 دستگاه 
کنتور مولتی جت خش�ک 1/2 اینچ با دقت  R=125 طبق مشخصات 
درج شده در اسناد مناقصه جهت ادارات تابعهازطریقمناقصهعمومی

یکمرحلهایوارزیابیکیفیاقدامنماید.
*محل اخذ اس�ناد:ش��یراز،ش��رکتآبفااس��تانفارس)میدانمطهری،
ابتدایبلوارقدوسیغربی،نبشخیابانسبحانیبلوک406طبقهاولاتاق
110اموربازرگانیتلفن38435164(تهران:خدکتربهشتی،خسهروردی

شمالی،کویباسقیپالک1،تلفن88747895
* محل تس�لیم پیشنهادات:ش��یراز،شرکتآبفااس��تانفارس)میدان
مطهری،ابتدایبلوارقدوسیغربی،نبشخیابانسبحانی،بلوک406طبقه

اول،واحددبیرخانه(
*آخرین مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه:سهشنبه93/10/30

* تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: سهشنبه93/11/14
*تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات:چهارشنبه93/11/15

*مبلغ برآورد:8/000/000/000ریال
*ازمحلاعتبارجاریشرکتمیباشد.

*مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقص�ه:800/000/000ری��ال)بصورت
ضمانتنامهبانکیدروجهشرکتآبفافارس(

*قیمتاس��ناد100/000ریال)واریزبهحس��ابش��ماره1528936404
بانکملتش��عبهمیدانمعلمکدشناسه240008037112بهنامشرکت

آبفافارس(
*بهپیش��نهادهایفاقدامضاء،مش��روط،مخدوشوپیشنهاداتیکهبعداز
انقضاءمدتمقرردرفراخوانواصلشودمطلقاترتیباثردادهنخواهدشد.
*سایراطالعاتوجزئیاتمربوطدراسنادمناقصهمندرجگردیدهاست.

*ای��نآگه��یدرروزنام��هخب��رجن��وب،کیه��انوس��ایتاینترنت��ی
www.abfa-fars.irنیزدرجگردیدهاست.

*نوبتاولآگهی:93/10/23نوبتدومآگهی:93/10/25

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای و ارزیابی کیفی 

)شماره 600/10552 - 93/10/23(

شرکت آبفا استان فارس

بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ

1393/7/27تصمیماتذیلاتخاذشد.

ترازنامهوصورتسودوزیانسالمالی1392بهتصویبرسید.

اعض��ایهیئتمدی��رهبرایدوس��البهقرار:آق��ایعلیاصغر

احم��دیخلیلیبهش��مارهکارتمل��ی0039680002،آقای

عباسعلیاحمدیخلیلیبهشمارهکارتملی0032796633و

آقایصادقاحمدیخلیلیبهشمارهکارتملی0072763876

انتخابگردیدند.

موسسهحسابرس��یوخدماتمالیکوش��امنشبهشناسهملی

10100434110ب��هس��متبازرساصلیواحمدموس��ویبه

شمارهملی3932629868بهسمتبازرسعلیالبدلبراییک

سالمالیانتخابگردیدند.

روزنامهکثیراالنتشارکیهانجهتدرجآگهیهایشرکتانتخاب

گردید.

آگهی تغییرات شرکت کیسه بافی آسیا مارال 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 82622 

و شناسه ملی 10101272538

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1393/7/27تصمیمات
ذیلاتخاذشد.

آقایعلیاصغراحمدیخلیلیبش��مارهملی0039680002به
سمترئیسهیئتمدیره،آقایعباسعلیاحمدیخلیلیبشماره
ملی0032796633بهس��متنای��برئیسهیئتمدیره،آقای
ص��ادقاحمدیخلیلیبش��مارهملی0072763876بهس��مت
عض��وهیئتمدی��رهوآقایکامبیزاحمدیخلیلیش��مارهملی
0072669691بهسمتمدیرعاملخارجازاعضایهیئتمدیره

انتخابشدند.
امض��اکلیهاوراقواس��نادتعهدآورازجملهچکس��فتهبراتبا
امضاءدونفرازسهنفرآقایانعلیاصغراحمدیخلیلی،عباسعلی
احم��دیخلیلیوص��ادقاحمدیخلیلیهمراهبامهرش��رکت
دارایاعتبارمیباش��د.اوراقعادیومراسالتونامههایاداری
باامضاءیک��یازاعضاءهیئتمدیرهعلیاصغراحمدیخلیلی،یا
عباسعلیاحمدیخلیلیویاصادقاحمدیخلیلیهمراهبامهر

شرکتمعتبرمیباشد.

آگهی تغییرات شرکت کیسه  بافی آسیا مارال 
سهامی خاص به شماره ثبت 82622 

و شناسه ملی 10101272538

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

نام سازمان مناقصه گزار: سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران.
موض�وع مناقصه ی�ک مرحله ای: عبارتاس��تازتهیه،طب��خوتوزیع
762340پ��رسصبحان��ه،ناه��اروش��امدردورههاینوروزی،تابس��تانی،
س��مینارهاودیگردورههایمجتمعآموزشیرفاهیزیباکناربرایمدتیک

سالازتاریخ93/12/20لغایت94/12/19بهشرحاسنادمناقصه.
مهلت دریافت اسناد: ازتاریخچاپنوبتاولحداکثرتاپایانوقتاداری

روزسهشنبهمورخ93/10/30میباشد.
مح�ل دریافت اس�ناد: تهران-خیاب��انولیعصر-جنبمس��جدبالل-
س��اختماناداریجامجمطبقهچهارم-امورخری��دوقراردادها-دبیرخانه

کمیسیونمناقصاتادارهکلامورکاال.
قیمت اس�ناد و نحوه واریز وجه: مبلغ200/000ریالبهحس��ابجاری
65107384نزدبانکتجارتشعبهولیعصر)عج(-پارکویقابلپرداخت

درکلیهشعببانکتجارت.
می�زان تضمین ش�رکت در مناقص�ه: مبل��غ3/600/000/000ریالبه

صورتضمانتنامهبانکی.
مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: پاکتارزیابیکیفیبهصورتجداگانهو
پاکات)الف،بوج(بایستیبهصورتدرببستهدرون1پاکتالکومهر
شدهتاساعت16روزچهارش��نبهمورخ93/11/15بهدبیرخانهکمیسیون

مناقصاتادارهکلامورکاالتسلیمگردد.
محل و تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی

پاکتهایارزیابیکیفیرأسس��اعت9روزپنجشنبهمورخ93/11/16در
دفترمدیرامورخریدوقراردادهابازگشاییمیگردد.

محل و تاریخ گشایش پاکت های الف، ب و ج
ش��رکتهاییکهدرمرحل��هارزیابیکیفیپسازنظرکمیت��هفنیبازرگانی
حائزش��رایطش��دهباش��ندپاکتالفآنهارأسس��اعت15روزدوش��نبه
م��ورخ93/11/20دردفترمعاونمحترمبرنامهریزیومنابعمالیس��ازمان
بازگش��اییخواهدش��د.درصورتیکهمناقصهگرانتضمینکافیدرپاکت
ال��فارائهنمودهباش��ندپاکاتبوجآنهانیزدرهم��انمحلوهمانروز

بازگشاییمیشود.
شرکتکنندهمیبایستیدارایمجوزصالحیتانجامامورازمراجعذیصالحباشد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 22167296 تماس حاصل فرمائید.

آگهی فراخوان
مناقصه عمومی 93/26

نوبت دوم

اداره کل امور کاال

نام سازمان مناقصه گزار: سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران.
موض�وع مناقصه ی�ک مرحله ای: عبارتاس��تازتهیه،طب��خوتوزیع
255500پرسغذاینیمروزیدرچهارسالندانشجویی،اساتیدومدیران،
خواهران،کارمندانوس��روغذادروعدهشامدرخوابگاههایخواهرانواقع
درخیاب��انوزرا،خواب��گاهآقای��انواقعدرخیابانمنیریهوخوابگاهش��هید
آوینیدانش��گاهصداوسیماوهمچنینسروناهاردرخوابگاههایمزبوردر
روزهایتعطیلبرایمدتیکس��الازتاریخ94/1/1لغایت94/12/29به

شرحاسنادمناقصه.
مهلت دریافت اسناد: ازتاریخچاپنوبتاولحداکثرتاپایانوقتاداری

روزسهشنبهمورخ93/10/30میباشد.
مح�ل دریافت اس�ناد: تهران-خیاب��انولیعصر-جنبمس��جدبالل-
س��اختماناداریجامجمطبقهچهارم-امورخری��دوقراردادها-دبیرخانه

کمیسیونمناقصاتادارهکلامورکاال.
قیمت اس�ناد و نحوه واریز وجه: مبلغ200/000ریالبهحس��ابجاری
65107384نزدبانکتجارتشعبهولیعصر)عج(-پارکویقابلپرداخت

درکلیهشعببانکتجارت.
میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ1/150/000/000ریالبهصورت

ضمانتنامهبانکی.
مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: پاکتارزیابیکیفیبهصورتجداگانهو
پاکات)الف،بوج(بایستیبهصورتدرببستهدرون1پاکتالکومهر
شدهتاساعت16روزچهارش��نبهمورخ93/11/15بهدبیرخانهکمیسیون

مناقصاتادارهکلامورکاالتسلیمگردد.
محل و تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی

پاکتهایارزیابیکیفیرأسساعت9روزشنبهمورخ93/11/18دردفتر
مدیرامورخریدوقراردادهابازگشاییمیگردد.

محل و تاریخ گشایش پاکت های الف، ب و ج
ش��رکتهاییکهدرمرحل��هارزیابیکیفیپسازنظرکمیت��هفنیبازرگانی
حائزش��رایطش��دهباش��ندپاکتالفآنهارأسس��اعت15روزدوش��نبه
م��ورخ93/11/20دردفترمعاونمحترمبرنامهریزیومنابعمالیس��ازمان
بازگش��اییخواهدش��د.درصورتیکهمناقصهگرانتضمینکافیدرپاکت
ال��فارائهنمودهباش��ندپاکاتبوجآنهانیزدرهم��انمحلوهمانروز

بازگشاییخواهدشد.
شرکتکنندهمیبایستیدارایمجوزصالحیتانجامامورازمراجعذیصالحباشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 22167296 تماس حاصل فرمائید.

آگهی فراخوان
مناقصه عمومی 93/27

نوبت دوم

اداره کل امور کاال

نام سازمان مناقصه گزار: سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران.
موض�وع مناقصه یک مرحله ای: عبارتاس��تازتأمیناتوبوساجارهای
مبلهمجهزبهسیس��تمگرمایش��یوسرمایشیجهتس��رویسهایایابو
ذهابعمومیس��ازمانبهمیزان59664نیمراهدرتهرانوشهرهایحومه،
944نیم��راهجهتمجتمعآموزش��یرفاهیزیباکن��ار،108نیمراهجهت
زائرسرایمشهد،168نیمراهجهتقم،جمکرانومرکزبسیجو48نیمراه
جهتکالس��هایآموزشیفرزنداندرتابستانبرایمدتیکسالازتاریخ

94/1/1لغایت94/12/29بهشرحاسنادمناقصه.
مهلت دریافت اسناد: ازتاریخچاپنوبتاولحداکثرتاپایانوقتاداری

روزسهشنبهمورخ93/10/30میباشد.
مح�ل دریافت اس�ناد: تهران-خیاب��انولیعصر-جنبمس��جدبالل-
س��اختماناداریجامجمطبقهچهارم-امورخری��دوقراردادها-دبیرخانه

کمیسیونمناقصاتادارهکلامورکاال.
قیمت اس�ناد و نحوه واریز وجه: مبلغ200/000ریالبهحس��ابجاری
65107384نزدبانکتجارتشعبهولیعصر)عج(-پارکویقابلپرداخت

درکلیهشعببانکتجارت.
می�زان تضمین ش�رکت در مناقص�ه: مبل��غ6/000/000/000ریالبه

صورتضمانتنامهبانکی.
مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: پاکتارزیابیکیفیبهصورتجداگانهو
پاکات)الف،بوج(بایستیبهصورتدرببستهدرون1پاکتالکومهر
شدهتاساعت16روزچهارش��نبهمورخ93/11/15بهدبیرخانهکمیسیون

مناقصاتادارهکلامورکاالتسلیمگردد.
محل و تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی

پاکتهایارزیابیکیفیرأسس��اعت9روزیکش��نبهمورخ93/11/19در
دفترمدیرامورخریدوقراردادهابازگشاییمیگردد.

محل و تاریخ گشایش پاکت های الف، ب و ج
ش��رکتهاییکهدرمرحل��هارزیابیکیفیپسازنظرکمیت��هفنیبازرگانی
حائزش��رایطش��دهباش��ندپاکتالفآنهارأسس��اعت15روزدوش��نبه
م��ورخ93/11/20دردفترمعاونمحترمبرنامهریزیومنابعمالیس��ازمان
بازگش��اییخواهدش��د.درصورتیکهمناقصهگرانتضمینکافیدرپاکت
ال��فارائهنمودهباش��ندپاکاتبوجآنهانیزدرهم��انمحلوهمانروز

بازگشاییمیشود.
شرکتکنندهمیبایستیدارایمجوزصالحیتانجامامورازمراجعذیصالحباشد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 22167296 تماس حاصل فرمائید.

آگهی فراخوان
مناقصه عمومی 93/25

نوبت دوم

اداره کل امور کاال

نام سازمان مناقصه گزار: سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران.
موض�وع مناقص�ه یک مرحل�ه ای: عبارتاس��تازتأمین15دس��تگاه
مینیب��وسهیوندایی16نفرهمجهزبهسیس��تمسرمایش��یوگرمایش��ی
جهتس��رویسهایایابوذهابکارکنانداخلسایتجامجمازشنبهتا
پنجش��نبهازس��اعت7الی19:30بهمیزان58500ساعتکاربرایمدت

یکسالازتاریخ94/1/1لغایت94/12/29بهشرحاسنادمناقصه.
مهلت دریافت اسناد: ازتاریخچاپنوبتاولحداکثرتاپایانوقتاداری

روزسهشنبهمورخ93/10/30میباشد.
مح�ل دریافت اس�ناد: تهران-خیاب��انولیعصر-جنبمس��جدبالل-
س��اختماناداریجامجمطبقهچهارم-امورخری��دوقراردادها-دبیرخانه

کمیسیونمناقصاتادارهکلامورکاال.
قیمت اس�ناد و نحوه واریز وجه: مبلغ200/000ریالبهحس��ابجاری
65107384نزدبانکتجارتشعبهولیعصر)عج(-پارکویقابلپرداخت

درکلیهشعببانکتجارت.
میزان تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ550/000/000ریالبهصورت

ضمانتنامهبانکی.
مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: پاکتارزیابیکیفیبهصورتجداگانهو
پاکات)الف،بوج(بایستیبهصورتدرببستهدرون1پاکتالکومهر
شدهتاساعت16روزچهارش��نبهمورخ93/11/15بهدبیرخانهکمیسیون

مناقصاتادارهکلامورکاالتسلیمگردد.
محل و تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی

پاکتهایارزیابیکیفیرأسس��اعت9روزیکش��نبهمورخ93/11/19در
دفترمدیرامورخریدوقراردادهابازگشاییمیگردد.

محل و تاریخ گشایش پاکت های الف، ب و ج
ش��رکتهاییکهدرمرحل��هارزیابیکیفیپسازنظرکمیت��هفنیبازرگانی
حائزش��رایطش��دهباش��ندپاکتالفآنهارأسس��اعت15روزدوش��نبه
م��ورخ93/11/20دردفترمعاونمحترمبرنامهریزیومنابعمالیس��ازمان
بازگش��اییخواهدش��د.درصورتیکهمناقصهگرانتضمینکافیدرپاکت
ال��فارائهنمودهباش��ندپاکاتبوجآنهانیزدرهم��انمحلوهمانروز

بازگشاییمیشود.
شرکتکنندهمیبایستیدارایمجوزصالحیتانجامامورازمراجعذیصالحباشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 22167296 تماس حاصل 

فرمائید.

آگهی فراخوان
مناقصه عمومی 93/28

نوبت دوم

اداره کل امور کاال

خانمزینتپهلواندارایشناس��نامهش��ماره117بهشرحدادخواستبهکالسه
930350ازاینش��ورادرخواستگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحداده
کهش��ادروانحجتاهللمهاجریبشناس��نامه1درتاری��خ1393/9/22اقامتگاه
دائم��یخودبدرودزندگیگفت��هورثهحینالفوتآنمرحوممنحصراس��تبه
1-رض��امهاج��ریفحج��تاهللشش19087شم1987640438تت
1358صادرهازگرمس��ارپسر2-حامدمهاجریفحجتاهللشش5049شم
4608948891تت1361صادرهازگرمسارپسر3-آزیتامهاجریفحجتاهلل
شش4916شم0071348360تت1355صادرهازگرمساردختر4-زینت
پهلوانفمحمدشش117شم4609358301تت1336صادرهازگرمسار
همس��ر.اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوررادریکنوبتآگهی
مینمایدتاهرکس��یاعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفینزداوباش��دازتاریخ

نشرآگهیظرفیکماهبهدادگاهتقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه شماره 3 شورای حل اختالف گرمسار

آگهی احضار متهم از طریق روزنامه

محسن میرزایی
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب سنندج

نظربهاینکهآقایسیدعلیجعفریفرزندمرتضیدر
پروندهکالس��ه931139ازطرفایندادیاریتحت
تعقیباس��توابالغاحضاریهبواسطهمعلومنبودن
محلویممکننگردیدهبدینوسیلهدراجرایماده
115قانونآئیندادرس��یکیفریمراتببهنامبرده
ابالغتاظرفیکماهازتاریخانتشارآگهیدرشعبه
نهمدادس��رایعمومیوانقالبشهرس��تانسنندج
جه��تپاس��خگوییبهاتهامخویشحاضرش��وددر
ص��ورتعدمحضورپسازیکماهازتاریخانتش��ار

آگهیاقدامقانونیمعمولخواهدشد.

آگهی احضار متهم از طریق روزنامه

محسن میرزایی
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب سنندج

نظ��ربهاینکهآقایخلیلم��رادیفرزندلطفاهللدر
پروندهکالس��ه930845ازطرفایندادیاریتحت
تعقیباس��توابالغاحضاریهبواسطهمعلومنبودن
محلویممکننگردیدهبدینوسیلهدراجرایماده
115قانونآئیندادرس��یکیفریمراتببهنامبرده
ابالغتاظرفیکماهازتاریخانتشارآگهیدرشعبه
نهمدادس��رایعمومیوانقالبشهرس��تانسنندج
جه��تپاس��خگوییبهاتهامخویشحاضرش��وددر
ص��ورتعدمحضورپسازیکماهازتاریخانتش��ار

آگهیاقدامقانونیمعمولخواهدشد.

آگهی ابالغ وقت دادرسی

مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه جزایی سنندج - شمس

بهموجبپروندهکالس��ه930982ش��عبه105دادگاه
جزاییس��نندجآق��ایاقبالمحم��دیظفرآب��ادفرزند
هاش��مبهاتهامتهدی��دوغیرهتحتتعقیبمیباش��دو
نامبردهمتواریمیباش��د،بنابراینبهاس��تنادماده180
قانونآئیندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدرامور
کیف��ریمصوب1378بهایش��انابالغمیگ��رددکهبه
منظوررس��یدگیبهاتهاماتواردهدرس��اعت10صبح
روزیکش��نبهمورخه1394/2/20درجلس��هایندادگاه
حضوریابد.انتشاراینآگهیبهمنزلهابالغوقترسیدگی
محسوبمیش��ودودرصورتعدمحضورویدادگاهبه

صورتغیابیرایمقتضیراصادرخواهدنمود.

1166 م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقایپرویزش��یرازیفرزنداحمدبهش��مارهشناس��نامه3110بهش��رحدادخواس��تبهکالس��ه
163/93/شح1ازای��ندادگاهدرخواس��تگواه��یحصروراثتنمودهوچنی��نتوضیحدادهکه
ش��ادرواناحمدش��یرازیفرزندنورمحمدبهشش1469درتاری��خ1393/8/30اقامتگاهدائمی
خودبدرودزندگیگفتهورثهحینالفوتآنمرحوممنحصراس��تبه:1-س��رونازمحمودیفرزند
دالورب��هش.ش19642متولد1335صادرهازش��هرضا)همس��رمتوفی(2-پرویزش��یرازیبه
ش.ش3110متول��د1352ص��ادرهازس��میرم-ونک)فرزندمتوفی(3-گلنازونکیش��یرازیبه
ش.ش2440متولد1345صادرهازس��میرم4-مهرانگیزونکیش��یرازیبهش.ش2837متولد
1349صادرهازس��میرم-ونک)فرزندمتوفی(5-داریوششیرازیبهش.ش3393متولد1355
صادرهازسمیرم-ونک)فرزندمتوفی(6-یعقوبونکیشیرازیبهش.ش516متولد1367صادره
ازس��میرم-ونک)فرزندمتوفی(7-نورمحمدونکیش��یرازیبهش.ش3680متولد1357صادره
ازس��میرم-ونک)فرزندمتوفی(8-عیس��یونکیش��یرازیبهش.ش150متولد1364صادرهاز
س��میرم-ونک)فرزندمتوفی(9-موس��یونکیش��یرازیبهش.ش3980متولد1362صادرهاز
س��میرم-ونک)فرزندمتوفی(10-مهدیونکیش��یرازیب��هش.ش102متولد1360صادرهاز
سمیرم-ونک)فرزندمتوفی(11-فرشادشیرازیبهش.ش3273متولد1354صادرهازسمیرم-

ونک)فرزندمتوفی(والغیر.
اینکباانجامتش��ریفاتمقدماتیدرخواس��تمزبوررادریکنوبتآگهیمینمایدتاهرکس��ی
اعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفینزداوباش��دازتاریخنش��رآگه��یظرفیکماهبهدادگاه

تقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.
علیرضا رفیعی- قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم


