
مجل��ه هفتگ��ی کیه��ان 
مطالب  ح��اوی  ورزش��ی 
خواندن��ی از ورزش ایران 
و جهان امروز )شنبه- 10 
آبان( در سراس��ر کش��ور 
منتشر شد. در این شماره 

می خوانیم:
در  »انس��ان«  مق��ام   *
عاشورا )چشم انداز هفته(، 

رخ ب��ه رخ با جعف��ر مختاری ف��ر و رضا احدی، ت��ب و تاب لیگ 
برتر، آخری��ن اخبار از فوتبال جهان و اروپ��ا، گفت وگو با جلیل 
باق��ری جانباز پرچمدار، دوومیدان��ی، محتاج تحول، عدم پخش 
تلویزیونی مس��ابقات به نفع فوتبال است یا به ضرر آن؟ گزارش 
مسابقات لیگ های برتر، دسته اول و دسته دوم ایران، نگاهی به 

فوتبال پایه تهران و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

به اس��تناد صورتجلسه  هیئت مدیره مورخ1393/4/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
دارای  خانی��ان  ش��کیب  س��یدمحمد  آق��ای 

کدملی0059484934 به سمت رئیس هیئت مدیره.
آقای مجی��د مرافق دارای کدمل��ی0034989455 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای هوشنگ دلشاد دارای کدملی 2296416421 به 

سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 
مش��ترک دو نفر از اعضای هیئت مدی��ره همراه با مهر 
ش��رکت دارای اعتبار می باشد. سایر مکتوبات با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معمول خواهد شد.

آگهی تغییرات شرکت پخش گاز مایع فرگاز 
سهامی خاص به شماره ثبت14096 

و شناسه ملی10100530360

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

بارکد 4188158

م الف105573 

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 

1393/4/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی92 به تصویب رسید. 

مؤسسه حسابرس��ی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به 

شناس��ه ملی10100316991 به س��مت بازرس اصلی و مؤسسه 

حسابرس��ی هدف همکاران به شناس��ه ملی 10320537520 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار مهر 
درخشان شرکت  سهامی خاص به شماره ثبت391515 

و شناسه ملی10320409819

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

بارکد 4294989

م الف 105568

دادس�رای ناحیه 31 تهران در نظر دارد مقدار پنج هزار 
تن کود ورمی فله توقیف ش��ده در پرونده موسوم به ورمی 
کمپوس��ت را در سطح کش��ور به صورت نقد و با وضعیت 

موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
شرایط شرکت در مزایده به قرار زیر است:

1- خری��داران بای��د مبل��غ پانص��د میلیون ری��ال معادل 
پنج درص��د قیمت پایه ام��وال مورد مزایده را به حس��اب 
ش��ماره 0209681226002 بان��ک ص��ادرات ب��ه عنوان 

سپرده شرکت در مزایده واریز نمایند.
2- خریداران باید اصل فیش س��پرده را به همراه پیشنهاد 
قیمت تا پایان وقت اداری روز شنبه 1393/8/24 به نشانی: 
تهران- میدان س��پاه- خیابان پ��ادگان ولیعصر- پالک 8- 
س��اختمان شماره 2 دادس��رای ناحیه 31 تهران- طبقه 4- 
دفتر شعبه چهارم دادیاری تحویل و رسید دریافت نمایند.

3- خریداران می توانند با مراجعه به نشانی باال نمونه کود 
را رویت نمایند.

4- کودها در س��طح کش��ور و در کارگاه های مختلف پراکنده 
بوده و کلیه هزینه های متعلقه اعم از سرند کردن، کیسه کردن، 

بسته بندی، حمل و غیره به عهده خریدار می باشد.
5- کودها با وضعیت موجود به فروش می رسد.

6- مبل��غ قیمت پایه هر کیلو کود بر اس��اس کارشناس��ی 
انجام شده دو هزار و دویست ریال معادل دویست و بیست 

تومان تعیین می گردد.
7- خریداران می توانند جهت کس��ب هرگونه اطالعات به 
نشانی باال مراجعه نمایند. لذا بعد از برگزاری مزایده ادعای 
جهل و یا اشتباه و یا هرگونه ادعایی در این راستا مسموع 

نیست.
8- انص��راف برنده مزایده بعد از برگ��زاری مزایده و اعالم 
برنده موجب ضبط مبلغ مزایده خواهد شد و نفرات بعدی 
ب��ه ترتیب به عنوان برنده مزایده اعالم خواهند ش��د. این 
مقرره به عنوان نفر بعدی که به عنوان برنده اعالم می شود 

نیز حاکم خواهد بود.

م الف2915

آگهی مزایده اموال

مدیردفتر شعبه چهارم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب 

ناحیه 31 تهران 

 موضوع مزایده: فروش مقدار پنج هزار تن کود ورمی 
توقیف شده در پرونده موسوم به ورمی کمپوست

دادسرای ناحیه 31 تهران در نظر دارد تعدادی )بیش از 
پانصد هزار عدد( س��بد نگهداری کود ورمی توقیف شده در 
پرونده موس��وم به ورمی کمپوس��ت را در سطح استان های 
ته��ران و البرز به صورت نق��د و با وضعیت موجود از طریق 
مزای��ده عمومی ب��ه فروش برس��اند. متقاضی��ان می توانند 
پیشنهادهای خود را در پاکت های دربسته حداکثر تا تاریخ 
93/8/17 به نش��انی: تهران- میدان س��پاه- خیابان پادگان 
ولیعصر- پالک 8- ساختمان شماره 2 دادسرای ناحیه 31 
تهران- طبقه 4- دفتر شعبه چهارم دادیاری تحویل و رسید 
دریافت نموده و جهت کس��ب اطالع از سایر شرایط شرکت 
در مزایده به نش��انی باال و یا آگهی منتشر شده در روزنامه 
تفاهم مورخ 93/7/29 مراجع��ه نمایند. لذا بعد از برگزاری 
مزایده ادعای جهل و یا اش��تباه و یا هرگونه ادعایی در این 
راس��تا مس��موع نخواهد بود. ضمنا تاریخ مندرج در آگهی 

مذکور تا تاریخ 93/8/17 تمدید گردید.

م الف 2914

آگهی مزایده اموال

مدیر دفتر شعبه چهارم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب

 ناحیه 31 تهران

موضوع مزایده: فروش تعدادی
 )بیش از پانصد هزار عدد( سبد نگهداری کودورمی 
توقیف شده در پرونده موسوم به ورمی کمپوست

 

ش�رکت آب  و فاضالب استان آذربایجان ش�رقی درنظر دارد عملیات مربوط به 
نیرو رسانی به چاه آب خادم کندی شهر قره آغاج را از محل اعتبارات غیرعمرانی 
و از طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه نیرو واگذار نماید. 
لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با 
درنظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه تبریز- امور 
قرارداده��ا- تلفن: 33304091-041 مراجعه و ضم��ن واریز مبلغ 200،000ریال به 
حس��اب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 
1342/5( و ارائ��ه فیش آن به امور قراردادها، اس��ناد مربوط��ه را متعاقباً دریافت و در 
تاریخ قید ش��ده در اسناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی است 
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: 952/007/150ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 95/200/715 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 شرکت واریز و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه 
را ضمیمه پیش��نهاد به شرکت تس��لیم 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     96سال1393

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول

3- تاریخ دریافت اس�ناد مزایده: در ساعات اداری از تاریخ 93/8/17 
لغایت 93/8/18

4- محل دریافت اسناد مزایده: مشهد- انتهای بلوار وکیل آباد- بعد از 
پل پرتوی- نرس��یده به دوراهی شاندیز و طرقبه- سمت راست- شرکت 
ب��رق منطقه ای خراس��ان- طبقه 2- دفتر مجری ط��رح فروش کاالها و 

اموال مازاد- اتاق 208- تلفن 051-36103622
توضیح1- برای دریافت اس��ناد مزایده توس��ط متقاضیان حقیقی ارائه 
تصوی��ر کارت ملی متقاضی و برای متقاضیان حقوقی ارائه معرفی نامه با 

امضاء مجاز مقام مسئول شرکت متقاضی، ضروری است.
توضی�ح 2- برای بازدی��د از کاالهای موضوع مزای��ده، اخذ معرفی نامه 

کتبی از مجری طرح فروش کاالها و اموال مازاد، الزامی می باشد.
توضیح 3- دریافت اسناد مزایده به صورت الکترونیکی، پس از هماهنگی 

با کارشناس مربوطه از طریق شماره تلفن 36103622 میسر می باشد.

5- نوع تضمین  ش�رکت در مزایده فقط به صورت واریز نقدی یا 
ضمانت نامه بانکی می باشد.

6- تاریخ، محل تحویل و بازگشایی پاکات مزایده:
6-1- تاری�خ تحویل: حداکث��ر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 

93/9/1
6-2- محل تحویل: دبیرخانه س��تاد مرکزی برق خراس��ان به نشانی 

مندرج در بند 4 فوق
6-3- تاریخ بازگش�ایی پاکات: ساعت 9 الی 11 روز یکشنبه مورخ 

93/9/2
کلیه شرایط و جزئیات مزایده در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است.

آدرس الکترونیکی:
ضمن�ا جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت اطالع رس�انی 

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

قیمت پایه ارزیابی شرحشماره مزایدهردیف
کارشناسی )ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
محل بازدیددر مزایده )ریال(

فروش یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت 1/5مگاولت آمپر و ولتاژ 3و20/6 کیلوولت ن/193/39
نیروگاه دیزلی 1/200/000/000120/000/000)مدل 1971 ساخت کارخانه Brush انگلستان(

بشرویه

شرکت ن/293/40 )ساخت  کیلوولت   400 ترانسفورماتور  بوشینگ  دستگاه  سه  فروش 
اداره انبارهای Cegelec4/997/000/000269/910/000 فرانسه(

شرکت برق

ولتاژ ن/393/41 و  آمپر  مگاولت   15 ظرفیت  به  قدرت  ترانسفورماتور  دستگاه  یک  فروش 
پست 63 کیلوولت 63/204/950/000/000268/500/000 کیلوولت )سال ساخت 1972(

قدیم خیام نیشابور

1- مزایده گزار: شرکت برق منطقه ای خراسان
2- موضوع مزایده: فروش اموال بشرح مندرج در جدول ذیل:

م. الف8297 

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای خراسان

»آگهی مزایده عمومی«

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

سال هفتادو سوم q  شماره q 20911  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 10 آبان q  1393 7 محرم q  1436 اول نوامبر 2014

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

همایش شورآفرین شیرخوارگان حسینی)ع( در2730 شهر ایران و جهان
صحنه ای از قتل عام مردم بی دفاع شیعه و سنی به دست تروریست های تکفیری داعش در عراق

در واکنش به شکست های پی در پی اخیر

تروریست های اجاره ای داعش
صدها شهروند شیعه و سنی را به قتل رساندند

* حماس و جهاد اس��المی ، قیام فلس��طینی ها در 
بیت المقدس را »انتفاضه قدس« نامگذاری و اعالم 

کردند این انتفاضه ادامه می یابد.
* ش��یعیان هند با شعار مرگ بر آل سعود به حکم 

اعدام آیت اهلل نمر اعتراض کردند.

* ارتش عراق ش��هر »بیجی« را از تروریس��ت های 
داعشی پاکسازی کرد.

* دمش��ق: آنکارا به بهانه حمای��ت از مردم کوبانی 
صدها تروریست  خارجی را به خاک سوریه منتقل 
کرده است.                                    صفحه آخر

مقاومت فلسطین:

بستن مسجداالقصی از سوی رژیم صهیونیستی
اعالم جنگ است

* وزی��ر نیرو: ای��ن هفته آب در زاین��ده رود جاری

 می شود.

* حمید چیت چیان: با باز شدن جریان آب در زاینده رود 

کشاورزان می توانند کشت پاییزه را آغاز کنند.

* نخس��تین قطار حومه ای س��ال آینده در تهران 

راه اندازی می شود.

* وزارت جهاد کشاورزی: نیازی به واردات مرکبات 

نداریم.                                           صفحات4و9

از سوی گمرک ایران

ممنوعیت های جدید واردات خودرو 
اعالم شد

صفحه2

گزارش خبری کیهان

بی ثباتی وزارت علوم
ترفند افراطیون سایه نشین دولت

* حجت االسالم والمسلمین صدیقی: عده ای القا می کنند که امر به معروف 
و نهی از منکر امنیت عمومی را به هم می زند.

* بن��ده نمی دان��م این افراد واقع��ا غافلند یا از جایی تحریک می ش��وند یا 
به جایی وابسته هستند.                                                    صفحه3

* پ��س از پایان جلس��ه خبرگان در خرداد س��ال 68، آق��ای جنتی گفت 
می خواهم خدمت حاج احمدآقا برسم مرا همراهی کنید؛ به جماران آمدیم؛ 
به ایشان اذعان کردم مجلس رهبر شدن حضرت آقای خامنه ای را تصویب 

کرد، ایشان گفت دل حضرت امام)ره( را شاد کردید.
* دعوت کردن مردم به خیابان ها عمل درستی نبود، خدا خواست که این 

معضل جمع شود و اال معلوم نبود به کجا ختم می شد.
* درب��اره نامه اخیر آقای مطهری به جنتی، م��ن به آقای مطهری نامه ای 
نوش��تم که هنوز برایش نفرستاده ام. من در این نامه نوشتم که شما تلویحا 
دعوت مردم را به راهپیمایی تایید می کنید، اما این مسئله تقلب در انتخابات 
را نه اثبات می کنید و نه ادعای خود را پس می گیرید.                  صفحه10

خطیب جمعه تهران:

اسیدپاشی در اصفهان یک توطئه است

آیت اهلل حائری شیرازی در برنامه تلویزیونی شناسنامه:

بدون اثبات ادعای تقلب ، مردم را به خیابان کشاندند

صفحه3

* عناصر داعش در اس��تان االنبار 220 شهروند سنی قبیله 
»آلبونمر« را به طور جمعی قتل عام کردند.

* در پ��ی وقوع این جنایت ش��نیع، در اس��تان االنبار 3 روز
عزای عمومی اعالم شد.

* دیده بان حقوق بشر از کشتار 600 زندانی شیعه به دست 
تکفیری های داعش در موصل خبر داد.

* حیدرالعبادی نخس��ت وزی��ر عراق: نیروهای مس��لح عراق 
به زودی به این جنایات پاسخ قاطعی خواهند داد.   صفحه آخر

* در حالی که هفته هاست وزارت علوم در نوعی بالتکلیفی به سر می برد، به 
نظر می رسد جریانی خاص و سایه نشین در دولت از این فضا نه تنها ناراضی 

نیست، بلکه برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود استفاده می کند.
* تصمی��م مجلس با واکنش های مختلفی روبرو ش��د و برخی رس��انه های 
زنجیره ای سعی کردند ایستادگی مجلس بر اصول خود در انتخاب وزیر علوم 

را به لجاجت با دولت تعبیر کرده و آن را زیر سوال ببرند.
* به نظر می رس��د یک جریان خاص و افراطی که از ابتدای ش��روع به کار 
دولت یازدهم خواب هایی را برای دانشگاه دیده بود، از بالتکلیفی وزارت علوم 

برای پیشبرد اهداف خود نهایت استفاده را می برند.
* منص��ور حقیقت پور عضو کمیس��یون امنیت ملی: همکاری قوای مقننه و 
مجریه به این معنا نیست که هر که را آقای رئیس جمهور به مجلس معرفی 
کرد، نمایندگان حتماً به او رأی دهند.برخی به دنبال جاانداختن و القای این 

مطلب هستند که مجلس نمی گذارد دولت کار کند.
* باالخ��ره باید بین دولت ش��ما که ش��عار اعتدال داده ب��ا دولتی که با نام 
اصالحات آمده اس��ت، تفاوتی وجود داش��ته باشد، اگر شما به نام اصالحات 

آمدید، از همان ابتدا تکلیفتان را با مردم روشن کنید.
* زهره طبیب زاده: استیضاح وزیر علوم و عدم رأی اعتماد مجدد مجلس به 
وزیر علوم پیش��نهادی نشان داد نمایندگان ملت روی اصول می ایستند و از 

اصولی که مورد قبول مردم و رهبری است، تخطی نمی کنند.
* مصطف��ی معین وزیر علوم اصالحات : به آقای دکتر نیلی رای اعتماد داده 
نش��د!؟ به نظرم این ن��وع تقابل و یا باج خواهی از یک دولت تازه تش��کیل و 
درواقع بازی با مصالح کشور است!                                                  صفحه2

کاخ سفید: با اسرائیل
علیه ایران هماهنگی کم نظیری داریم

زیر سایه 
وزیر !


