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

https://telegram.me/kayhan_news

مجلــه هفتگــی کیهــان 
مطالب  حــاوی  ورزشــی 
گزارش،  تحلیل،  خواندنی، 
مصاحبه و آخرین اخبار از 
ورزش ایران و جهان امروز 
در  آذر94 (   7 )شــنبه- 
سراســر کشور منتشر شد. 

در این شماره می خوانیم:
طرفــداری  فرهنــگ   *

)چشم انداز(، جوان ایرانی را خوب بشناسید )تکاپو(، محمد انصاری: 
چپ پرســپولیس را بیمه می کنم، رئال کشی در مادرید، هیچ کس 
از نیش مورینیو در امان نیســت، ســتاره ای دیگر در فراموشخانه 

فوتبال، کسی که بی سروصدا کفش هایش را آویخت و...
تصاویر رنگی و آخرین اخبار از فوتبال، کشتی، بسکتبال، والیبال، 

دوچرخه سواری، دوومیدانی، اسب سواری و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیالن 
معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن در نظر دارد پروژه های 
ذیل را به تفکیک و از طریق مناقصهعمومی یک مرحله ای بر اساس بخشنامه سرجمع 
)100/6405 مورخ 89/2/4( واگذار نماید، لذا از پیمانکاران واجد شــرایط شــرکت در 
مناقصه و دارای گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری جهت دریافت اســناد می توانند 
بــه ترتیب با واریز 5/000/000 ریال به جهت هر کدام از پروژه های )تالش - الهیجان( 
به شــماره حســاب 2178384410002 ســیبا بانک ملی ایران به نام درآمد دانشگاه 
علوم پزشــکی گیالن، پس از انتشــار آگهی از تاریخ 94/9/7 لغایت 94/9/14 با اصل 
فیش بانکی جهت دریافت اســناد مناقصه به آدرس رشــت میدان مصلی - بلوار شهید 
بهشــتی - چهارراه حشمت - اول کوی بیانی )15 خرداد( - دفتر فنی دانشگاه - واحد 

امور قراردادها اتاق شماره 3 )مهندس صابر( مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 94/9/25 خواهد بود.
محل تحویل پیشــنهادات: رشــت - میدان فرهنگ - خیابان پرســتار - ساختمان 
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه طبقه همکف - اتاق 137 )دبیرخانه کمیسیون 
مناقصه و مزایده( تاریخ بازگشــایی پیشنهادات ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 94/9/29 

در ساختمان معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار می گردد.
»هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود«

»به این پروژه ها پیش پرداخت تعلق نمی گیرد«

عنوان ردیف
پروژه

متراژ 
)زیربنا(

مبلغ برآورد 
)سرجمع( 

سال 94
رتبه مورد 

نیاز
تضمین شرکت 

در مناقصه
مدت 
اجرا

1

احداث 
کلینیک ویژه 
تیپ 1000 
متر مربعی 
شهرستان 

تالش

1700 متر 
34253941861مربع

اجرای 
عملیات 

ابنیه برق و 
مکانیک رتبه 
5 ابنیه رتبه 
5 تاسیسات

 110/000/000
12 ماهریال

2

احداث 
کلینیک ویژه 
تیپ 1000 
متر مربعی  
شهرستان 
الهیجان

1700 متر 
35826391695مربع

اجرای 
عملیات 

ابنیه برق و 
مکانیک رتبه 
5 ابنیه رتبه 
5 تاسیسات

115/000/000
12 ماهریال

نوبت دوم

صنایع مهام پارچین در نظر دارد 100/000 کیلوگرم تســمه 
فوالدی16*0/5میلی متــر، مورد نیاز خود را از شــرکت واجد 

شرایط خریداری نماید.
* جهت اطالعات بیشــتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل 

نمایید.
* الزم به ذکر است ارایه معرفی نامه الزامی بوده و هزینه ای بابت 

واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.
* متقاضیان می توانند پس از درج آگهی به آدرس ذیل مراجعه 

و نسبت به دریافت شرایط مناقصه اقدام نمایند.
* میزان ســپرده شــرکت در مناقصه به شرح اســناد مناقصه 

می باشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* صنایــع مهــام پارچین در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادها 
مختار است.

ضمنا استعالم های رسیده به صورت غیرحضوری مفتوح و نتیجه 
آن کتبا اعالم می گردد.

آدرس:
تهران- انتهای اتوبان شــهید بابایی- جاده اختصاصی پارچین- 

صنایع مهام پارچین.
تهــران- جاده خــاوران- بعد از پاکدشــت- جــاده اختصاصی 

پارچین- صنایع مهام پارچین.
دورنگار: 021-36022057 

تلفن: 021-35762054
م الف 2862

آگهی مناقصه عمومی
شماره 94/1-14

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود با اطالعات ذیل را از شرکتهای دارای صالحیت از مراجع ذیربط تامین نماید.
1- نام مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان

2- عنوان و مشخصات کلی مناقصه:

3- تاریخ و آدرس دریافت اســناد: اســناد از تاریــخ 94/9/7 لغایت 
  http://znabfa.ir ،http://iets.mporg.ir 94/9/12 در سایت های
بصورت رایگان جهت دریافت موجود اســت. ضمنا به منظور رفاه حال 
مناقصه گران فایل اســناد مناقصه تا زمان تحویل پیشــنهادات از طریق 

سایت های فوق قابل دریافت می باشد.
4- نوع تضمین شــرکت در مناقصه: تضمین شــرکت در مناقصه 
می بایســت به یکــی از صــور )1-ضمانت نامه بانکــی 2- واریز نقدی
3- اوراق مشــارکت بی نــام 4- ضمانت نامه های صادر شــده از ســوی 
موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران هســتند.( ارائه گردد کــه جزئیات به صورت 

مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.
5- مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت 
45 روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر بوده و به 

همان میزان قابل تمدید باشند.

6- مدت انجام قرارداد: مدت انجام قرارداد 3 ماه شمسی می باشد.
7- پیش پرداخت: تا 20٪ مبلغ قرارداد طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.

8- مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه شــرکت آب و فاضالب: 
حداکثر تا ساعت 16 مورخه 94/9/24

9- نشانی دســتگاه مناقصه گزار )محل تحویل اسناد(: زنجان، 
کمربندی شــمالی، اول زیباشهر )دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان 

زنجان( کد پستی 45149-78757
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

11- زمان گشایش پیشنهادات: ساعت 15 مورخ 94/9/25 می باشد.
12- بــه پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشــروط، مخــدوش و همچنین 
پیشــنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
13- هزینه های آگهی به میزان مندرج در اسناد مناقصه به عهده برنده 

خواهد بود.

مقدار موضوع مناقصهشماره مناقصه
تضمین شرکت در محل تامین اعتبار)دستگاه(

صالحیت مورد نیازمناقصه )ریال(

خرید کنتور آب قطر 1/2 94-64
 C رسمی 179/000/000منابع داخلی4500مولتی جت کالس فروش  نمایندگی های  و  تولیدکنندگان  فقط 

تولیدکنندگان مجاز به شرکت در این مناقصه هستند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
)نوبت اول(

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان زنجان

استفاده از ظرفیت کامل ماشین لباسشویی و ظرفشویی باعث صرفه جویی و ذخیره 300-800 لیتر آب در هفته می شود.
به آگاهی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تخصص، تجربه و سابقه مرتبط می رساند شهرداری 
یزد در راستای توسعه و گســترش خدمات شهری و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به شهروندان و به 
اســتناد مصوبه هیئت عالی ســرمایه گذاری، در نظر دارد از طریق مشارکت مدنی نسبت به انتخاب 
شــریک جهت احداث »مجتمع تجاری میدان معلم« اقدام نمایــد. در احداث این پروژه آورده 
شریک شامل ســرمایه گذاری جهت انجام کلیه مراحل طراحی، اجرا و راه اندازی پروژه 
خواهد بود. عالقه مندان به ســرمایه گذاری و مشــارکت در طرح های عمران شهری می توانند با در 
نظر داشتن ضوابط ذیل و شرایط ذکر شده در اسناد فراخوان از روز شنبه مورخ 1394/9/7 تا پایان 
وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 1394/9/16 برای دریافت اســناد فراخوان به دفتر سرمایه گذاری و 
امور مشــارکتهای شهرداری یزد یا پورتال. دفتر مذکور مراجعه و حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه 
مورخ 1394/10/1 نســبت به تکمیل و تحویل اسناد یاد شــده به دبیرخانه حراست شهرداری یزد 
اقدام نمایند. بدیهی است به اسناد و مدارک ارسالی بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شــرکت کنندگان با ارائه اسناد و مدارک الزم اوال نســبت به اثبات توانمندی خویش برای انجام 
پروژه حاضر اقدام و ثانیا شــهرداری پس از احراز توانمندی، پیشــنهادات واصله را بررسی و طبق 

ضوابط شریک واجد شرایط را انتخاب خواهد نمود.
نشانی شهرداری؛ میدان آزادی- ابتدای خیابان شهید مطهری- شماره تماس: 035-37252002     

نمابر: 035-37252166
نشــانی دفتر سرمایه گذاری و امور مشارکتهای شهرداری یزد: بلوار آتش نشان- طبقه فوقانی مرکز 

آموزش آتش نشانی
www.mosharekat.yazd.irشماره تماس 38207712-035 و 38207713-035 نشانی پورتال

1- هزینه های مربوط به آگهی فراخوان نوبت اول و دوم به عهده برنده فراخوان می باشد.
2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.

3- پیشــنهاددهندگان می بایست یک نسخه از تمامی اسناد دریافتی را با قید قبولی کلیه شرایط 
مندرج در آن امضاء و به پیشنهاد مورد نظر خود ضمیمه نموده و تسلیم نمایند.

4- بهاء و مدت پیشنهادی جهت مشارکت می بایست از حیث مبلغ و زمان مشارکت مشخص و معین باشد.
5- شــرکت در فراخوان به منزله قبول شــرایط و تکالیف مورد نظر هیئت عالی ســرمایه گذاری 

شهرداری یزد می باشد.
6- بررسی پیشنهادهای دریافتی از سوی شرکت کنندگان، تشخیص برنده و ابالغ به برنده فراخوان 

حداکثر ظرف مدت دو هفته انجام خواهد پذیرفت.
خالصه اطالعات پروژه:

- مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری مورخ 1394/1/16
- نشانی محل اجرای پروژه راستگرد بلوار 17 شهریور به بلوار شهید پاک نژاد

- آورده شهرداری شامل ارزش زمین و عوارض صدور پروانه جمعا به ارزش 140/359/730/410ریال
- برآورد زیربنای پروژه 2979 مترمربع

- مدت زمان اجرای پروژه حداکثر 18 ماه
- سپرده شرکت در فراخوان: ضمانت نامه بانکی از سوی بانکها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران یا اوراق مشــارکت و یا واریز وجه نقد به حساب ســپرده شهرداری به شماره 
2091520071 بانک تجارت شعبه شهرداری یزد به مبلغ 1/000/000/000ریال )یک میلیارد ریال(.

آگهی فراخوان انتخاب شریک جهت 
احداث »مجتمع تجاری میدان معلم«

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد احداث شبکه بند )ز( روستایی مشروحه ذیل مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران 
دارای رتبه 5 و ظرفیت خالی واجد شــرایط بر اســاس اســناد و شرایط مناقصه دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 7 روز با ارائه فیش واریزی به مبلغ 50000 ریال به حساب سپهر 0101847694000 

نزد بانک صادرات مهدیه به نام شرکت توزیع برق استان همدان جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایت های ذیل و تحویل پاکات مناقصه به نشانی همدان خ مهدیه امور تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.

آخرین مهلت مقدار کاالشرح مناقصهردیف
تحویل پاکات

مبلغ ضمانت نامه تاریخ جلسه بازگشائی پاکات
توضیحات)ریال(

جالف و ب

1
احداث شبکه فشار ضعیف مالیر

 نصب چراغ الک پشتی 50 وات نقاط مختلف روستایی
 اصالح و بهینه سازی کنتور دیجیتالی تکفاز نقاط مختلف روستایی

6 کیلومتر 
1900 دستگاه 
1070 دستگاه

94/9/28 94/9/29
ساعت 11

 94/10/2
379/062/000ساعت 15

سایر اطالعات و جزئیات 
در اسناد مناقصات 

مندرج است
به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان 
واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر، 
ضمانت نامه مخدوش، کمتر از مبلغ مقرر، چک شــخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر 
داده نخواهد شــد. اسناد در سایت های ذیل قابل دسترس می باشد. جهت کسب اطالعات 

بیشتر با تلفن 38274632-081 تماس حاصل فرمایید.

http://www.edch.ir                 سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
http://tender.tavanir.org.ir                        سایت معامالت شرکت توانیر

 http://iets.mporg.ir                        سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 94/29

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

نوبت اولشرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال هفتادو چهارم   شماره 21219   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه ۷ آذر 1394   1۶ صفر 143۷   2۸ نوامبر 2015

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

در گزارش کیهان بخوانید

ترکیه در برزخ فشارهای مسکو و بی تفاوتی ناتو

با تشییع مردم قدرشناس تهران

پیکر دیپلمات انقالبی و مهاجر الی اهلل
در امامزاده پنج تن آرام گرفت

صفحه آخر

صفحه2

* رسانه های عربی: عربستان و امارات برای نجات از 
باتالق یمن دست به دامان ایران شده اند.

* رژیم صهیونیستی: محمود عباس100 عملیات 
ضداسرائیلی را خنثی کرده است.

* یورش نظامیان به مسجد شیعیان در جمهوری 
آذربایجان 7 شهید برجاگذاشت.

* رژیم صهیونیســتی از جنگ قدرت در خاندان 
آل سعود ابراز نگرانی کرد!                  صفحه آخر

نخست وزیر سابق فرانسه:

هر کس به دنبال نابودی تروریسم است
به کمک حزب اهلل لبنان و ارتش عراق برود

* اندیشــکده آمریکایی هریتیج : کشــور ایران می تواند تا سال 2015 یک 
موشک بالستیک قاره پیما با قابلیت رسیدن به آمریکا را توسعه و امتحان کند.

* ایران از ســال 2008 چندین پرتاب موفقیت آمیز موشک ماهواره بر و 2 
مرحله ای »ســفیر« نیز داشــت و البته بعدا موشک ماهواره بر 2 مرحله ای 
بزرگتر »سیمرغ« را رونمایی کرد که می تواند بستری برای توسعه فن آوری 

مورد نیاز برای آزمایش موشک قاره پیمای بالستیک باشد.
* در ارزیابــی ژانویه 2014 وزارت دفــاع آمریکا )پنتاگون( از توان نظامی 
ایران ذکر شد که این کشور توسعه فن آوری هایی دقیق که بتواند بر اساس 
آن به موشک های برد بلند و کالهک هسته ای دست یابد را ادامه می دهد. 
* ایران اینک بزرگترین قدرت موشکی بالستیک آماده را در خاورمیانه دارد 
همچنین انگیزه الزم را در زمینه توسعه پرتابگر های فضایی، موشک های برد 

بلندتر منجمله موشک های قاره پیمای بالستیک )ICBM( دارد.
* ایران بزرگترین میزان موشک های مستقر در خاورمیانه را دارد و شاکله 
توان موشــکی اش را موشک های سطح به سطح  »شــهاب« که از  نمونه 

»اسکاد« روسیه ساخته شده اند، شکل می دهند.

* قبل از ظهر دیروز ســرانجام پیکر مرحوم غضنفر رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان که در مراسم حج و در 
فاجعه منا مفقود شده بود به میهن اسالمی بازگشت و با شعار مرگ بر آل سعود از پیکر آن مرحوم استقبال شد. 

* پیکر رکن آبادی بعد از تشییع در نماز جمعه تهران در امامزاده پنج تن لویزان به خاک سپرده شد . 
* حســین امیرعبداللهیان معــاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه : پیگیری ها برای تعیین سرنوشــت یکایک 
مفقودین حادثه منا ادامه دارد و خوشبختانه تعداد آنها به کمترین حد خود رسیده، اما تا مشخص شدن سرنوشت 
آخرین فرد، پیگیری های خود را ادامه خواهیم داد.                                                                  صفحه3

* کسبه الله زار با امضای یک طومار خواستار جلوگیری 

از عرضه کاالهای برقی غیراستاندارد و قاچاق شدند.

* رئیس اتحادیه سیب زمینی کاران: سیب  زمینی وسیله 

سوءاستفاده از رای کشاورز شده است.

* 70 درصد دانش آموختگان دانشــگاه فنی و حرفه ای 

جذب بازار کار می شوند.

* مشــاور وزیر صنعت: شورای پول و اعتبار تصمیم به 

کاهش نرخ سود بانکی ندارد.                        صفحات4و3

در سایه انفعال مقامات مسئول

نرخ ارز رکورد شکست
رکود بورس23 ماهه شد

اندیشکده آمریکایی هریتیج:

ایرانبزرگترینقدرتموشکیبالستیکمنطقه
وجدیترینتهدیدعلیهآمریکاواسرائیلاست

بــرد  در  اینــک  اســرائیل   *
موشک های شــهاب 3 ایران قرار 
دارد و از ســویی دیگــر با هزاران 
موشک و راکت برد کوتاه اهدایی 
ایران به حــزب اهلل لبنان و گروه 
اسرائیل  تمام  فلســطین  حماس 
آسیب پذیر است.             صفحه2

* یوکیا آمانو: گزارش آژانس درباره ابعاد نظامی برنامه هســته ای 
ایران نه سیاه است و نه سفید.

* در جایگاهی نیســتم که بتوانــم اطمینان موثقی دربــاره نبود مواد و 
فعالیت های هســته ای اعالم نشــده در ایران بدهم و بنابراین نمی توانم 
نتیجه  گیری کنم که تمامی مواد هسته ای ایران، فعالیت های صلح آمیز است.
* بلومبرگ: گذشته برنامه هسته ای ایران، ممکن است حتی با پایان 

یافتن تحقیقات آژانس نیز مبهم باقی بماند.
* »عباس عراقچی« معاون وزیر امور خارجه در برنامه »تیتر امشب« 
شبکه خبر: برای ما مهم است که گزارش آمانو و آژانس به چه شکل 
بیرون می آید و چه مواردی در آن مطرح می شود چون این گزارش 

باید منجر به تصمیم گیری شورای حکام برای بستن پرونده شود.
* ما همــه اقدامات الزم را انجام دادیم تا مطمئن باشــیم پانزدهم 
دسامبر شورای حکام تصمیم مناسب را خواهد گرفت و قطعنامه ای را 
به رأی گیری خواهد گذاشت که به موضوع پی ام دی خاتمه خواهد داد.
* 1+5 متعهد شده اند که پرونده را در شورای حکام ببندند اگر احیانًا 
این اتفاق نیفتد و حتی گوشه ای از پرونده باز بماند معنایش این است 

که ما به تعهدات باقیمانده خود در برجام عمل نخواهیم کرد.
* وزارت خزانه داری آمریکا: بخش زیادی از تحریم های ایران، حتی 
بعد از روز اجرای برجام پابرجا می ماند.                                 صفحه10

گزارش تحلیلی خبری کیهان

آژانسدبهکرد
پیشبینیهادرستبود

ایران: اگر پرونده پی ام دی بسته نشود اجرای برجام را متوقف می کنیم

ّ

مشهدی عبداهلل
قصد سوئی نداشت!

وام خودرو فقط به نفع
خودروسازان و دالالن بود


