
ورزشــی  کیهان  مجلــه 
خواندنی  مطالــب  حاوی 
و آخریــن اخبار از ورزش 
ایــران و جهــان امــروز 
)شــنبه- 24 بهمــن( در 
سراسر کشور منتشر شد. 
در این شماره می خوانیم:

ورزش  در  تحــول   *
تعلیــق  )چشــم انداز(، 

فوتبــال بهتر از ادامه حیــات فوتبال فاســد! )تکاپو(، مصاحبه 
با نوجوان 13 ســاله که قهرمان شــطرنج ایران شد )فیروزجا(، 
گزارش مسابقات کشتی، بســکتبال، والیبال، هندبال، شطرنج، 

لیگ برتر، دسته اول و دسته دوم فوتبال ایران و...
آخرین اخبار از ورزش ایران و جهان به همراه پوستر تیم فوتبال 
استقالل اهواز، بارسلونای 1992، آلکسیس سانچیز و بوفون و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/7/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 93/12/29 به تصویب 

رســید. آقایان وحید اکبری داریان به کــد ملی 0054797780 

محمد اســمعیل موســائی داریان به کد ملــی 1728631191 و 

عباس موسائی داریان به کد ملی 1729762506 به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

آقــای حمید کریمی آذر داریانی به کــد ملی 0035427647 به 

سمت بازرس اصلی و آقای اصغر عباسی به کد ملی 1719587744 

به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، 

تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بازرس انتخاب شــده 

توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نوشینه
 سهامی خاص به شماره ثبت 133164 

و شناسه ملی 10101764347

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

بارکد 9787203

م الف168551    

بــه موجب دادنامــه بــدوی شــماره 9309970226200495 مورخ 
1393/5/26 و نامه شــماره 9410110226200209 مورخ 94/6/17 
اصداری از شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شــهید 
بهشــتی تهران و نیز دادنامه شــماره 9409970222900339 مورخ 
94/5/12 اصــداری از شــعبه 29 دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهران 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 86/6/26 و آگهی مربوطه به شــماره 

32/030202 مورخ 86/8/22 شرکت ابطال گردید.

آگهی رسمی شرکت انتشارات خوارزمی سهامی خاص 
به شماره ثبت 12395 و شناسه ملی 10100480046

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

بارکد 9518686

م الف168573

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/2/10 
و تأییدیه شــماره 94/518667 مورخ 1394/7/13 بیمه ایران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محمدجواد سلمانپور به شماره ملی 2295497582 به سمت بازرس 
اصلی و پروانه دولت یار دهخوارقانی به شــماره ملی 0062759779 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بهبان شهیر سپاهان سهامی خاص
 به شماره ثبت199927  و شناسه ملی10260364034 

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

بارکد 9529067

م الف168574

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1394/6/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: مهدی کیادربندســری عضو علی البــدل هیئت مدیره 
به شــماره ملی 0453212484 به عنوان عضو اصلی جهت بقیه مدت 
تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر 
نوع عضویت هیئت مدیره انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربندسر سهامی خاص
 به شماره ثبت36621 و شناسه ملی10100820439 

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

بارکد 9533785

م الف168575

آگهی مزایده عمومی 
شماره 94/3

نوبت اول

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای یزد

گروه قراردادهای شرکت

)دو دستگاه خودرو شامل کامیون جرثقیل لورین 27 تن و وانت نیسان پیکاپ دوکابین(
شــرکت ســهامی آب منطقه ای یزد در نظر دارد کاالهای خود به شــرح 
مذکور و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت »ستاد« و با شماره مزایده 100941074000003 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: ساعت 14 مورخ 94/11/25

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 19 مورخ 94/12/8
زمان بازگشایی: ساعت 10 مورخ 94/12/9

زمان اعالم به برنده: ساعت 11 مورخ 94/12/9
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و 
کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، 
ارســال پیشنهاد قیمت، بازگشــایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و 

تحویل کاال در بستر سامانه مذکور انجام می گردد.
2- عالقه منــدان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نــام و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 
85193768 و مرکــز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس 

اینترنتی  www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
3- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

شرکت توســعه منابع آب و نیروی ایران 
در نظــر دارد فراخــوان ارزیابــی کیفــی تعمیر، 
ســرویس، نگهداری و راهبری تاسیســات برقی و 
مکانیکی ســاختمان مرکزی )به شــماره سامانه 
ســامانه  طریــق  از  را   )200941083000004
تــدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت 
و تحویل اســناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا تهیه 
لیست پیشنهاددهندگان دارای صالحیت، از طریق 
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
بــه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
م الف 3659شد. الزم است پیشــنهاددهندگان در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و نوبت اول
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در 

سامانه تاریخ 1394/11/24 می باشد.
تاریخ  کیفی:  ارزیابی  اســناد  دریافت  مهلت 

1394/11/29
مهلت ارسال پاســخ استعالم ارزیابی کیفی: 

تاریخ 1394/12/15
تهران،  مناقصه گزار:  دستگاه  تماس  اطالعات 
بزرگراه شهید مدرس، ابتدای آفریقا)الهیه(، خیابان 

بیدار، شماره 3
تلفن 021-27823506

اطالعات تماس سامانه »ستاد« جهت انجام مراحل 
عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131، دفتر 

ثبت نام: 88969737  و 85193768

آگهی فراخوان عمومی  
 پیمانکاران

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

شرکت آب و فاضالب شیراز

عملیات یکپارچه تأمین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی و اصلی جمع آوری و انتقال 
فاضالب و نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن در 
محدوده بلوار امیرکبیر، بیست متری آبیاری، بیست متری شبان، خیابان جواداالئمه)ع( 

)زون  J3-1-A( شماره مناقصه: 414/44878 تاریخ مناقصه: 94/11/21
شرکت آب و فاضالب شیراز در نظر دارد با رعایت آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب، 
عملیات فرآیند یکپارچه تأمین منابع مالی،  اجرا و نیز وصول درآمدهای حاصل از آن را برای اجرای 
فاینانس  قالب  J3-1-A شهر شیراز در  ناحیه  فاضالب  انشعابات  و نصب  انتقال  شبکه و خطوط 
داخلی به سرمایه گذاران دارای صالحیت در رشته آب پایه 5 و یا باالتر، مشروط به تأمین منابع 
مالی مورد نیاز واگذار نماید. لذا از کلیه واجدان شرایط که تمایل به حضور در این مناقصه را دارند 
دعوت به عمل می آید با توجه به شرایط ذیل و با اعالم آمادگی کتبی نسبت به خرید اسناد مناقصه 
اقدام نمایند. پیمانکاران از نظر توانایی اجرای کار و توانایی مالی مورد ارزیابی کیفی قرار می گیرند 
ارائه پیشنهاد مالی  ارزیابی کیفی را کسب نمایند جهت  امتیاز  از شرکت کنندگانی که حداقل  و 

دعوت به عمل خواهد آمد.

1- تأمین منابع مالی: اعتبار مالی موضوع مناقصه از محل درآمدهای جاری می باشد. با توجه به 
شرایط خاص و جزئیات ویژه قابل مالحظه در اسناد این پروژه نظام پرداخت آن به صورت اختصاصی 
از محل وصول درآمدهای حاصل از اجرای پروژه های مذکور توسط برنده مناقصه به طور همزمان 
مورد طرح ریزی قرار گرفته است، لذا مناقصه گران جهت هنگام ارزیابی می بایست عالوه بر توانمندی 

اجرایی براساس نظام فنی اجرایی کشور از توانایی مالی نیز برخوردار باشند.
شبان،  بیست متری  آبیاری،  بیست متری  امیرکبیر،  بلوار   J3-1-A ناحیه  شیراز-  اجرا:  2- محل 

خیابان جواداالئمه)ع( شهر شیراز می باشد.
3- محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: شرکت آب و فاضالب شیراز، به آدرس- شیراز- 

بین پل حر و هجرت- ساحلی شرقی- اتاق 124- )دبیرخانه شرکت( تلفن: 071-32281156-8
4- مبلغ برآورد اولیه: 51/137/000/000 ریال.

5- مدت اجرا: 12 ماه شمسی.
6- تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 94/11/24 لغایت 94/11/27 در ساعتهای اداری می باشد.

7- تاریخ نهایی قبول اسناد ارزیابی کیفی: تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 94/12/11 )در این 
مرحله فقط مستندات ارزیابی کیفی تحویل گرفته می شود.(

مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   9 ساعت  کیفی:  ارزیابی  پاکت های  بازگشایی  و محل  تاریخ   -8
94/12/12 در محل سالن کنفرانس شرکت آبفا شیراز.

1/631/500/000 )یک میلیارد و ششصد و سی و یک  9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
میلیون و پانصد هزار( ریال )در صورت کسب حداقل امتیاز کیفی و در زمان ارائه پیشنهاد قیمت 
یا چک  واریز وجه  یا رسید  مناقصه )ضمانتنامه  اسناد  معتبر مطابق  بصورت تضمین های  بایستی 
بانکی و کسر از مطالبات قطعی تایید شده پیمانکار در شرکت آبفا شیراز( تهیه، و مطابق شرایط 
مندرج در اسناد به شرکت آب و فاضالب شیراز تسلیم نمایید.( در مرحله ارزیابی کیفی نیازی به 

ارائه تضمین شرکت در مناقصه نمی باشد.
10- به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شماره  حساب  به  واریز  ریال  )دومیلیون(   2/000/000 مناقصه:  اسناد  قیمت   -11

0105699022004 بانک ملی مرکزی به نام شرکت آب و فاضالب شیراز
12- هزینه چاپ آگهی دو نوبت در روزنامه تماشا و یک نوبت در روزنامه کیهان به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
13- متقاضی باید دارای گواهینامه معتبر احراز صالحیت پایه 5 و یا باالتر در رشته آب از معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشد.
14- دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی معتبر در رسته آب صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

الزامی می باشد.
  ،http.//portal.abfa-shiraz.com ،http.//iets.mporg.ir :15- وب سایت جهت بازبینی آگهی مناقصه

  http.//tender,nww.co.ir می باشد.
کلیه  مناقصات  اطالع رسانی  ملی  پایگاه  در  مناقصات  اطالعات  ثبت  الزام  به  توجه  با   -16
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت 

http://iets.mporg.ir .و همراه با پاکتهای پیشنهاد خود تحویل نمایند

مدت اجرا مشخصات کلی مناقصهردیف
)ماه(

مبلغ برآورد پروژه 
)ریال(

1

عملیات یکپارچه تأمین منابع مالی و اجرای 
شبکه های فرعی و اصلی جمع آوری و انتقال فاضالب 
و نصب انشعابات فاضالب مربوطه به همراه وصول 
درآمدهای حاصل از آن در محدوده بلوار امیرکبیر، 
بیست متری آبیاری- بیست متری شبان، خیابان 

)J3-1-A جواداالئمه)ع( )زون

1251,137,000,000

سال هفتادو چهارم   شماره 2۱279   تکشماره 5000 ریال ۱2صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه24 بهمن ۱394   4 جمادی االول ۱437   ۱3 فوریه 20۱۶

* گزارش مهــم کمیته امنیت ملی کنگــره آمریکا از 

بازگشت هزاران تروریست اروپایی به غرب.

* راهپیمایی ضد ســعودی در عربســتان و بحرین به 

مناسبت چهلمین روز شهادت آیت اهلل نمر.

* کشــاورزان خشــمگین یونانی در اعتراض به بحران 

اقتصادی ،آتن را به آتش کشیدند.

* پاســخ دندان شــکن حامیان مقاومت به ممنوعیت 

انتشار تصاویر نصراهلل در فیس بوک.          صفحه آخر

لشکرکشی ائتالف سعودی، آمریکایی به سوریه در هاله ای از ابهام

روسیه به جنگ جهانی سوم تهدید کرد
آمریکا افسار آل سعود را کشید

* معاون وزیر کار: رشــد سرمایه گذاری در کشور منفی 

شد.

* مدیرعامل بانک پارسیان جزئیات پرداخت سپرده های 

مشتریان ثامن الحجج)ع( را اعالم کرد.

* رئیس اتحادیه بارفروشــان میوه و تره بــار: مبارزه با 

واردات میوه های قاچاق جدی نیست.

* مدیرعامل دخانیات: نیمی از بازار سیگار کشور دست 
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سازمان ثبت احوال کشور

کارت های ملی 
تا پایان امسال اعتبار دارند

بیدارباش ملت
به آنها که خواب آمریکا را می بینند

عکس : کامیار حیدرخطیبی
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