
مجل��ه هفتگ��ی کیهان 
مطالب  حاوی  ورزش��ی 
خواندنی و آخرین اخبار 
از ورزش ای��ران و جهان 
امروز )ش��نبه- اول آذر 
کشور  سراس��ر  در   )93

منتشر شد.
* کارکرد فراموش شده 
)چش��م انداز(،  »دربی« 

اصالح فرهنگی- اخالقی مطالبه امروز ورزش- غالمحسین 
مظلوم��ی ه��م رف��ت، ویژه نامه درب��ی 79 )پای��ان »صفر- 

صفر«های زجرآور...؟!( 
اخب��ار فوتبال ایران و جهان، بس��کتبال، والیبال، ش��طرنج، 

تنیس، فوتبال پایه، دوومیدانی و...
پوستر: کیانوش رستمی و بهداد سلیمی

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/12/3 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

آقای کمال قایخلو کدملی 2091049123 به سمت رئیس هیئت 

مدی��ره و مدیرعامل، خانم صبا قایخل��و کدملی 2092305530 

به س��مت نایب رئی��س هیئت مدیره، آقای محمدرضا فردوس��ی 

کدملی 2091817333 به سمت عضو هیئت مدیره، خانم فاطمه 

فردوس��ی کدملی 2091805981 به س��مت عضو هیئت مدیره، 

آقای محمد اسماعیل ایزدشناس امیری کدملی 2063442258 

به س��مت عضو هیئت مدیره، آقای حس��ین مس  شناس کدملی 

2062595972 ب��ه س��مت عض��و هیئت مدیره و آقای حس��ن 

فردوس��ی به کدملی 2091862126 به سمت عضو هیئت مدیره 

تعیین گردیدند. کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت و 

قراردادهای عقود اس��المی به امضاء آق��ای کمال قایخلو همراه با 

مهر ش��رکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب آقای کمال قایخلو 

مدیرعامل ش��رکت کلی��ه اختیارات نام برده ب��ا امضاء خانم صبا 

قایخلو ممهور با مهر ش��رکت معتبر خواه��د بود. کلیه اختیارات 

هیئت مدیره مندرج در ماده 28 اساس��نامه به مدیرعامل تفویض 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت سویدا
 سهامی خاص به شماره ثبت 398025 

و شناسه ملی 10760157866

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

بارکد4661038 

م الف112283

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1393/6/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع ش��رکت عبارت فعالیت های آزمایش��گاهی و آنالیز مواد اولیه 
و محصوالت تولیدی صنایع ش��وینده و بهداشتی، آرایشی، موادغذایی و 
داروئي موردنیاز در چارچوب اس��تانداردهای ملی الحاق و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت کندر
 سهامی خاص به شماره ثبت 82884 

و شناسه ملی 10101275087

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

بارکد4617974

م الف112273

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/2/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران- بزرگراه فتح- 
کیلومتر 8- پالک 740 کدپس��تی 1386939111 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهرگان گستر رزآرا 
سهامی خاص به شماره ثبت 357791 

و شناسه ملی 10104066131

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

بارکد4755362

م الف 112276

  

ش�رکت آب و فاضالب استان آذربایجان ش�رقی از پیمانکاران دارای 
گواهینام��ه صالحی��ت ب��رای دریافت اس��ناد ارزیاب��ی توان اج��رای کار با 

مشخصات ذیل دعوت می نماید:
الف- موضوع مناقصه: اجرای بخش�ی از شبکه جمع آوری فاضالب 

مرند قسمت چهارم- »ن«
ب- مبلغ برآورد اولیه: 13/849/178/623ریال

ج- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 48/047/535 ریال
د-محل اجرای کار:  شهر مرند
ه- رشته و گروه پیمانکار: آب

و- مدت اجرای کار: 12 ماه
ز- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آبران

ح- کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
داوطلبی��ن می توانن��د بمنظور دریافت اس��ناد ارزیابی توان اج��رای کار و تکمیل 
و ع��ودت آن از تاریخ نش��ر آگهی به م��دت چهارده روز در تهران: خیابان ش��یخ 
بهای��ی ش��مالی- خیاب��ان کش��فیان- پ��الک 40- مهندس��ین مش��اور آب��ران-

تلفن: 88033586-021 بغیر از ایام تعطیل در ساعات اداری مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است که هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.

 www.abfa- azarbaijan.ir :آدرس سایت اینترنت

آگهی فراخوان ارزیابی 
شماره 53 سال 1393

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان   آذربایجان شرقی

نوبت دوم

  

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی در نظر دارد عملی��ات مربوط به 
اجرای دیوار حائل ساختمان نگهبانی مخزن ولیعصر و تقویت دیوار کانتین ستاد 
را از مح��ل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد ش��رایط و 
دارای رتبه س��اختمان واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف 
م��دت ده روز از تاریخ درج آگهی  با در نظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 
بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- امور قرارداده��ا- تلفن: 33304091-041 مراجعه و ضمن 
واریز مبلغ 200/000 ریال 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 متعاقبا دریافت و درتاریخ قید ش��ده در اس��ناد، 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 پیشنهادهای 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: 680/569/370 ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه: معادل 68/056/937 ریال می باشد.
د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ه( پیش��نهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ س��پرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ 
مذکور را به حس��اب بانکی ش��رکت 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 

آگهی مناقصه عمومی  
شماره 121 سال 93

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان   آذربایجان شرقی

نوبت دوم

ش�رکت آب و فاضالب ش�یراز در نظر دارد از طری��ق فراخوان عمومی 
عملی�ات تکمیل م�وارد باقی مان�ده اطالعات مکانی ش�رکت آبفا 
ش�یراز )برداشت و ترمیم کپی شیر آالت و شبکه آب و ساماندهی 
نقش�ه های طراحی، از بیلت ها و نقشه پایه شبکه آب و فاضالب در 

محیط GIS( را به مشاورین واجد شرایط واگذار نماید.
1- محل اجرا: شیراز

2- مدت اجرا: 6)شش(ماه
3- محل اخذ اس�ناد ارزیابی کیفی و تسلیم پیش�نهادات: شیراز - پل 
حر- خیابان س��احلی ش��رقی - اداره مرکزی ش��رکت آبفا - دبیرخانه شرکت 

تلفن: 071-32281156-8
4- برآورد اولیه: اعالم نمی گردد.

5- تاریخ شروع فروش اسناد: 93/9/1
6- تاریخ نهایی دریافت اسناد ارزیابی کیفی توسط متقاضی: 93/9/5

7- تاریخ نهایی عودت اس�ناد ارزیابی کیفی تکمیل ش�ده توسط 
متقاضی: 93/9/15

8- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت  11صبح روز یکشنبه مورخ 93/9/16
9- به مدارکی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء 

مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- بودجه از محل اعتبار جاری شرکت می باشد.

ش��ماره  حس��اب  ب��ه  واری��ز  )ری��ال(   600/000 اس�ناد:  قیم�ت   -11
0105699022004 بانک ملی مرکزی بنام شرکت آب و فاضالب شیراز.

12- سایر اطالعات وجزئیات مربوطه در اسناد درج شده است.
13- حق الدرج دو نوبت آگهی در روزنامه کیهان به عهده برنده می باشد.

متقاضیان می توانند قبل از خرید اسناد و شرکت در فراخوان از طریق سایت های 
زی��ر اطالعات را دریافت نموده و اقدام به خ��ود ارزیابی نموده و چنانچه امتیاز 

مناسبی در خود ارزیابی کسب می نمایند اسناد را خریداری کنند.
وب س��ایت جه��ت اطالع��ات بیش��تر آگه��ی فراخ��وان ارزیاب��ی کیفی
 www.tender.nww.co.ir  ، www.abfa-shiraz.com ، http://iets.mporg.ir

می باشد.
مش��اورینی ک��ه دارای رتبه بن��دی معاون��ت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
ریاست جمهوری در پایه 3 و باالتر رشته نقشه برداری زمینی یا پایه 3 و باالتر 
رشته  GIS بوده و مایل به شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی میباشند میتوانند 

با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
با توج��ه به الزام ثب��ت اطالعات مناقص��ات در پایگاه ملی اطالع رس��انی 
مناقص��ات کلیه ش��رکت کنندگان در ارزیابی کیفی می بایس��ت در پایگاه 
مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کدکاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات 

پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل دهند.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 
به شماره 414/32051 

شرکت آب و فاضالب شیرازمورخ 93/8/27

http://iets.mporg.ir
شرکت آب و فاضالب شیراز

ش�رکت برق منطقه ای خراس�ان در نظر دارد نسبت به شناس��ایی پیمانکاران ذیصالح برای تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی سامانه های فتوولتائیک )مولدهای 
خورشیدی( به ظرفیت یک کیلووات )برای مشترکین برق که متقاضی می باشند( دارای حداقل رتبه 5 رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اقدام نماید.

* تاری�خ دریاف�ت اس�ناد ارزیاب�ی کیف�ی: س��اعت اداری م��ورخ
 93/9/2 الی 93/9/5

* تاریخ تحویل اس�ناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 93/9/26

* نحوه گشایش پاکات: پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات 
مندرج در اس��ناد ارزیابی کیفی، نس��بت به ارزیابی کیف��ی متقاضیان و 
تهیه فهرس��ت پیمانکاران ذیص��الح به منظور اس��تفاده از خدمات آنان 
در تامی��ن تجهی��زات و نصب و راه اندازی س��امانه های مذکور اس��تفاده

خواهد شد.
* مدارک الزم جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی:

1- ارائه حواله واریز وجه به مبلغ 200،000 ریال به حساب سیبا شماره 
0105665197002 نزد بانک ملی ایران ش��عبه میدان ش��ریعتی مشهد 

)کد 8525( به نام شرکت منیران واریز گردد.
2- ارائه معرفی نامه معتبر

* محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
مش��هد- بزرگراه ش��هید کالنت��ری- بلوار ش��هید فکوری- جن��ب بازار 
س��نگ- پالک 5- ش��رکت مهندسی مشاور نیروی خراس��ان )منیران(- 

تلفن 38717200-051 و دورنگار051-38717220
دفتر تهران- بزرگراه کردستان، نبش خیابان 27، پالک 2، طبقه همکف، 

تلفن 88011381-021 و دورنگار 021-88630693
انته��ای  مش��هد-  کیف�ی:  ارزیاب�ی  اس�ناد  تحوی�ل  مح�ل   *
بل��وار وکیل آب��اد نرس��یده ب��ه دو راه��ی ش��اندیز- طرقب��ه س��مت 
 -36103628 تلف��ن  خراس��ان-  منطق��ه ای  ب��رق  ش��رکت  راس��ت 

دورنگار 36103629

محل اعتبارنام پروژهردیف

تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی سامانه های فتوولتائیک )مولدهای خورشیدی( به 1
ظرفیت یک کیلووات )برای مشترکین برق که متقاضی می باشند(

منابع مالی حاصل از اجرای بند »ز« 
تبصره »9« قانون بودجه سال 93

ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اطالع رسانی مناقصات به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

http://tender.tavanir.org.irپایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر

http://iets.mporg.irپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

Web Site: WWW.KREC.irپایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان

م الف 8951

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای خراسان

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

سال هفتادو سوم q  شماره q 20927  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه اول آذر q  1393 28 محرم q  1436 22 نوامبر 2014

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

مردم بحرین به انتخابات فرمایشی »نه« 
و به همه پرسی علیه آل خلیفه »آری« گفتند

* آی��ت اهلل جنتی: ب��رای وزارت عل��وم، افرادی معرفی ش��دند که مجلس
رای اعتماد نداد و تشکر می کنم چون با فتنه ارتباط داشتند.

* چرا باید کس��انی که س��رمایه های میلیاردی دارند پس��ت ها را در دست 
بگیرند. ما وصی امام هستیم و باید به وصیت ایشان عمل کنیم.

* تیم مذاکره کننده مواظب باش��ند ذلت نپذیرن��د و عزتی را که خدا داده 
است، حفظ کنند.

الریجانی:

شرط موفقیت در مذاکرات
رویکرد به اقتصاد مقاومتی است

* انتقاد حزب اهلل لبنان از خوش خدمتی آل سعود 

برای رژیم صهیونیستی.

* بش��ار اسد: سرنوش��ت منطقه را مقاومت تعیین 

می کند.

* آمریکا به رژیم آل سعود ناوشکن می فروشد!

* لبخن��د دیپلماتی��ک داود اوغلو در بغ��داد تنها 

واکنش آنکارا به خطر داعش.

صفحه آخر

عبداهلل گل فاش کرد

دولت اردوغان تروریست های تکفیری را
وارد عراق و سوریه کرد

* ذخیره صندوق توس��عه ملی بالغ بر 70 میلیارد 

دالر است.

* اتص��ال ریل��ی ای��ران ب��ه ش��هرهای زیارت��ی

 عراق.

پتروش��یمی ها تومان��ی  میلی��ارد  * س��ود 400 

در یک سال.

* پیش بینی ه��ا درب��اره کاه��ش تولی��د اوپ��ک 

قیمت نفت را افزایش داد.                               صفحات4و9

هشدار وزیر نفت

در مصرف گاز صرفه جویی نشود
با بحران روبرو خواهیم شد

گزارش خبری کیهان

توافق کلی
یا ادامه فریب ژنو؟!

خطیب جمعه تهران:

دولت تفکر بسیجی را در کشور
و وزارتخانه ها حاکم کند

* س��ردار نقدی: این هفته شاهد 
افتتاح اولین ش��بکه اطالع رسانی 
گس��ترده و مس��تقل از اینترن��ت 
خواهی��م ب��ود که با خط ش��کنی 

بسیجیان صورت می گیرد.
* پاسخ بس��یجیان به دشمن این 
اس��ت که ما مرد جنگیم چه جنگ 
سخت و چه جنگ نرم.      صفحه3

صفحه2

* مردم بحرین همزمان با آغاز انتخابات فرمایشی پارلمانی، همه پرسی تعیین مشروعیت برگزار کردند و به رژیم 
آل خلیفه »نه« گفتند.

* میزان مشارکت در این همه پرسی به قدری باالست که انتخابات پارلمانی را کامال تحت الشعاع قرار داد.
* این همه پرسی باعث عقبگرد رژیم آل خلیفه از مواضع قبلی و اعالم آمادگی برای مذاکره با انقالبیون شد!

* انقالبیون بحرین به این درخواست نیز »نه« گفتند.                                                            صفحه آخر

* حقیقت اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان داخلی و اس��تفاده از ظرفیت های 
داخلی است.

 * اگ��ر اهداف اقتص��اد مقاومتی را عملی کنیم می توانی��م به اهداف بلند
دست پیدا کنیم.                                                                     صفحه10

* اخبار منتشر شده از وین حاکی است به احتمال زیاد یک توافق کلی که 
براساس آن چارچوب ادامه مذاکرات تعیین می شود، حاصل خواهد شد.

* آمریکایی ها در پی آن هستند که در این توافق کلی همان مسیر یکطرفه 
و پرابهام توافق موقت ژنو را که منجر به سوء استفاده های گسترده آنان شد، 

ادامه دهند.
* بهانه تراش��ی درباره لغو تحریم ها و حفظ چارچوب و ساختار آنها در برابر 
تحمیل شرایط عینی و روشن برای محدود کردن برنامه هسته ای جمهوری 

اسالمی از شاخصه های توافق کلی مورد نظر واشنگتن است.
* روزنام��ه لبنانی النه��ار: اصرار مقامات آمریکایی بر ع��دم لغو تحریم های 
شورای امنیت علیه ایران، مانع از بروز پیشرفت ها در این موضوع شده است.

* بی بی س��ی: احتمال دارد طرفین بر س��ر چارچوب به توافق برس��ند و در 
هفته های آتی مذاکرات کارشناسی ادامه یابد.

* گری س��یک: در صورت عدم دس��تیابی به توافق، ایران تولید غنی س��ازی
20 درصد را از سر می گیرد. نباید گذاشت ایرانی ها میز مذاکره را ترک کنند.

* مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه ای از کاخ س��فید خواس��ت 
موضوع حقوق بش��ر را وارد مذاکرات با ایران کند و 43 س��ناتور هم از اوباما 

خواستند مهار توان موشکی ایران در توافق احتمالی لحاظ شود.
* کریس��تین ساینس مانیتور: تحریم ها علیه ایران بیش از آنکه تأثیر واقعی 
داشته باشند، تأثیر روانی داشته اند.                                        صفحه2

انتظار از 
فرزندان انقالب

وزارت علوم چگونه
پشت قباله افراطیون رفت؟

* ایران کوتاه بیاید اما تحریم ها مسکوت بماند!
* تمدید توافق ژنو، اعطای امتیاز دوباره به غرب


