
دعوت به همکاری
یک موسسه مطبوعاتی معتبر

رجوع به صفحه3

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

مجله کیهان ورزش��ی حاوی 
مطال��ب خواندن��ی، تحلی��ل، 
گ��زارش، مصاحب��ه و آخرین 
خبرها از ورزش ایران وجهان 
امروز )شنبه- 18 آبان 92(در 
سراس��ر کشور منتشر شد. در 

این شماره می خوانیم:
)چش��م  تصمی��م....  بهتری��ن 
انداز هفت��ه(، تحلیلی در مورد 
عملکرد تیم ملی نوجوانان ایران 
در مس��ابقات جهان��ی امارات، 
خداحافظ��ی ناگهان��ی فره��اد 

مجی��دی و پایان نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران- در سلس��له مطالب 
تکاپ��و، نگاه چند بع��دی به وریا غفوری، گزارش آغاز رقابت های بس��کتبال 
آمریکا، گزارش تصویری کشتی پهلوانی جهان در خرم آباد، گفت و گو با علی 
دوستی مهر مربی نوجوانان ایران، آخرین فرصت برای جهانی شدن )زالتان 
ی��ا رونالدو( در بازیهای پلی آف جام جهان��ی 2014، نگاهی به فوتبال پایه 
تهران به همراه خبرهای فوتب��ال جهان، اروپا و لیگ های ایران، بازتاب های 

سفر بالتر به تهران
پوستر: فرهاد مجیدی

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل:

را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از فروش��ندگان و تولیدکنندگان واجد صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت 
10 روز از تاریخ درج آگهی به آدرس تبریز- بلوار 29بهمن- جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 0411-3304091- 
فاکس: 3309992-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال برای هر مناقصه به حساب جام شماره 7221124733 
بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا دریافت 
و در تاریخ قید ش��ده در دعوتنامه پاکت خود را تحویل دبیرخانه ش��رکت نمایند. بدیهی اس��ت شرکت در رد یا قبول هر یک 
www.abfa-azarbaijan.ir از پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.  سایت

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی

 آگهی مناقصه عمومی خرید
شماره های 104 و 105 سال 92

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شماره 
تعداد یا نام و مشخصات کاالردیففراخوان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه واحدمقدار
)به ریال(

محل 
اعتبار

لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی 1041
عمرانی85.000.000متر7001000 میلی با واشر و مانشون

غیرعمرانی106.000.000دستگاه1000کنتور “10511

 نوبت دوم

 www.eorc.ir برای کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت ای��ن ش��رکت
و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir مراجعه نمایید.

شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام(

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 
عمومی یک مرحله ای شماره 92/23/م 
در خصوص تعمیرات روزمره برق ابزار 

دقیق و ماشینری در سطح شرکت پاالیش 
نفت اصفهان و تأسیسات آبرسانی درچه

روابط عمومی

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ1392/4/24 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 1391 مورد تصویب قرار 

گرفت.

 داور قانع مقدم به ش��ماره ملی 1671350790 به عنوان بازرس اصلی 

و آقای توکل نظری به ش��ماره مل��ی 5889592300 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

مهربانو عامل��ی ب ش م 0047088877 و آقای محمدیوس��ف روحانی 

ب ش م 5309936211 و آق��ای عل��ی خوش��دل س��االکجانی ب ش م 

2690761548 و ش��رکت مدیری��ت س��رمایه رض��ا بشناس��ه مل��ی 

10101638165 و سارا روحانی ب ش م 0059933380 بسمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جه��ت درج آگهی های ش��رکت انتخاب 

گردید.

بارکد: 0982038

آگهی تغییرات شرکت صنایع
 همراه رسا سهامی خاص
به شماره ثبت 49799 

و شناسه ملی 10100949715

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 69114

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ1392/5/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای فرهاد جام س��حر ب��ه ش��ماره ملی 8-699129-004 به س��مت 
مدیرعامل و آقای عبدالحامد حمصی به شماره ملی 1 -005-367313

به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم کرمی به شماره ملی
 2-261648-007 به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و خانم 
شهال خورشیدیان به شماره ملی9-543562-005 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور از قبیل چک س��فته با امضای مدیرعامل همراه 
با مهر ش��رکت معتبر و مراس��الت و نامه های عادی با امضای هر 

یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1352429

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تأسیساتی طراوت باران 
سهامی خاص به شماره ثبت 128613 و شناسه ملی10101719826

م الف 71829

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/4/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صغ��ری فرخ نی��ا به کدمل��ی 0047457481 ب��ا پرداخت مبلغ 
5/000/000 ری��ال ب��ه صندوق ش��رکت وارد ش��رکت گردید و 
در ردیف ش��رکاء قرار گرفت. در نتیجه س��رمایه شرکت از مبلغ 
10/000/000 ری��ال به مبل��غ 15/000/000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. لیس��ت شرکا پس از 
افزایش سرمایه به این شرح میباشد محمدحسین درخشان دیلمی 
ک.م 0063216698 دارای 5/000/000 ری��ال سهم الش��رکه و 
آیدا آقا شیخ حس��ین ک.م 0070362483 دارای 5/000/000 
ریال سهم الش��رکه و صغری فرخ نیا ک.م 0047457481 دارای 

5/000/000 ریال سهم الشرکه

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 0944131

آگهی تغییرات شرکت هنرسازان دوران نو با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 343022 و شناسه ملی 10103888858

 م الف 69109

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جه��ت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین ش��د. ترازنامه و حساب س��ود و زیان سال مالی منتهی به 

91/12/30 به تصویب رسید.
آقای فرزاد حیدری به شماره ملی 0057252025 بسمت بازرس 
اصلی و آقای محمد باهری به شماره ملی 0042062829 بسمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء 

هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آق��ای علی اصغ��ر احمدی خلیلی به کدمل��ی 0039680002 و 
آق��ای صادق احمدی خلیلی به کدمل��ی 0072763876 و آقای 

عباسعلی احمدی خلیلی به کدملی 0032796633

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1238331

آگهی تغییرات شرکت سیماتک سیم شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 222137 و شناسه ملی 10102633950

م الف 69092

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/04/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 1391 به 
تصویب رسید.

مه��دی جامبر صادقیان به ک م 0070066426 بس��مت بازرس 
اصل��ی و اکرم الس��ادات مایلی به ک م 0320151794 بس��مت 
بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال انتخ��اب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
یداله عبدل به ش��ماره ملی 0041914805 بسمت مدیرعامل و 
علی عبدل به ش��ماره ملی 0057702047 بس��مت نائب رئیس 
هیئ��ت مدیره و محمد عبدل به ش��ماره مل��ی 0043031005 
بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1204092

آگهی تغییرات شرکت لوله و پروفیل  آنتن کار امین سهامی خاص
 به شماره ثبت 335599 و شناسه ملی 10103763936

م الف 69099

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1392/03/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیات مدیره به مدت 2 س��ال بقرار ذیل تعیین گردیدند. 
داری��وش غالمی 2549827945 بس��مت رئی��س هیات مدیره- 
مه��رداد غالمی 2295177146 بس��مت مدیرعامل- س��یروس 
غالم��ی 2295144124 بس��مت نائ��ب رئیس هی��ات مدیره و 
خلیفه غالمی ابنوی به کدمل��ی 2549348133 و مازیار غالمی 
ب��ه کدمل��ی 0011869631 بس��مت عضو هیات مدی��ره- کلیه 
اوراق و اس��ناد تعه��دآور از جمله چک س��فته و ب��رات و غیره با 
امضای مش��ترک رئیس یا نائب رئیس باتف��اق مدیرعامل با حق 

توکی��ل بغیر و در غی��اب مدیرعامل رئیس هی��ات مدیره باتفاق 
نائ��ب رئیس هیات مدی��ره و در غیاب هر یک از آنان به اتفاق هر 
ی��ک از اعضا با ح��ق توکیل به غیر با مهر ش��رکت نافذ و قانونی 
است. جعفر شریعتی 4132018997 بسمت بازرس اصلی و لیال 
عسگری 0381042065 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال 
مالی تعیی��ن گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1606846

م الف 72344

آگهی تغییرات شرکت پارت لبن شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 96643 و شناسه ملی 10101406946

م الف 71154

آگهی تغییرات شرکت تروند طب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

357306 وشناسه ملی10104028665

بارکد1471020

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1392/4/30 

تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: محل ش��رکت به آدرس تهران ش��هرک 

ژاندارمری خیابان سرسبز جنوبی گلدیس6 پ7 ط2 واحد3 کدپستی 

1464664581 تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.

سال هفتادو دوم q  شماره q 20636  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 18 آبان q  1392 5 محرم q  1435 9 نوامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2 صفحه2

* شیرخوارگان سبزپوش بودند و بر پیشانی آنها، پیشانی بند »یا صاحب الزمان« بسته شده بود.
* در این همایش ذاکران اهل بیت)ع( به ذکر مصائب امام حسین)ع( و حضرت علی اصغر)ع( پرداختند.

* مادران شیرخوارگان با قرائت نذرنامه ای، فرزندانشان را نذر قیام جهانی امام زمان)عج( کردند.           صفحه3

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی
در 2300 نقطه از ایران و جهان

* اس��تقرار 35 هزار نی��روی امنیتی در کربال 

برای تامین امنیت زائران حسینی.

* انتقاد 70 سازمان حقوق بشر از سیاست های 

دولت انگلیس.

* 1710 افس��ر ارت��ش ترکی��ه در اعتراض به 

سیاست های اردوغان استعفا کردند.

* ارتش آزاد سوریه با پیشروی نیروهای دولتی 

در آستانه فروپاشی قرار گرفت.        صفحه آخر

سیدحسننصراهلل:اگربهسوریهنمیرفتیم
لبنانبهعراقدومتبدیلمیشد

* عس��کری از 10 هزار میلی��ارد تومان معوقه 

مالیاتی خبر داد.

* وزی��ر اقتصاد: نخس��تین نش��انه های رونق 

دراقتصاد ایران آشکار شده است.

* حضور 400 ش��رکت داخل��ی و خارجی در 

نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران.

* آغاز ذخیره سازی بنزین برای نوروز 93.

صفحه4

کاهش70درصدیآبسدهای
الرولتیان

* وزی��ر اطالع��ات در هفته جاری، جهت ارائه توضیحاتی درباره پاس��خ به 
استعالمات به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس فراخوانده شد.

* در جلسه پیش روی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، وزیر اطالعات 
برای ارائه توضیحات پیرامون اس��تعالم افرادی که در وزارت علوم مسئولیت 
گرفتند و همچنین بازگشت به تحصیل دانشجویانی که فعالیت های سیاسی 
و امنیتی علیه نظام داشتند، فراخوانده شده است.                       صفحه10

برای پاسخ به چگونگی استعالمات

وزیر اطالعات  به مجلس فراخوانده شد

سراب توافق در ژنو
آمریکا مذاکره می کند یا باج می خواهد؟! 

گزارش خبری تحلیلی کیهان از روند مذاکرات هسته ای

با حضور مقامات کشوری و لشکری و مردم قدرشناس

مراسم ختم مرحوم عسگراوالدی برگزار شد
* مراس��م ختم مرحوم حبیب اهلل عسگراوالدی دبیر کل جبهه پیروان خط 
امام و رهبری در مدرس��ه عالی شهید مطهری با حضور مقامات لشکری و 

کشوری برگزار شد.
* آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری با حضور 
در جمع خبرنگاران درباره ویژگی های ش��خصیتی آن مرحوم اظهار داشت: 

سیاست مرحوم عسگراوالدی با دین توأم بود.
* پیام تسلیت سیدحسن نصراهلل: عسگراوالدی در سال های سخت تحریم 

و محاصره کنار مردم لبنان بود.
* گفتنی است پیکر این یار دیرین امام و رهبری پس از تشییع در محل قطعه 
شهدای 72 تن بهشت زهرا به خاک سپرده شد.                               صفحه10

* تی��م مذاکره کننده ایران پس از دی��دار با نمایندگان 1+5 در ژنو، 4 دیدار 
جداگانه با نمایندگان 3 کشور اروپایی، روسیه، چین و آمریکا داشت.

* پ��س از مذاک��رات دوجانبه اش��تون با ظریف و جان کری، یک نشس��ت 
سه جانبه میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا برگزار شد.
* وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانس��ه و آلمان ب��دون برنامه قبلی و در 

حرکتی قابل تامل راهی ژنو شدند و به مذاکرات پیوستند.
* در غیاب حضور رس��انه ای تیم هسته ای کش��ورمان، مقامات آمریکایی با 

استفاده از منابع خاکستری، مدیریت افکار عمومی را به دست گرفته اند.
* گزارش های غیررسمی از احتمال توافقی موقت و 6 ماهه خبر می دهد.

* محتوای این توافق تاییدکننده نظریه وندی شرمن مبنی بر تالش آمریکا 
برای تضعیف موقعیت ایران است.

* محمدجواد ظریف در واکنش به اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره لزوم 
کوت��اه آمدن ایران از یک س��ری حقوق خود، گف��ت: روی حقوقمان معامله 

نمی کنیم.
* م��ا تالش می کنیم نگرانی ه��ا را جواب بدهیم اما آنها هم باید نگرانی های 

ما را برطرف کنند.
* ظریف : ایران یک بار غنی سازی را تعلیق کرد اما چیزی به دست نیاورد. 

پس چرا باید این کار را تکرار کند؟
* اوباما همزمان با مذاکرات ژنو: وظیفه ما نیست که به ایران اعتماد کنیم.

صفحات3و2

رمزگشایی
ازمذاکرات
محرمانهژنو

جان کری: هدف آمریکا و اسرائیل
درباره ایران یکسان است

* تیرخالص آمریکا به مذاکرات ژنو، هیچ تحریمی را لغو نمی کنیم
* ضربه اسنودن به سرویس های جاسوسی انگلیس


