
ورزشــی،  کیهان  هفته نامه 
آذر 1396   4 )شنبه(  امروز 
در سراســر کشــور منتشر 
شد. در شماره 3166 هفته 
آخرین  ورزشــی،  کیهــان 
اخبــار ورزش ایران و جهان 
به خوانندگان گرامی تقدیم 
شــماره  این  در  می شــود. 

مطالب زیر را می خوانید:
»ثبــات  بی معنایــی   -1

مدیریت« )چشم انداز(
2- گفت وگو با ســامان قــدوس بازیکن تیم ملی فوتبــال ایران )نگاه 

چندبعدی(
3- برای پرسپولیس چه خوابی دیده اند )پرونده هفته(

4- و آخریــن مطالب و اخبار از لیگ برتر فوتبال ایران و رشــته هایی 
چون والیبال، وزنه برداری، رزمی، ســوارکاری، هندبــال، جانبازان و 

معلولین و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

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

https://telegram.me/kayhan_news

سه

آگهی مناقصه عمومی 
مناقصهگزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( - قرب نوح)ع( - مؤسسه عمران ساحل 
موضوعمناقصه:عملیات ساخت بلوک های کیوال - کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان

آخرینمهلتتسلیمپیشنهاد:حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغتضمینشــرکتدرمناقصــه:تضمین شــرکت در مناقصــه معادل:

مبلغ  550/000/000 ریال )پانصد و پنجاه میلیون ریال( تعیین می گردد.
تضمین مذکور به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشد.

این مؤسســه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط در 
اسناد مناقصه درج شده است.

-  این مؤسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرسجهتتحویلاسنادمناقصه:
اســتان هرمزگان - شهرستان پارسیان - شــهر کوشکنار - مؤسسه عمران ساحل - 

کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان - واحد امور قراردادها
تلفنتماس:07644627046-امورقراردادها

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/9/1         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/4 

 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: پژوهش، ســرمایه گذاری، مشــارکت، 
مشــاوره، مدیریت اجرا، پیمانکاری، نظارت بر اجــرا و بهره برداری پروژه های 
عمرانی و صنعتی که مصادیق آن شــامل موارد زیر می باشــد: انجام مطالعات 
فازهــای مختلف پروژه های فنی و تهیه نقشــه های اولیــه و جزئیات اجرایی، 
تهیــه یا تولید مصالح و تامین ماشــین آالت و تجهیــزات موردنیاز پروژه های 
فنی از منابع داخلی یا خارج از کشــور، اســتفاده از تســهیالت ارزی و ریالی 
بانکــی برای صادرات و واردات و خریدوفــروش هر نوع کاال یا خدمات مرتبط 
با فعالیت های شــرکت، ارائه خدمات آزمایشــگاهی در حیطه رشته مهندسی 
عمران و تامین مواد و تجهیزات مربوط به آن، طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای 
پروژه های عمرانی و صنعتی از جمله ابنیه، ژئوتکنیک، تاسیسات، راه و ترابری، 
نفت وگاز، نیرو، صنعت ومعدن، آب، کشــاورزی، ارتباطات و ... انجام کارهای 
پژوهشــی مرتبط با فعالیت های شــرکت و تولید محصــوالت با ارائه خدمات 
دانش بنیان، آماده ســازی، افراز، تفکیک، تغییر کاربــری، قطعه بندی اراضی، 
احداث شــهرک های مســکونی، تجاری، صنعتی، صنفی، گلخانه، کشاورزی، 
پارک علم و فناوری و ... اخذ پروانه ســاخت و موافقت اصولی برای پروژه های 
مرتبط، انجام کلیه فعالیت های ســاختمانی ازجمله ساخت وســاز، گســترش 
واحدهای مســکونی و غیرمسکونی، مقاوم ســازی و مرمت ابنیه، گودبرداری، 
بهسازی خاک، انبوه سازی، بلندمرتبه سازی، بافت های فرسوده و ... ایجاد شعب 
در داخل و خارج از کشــور و اخذ و اجرای نمایندگی از شــرکت های داخلی و 
خارجی. )درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط(. مدت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر تهران، میدان 
حــر، خیابان ده متری شــعاع، کوچه منطقه، پالک 5، طبقــه اول، واحد 2، 
کد پستی 1317984513 سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقسم به 100 ســهم 10/000 ریالی می باشد که تعداد 100 سهم آن با نام 
عادی بوده و به اســتناد گواهی شماره 96/52193 مورخ 1396/05/23 مبلغ 
1/000/000 ریال نزد بانک گردشگری شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده 
اســت. اولین مدیران: آقای مجید هاشــمی به شماره ملی 0603283039 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بصیر بهبهانی به شماره ملی 1270190415 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد جالل میررحیمی به 
شماره ملی 4433506087 به سمت نایب رئیس برای مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک ها 
بــا امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضــای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل 
با امضــای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی 
و مکاتبــات با امضای مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره و مهر شــرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: 
آقای محمدرضا ابراهیمیان به شــماره ملی 1292077360 به سمت بازرس 
اصلی و آقای ســیدمحمدرضا میرجلیلی به شــماره ملی 4420004924 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت سهامی خاص اندرکنش زمین 
پی سازه در تاریخ 1396/06/08 به شماره ثبت 

514509 به شناسه ملی 14007031726

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای بهرام فرمان آرا به شماره ملی 1284350959 به سمت مدیرعامل و 

رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فرمان آرا به شماره ملی 0040390985 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره حق امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت بحث و تبادل 

نظر شــد و در نتیجه تصمیم زیر مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اسناد و اوراق 

تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اعتبارات اسنادی و غیره 

بــا امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضــای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل 

با امضــای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شــرکت معتبــر خواهد بود. 

اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف- انجام دادن کلیه تشــریفات 

قانونی شــرکت ب - انجام دادن کلیه امور اداره شرکت با همکاری قسمتهای 

مربوطه پ- تهیه و تنظیم بودجه شــرکت ت- عزل و نصب کارکنان شرکت 

)بجز مدیران که ازطرف مدیرعامل پیشــنهاد و درصورت تصویب هیئت مدیره 

انجام می پذیرد.( براســاس ضوابط تعیین شــده ث- تهیه و تنظیم مقررات و 

آئین نامه های داخلی شــرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب 

ج- پرداخت بدهی و وصول مطالبات جاری شرکت چ- انجام تشریفات مربوط 

به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها برای مصارف جاری شرکت ح- باز کردن 

حســابهای جاری و یا حسابهای ســپرده در بانکها و- ورود به هرگونه دعوی 

چــه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده درکلیه مراحل قضایی و تســلیم 

گزارشــات مربوطه به هیئت مدیره م- خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم 

و قطعات و اجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شــرکت حداکثر تا مبلغ 80 

میلیون ریال در هر مورد ه- حفظ اموال و تنظیم فهرســت دارایی های شرکت 

و- تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان شــرکت براساس مقررات جاری 

تعیین شــده ازطرف دولت جمهوری اســالمی ایران و هیئت مدیره ن- فروش 

محصوالت و خدمات شرکت براساس ضوابط تعیین شده ازطرف هیئت مدیره و 

مقررات جاری کشور که ازطرف دولت ابالغ می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله سهامی عام 
به شماره ثبت 12582 و شناسه ملی 10100485590 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره شرکت 
برای مدت 2 ســال به شــرح ذیــل انتخاب گردیدند: موسســه 
جامعه االمام الصادق)ع( به شناســه ملــی 10100185873 آقای 
سید علینقی سیدخاموشی به شــماره ملی 0038748347 آقای 
علیرضا ظهره وند به شماره ملی 0054596327 آقای سیدهوشنگ 
قادریان به شماره ملی 1286417511 آقای سیدخلیل طباطبائی 
یگانه به شماره ملی 0039016171 آقای محمد فطانت فرد حقیقی 

به شــماره ملی 2298866279 آقای محمدرضا مصلحی بشماره 
ملی 0420971610 مؤسســه حسابرســی فاطر به شناســه ملی 
10100188574 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان 
راهبرد به شناسه ملی 10100643383 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورتحساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 و شناسه ملی 10102185247 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مــورخ 1396/6/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای جــواد خلیل ارجمنــدی با شــماره ملی 

0081665237 به ســمت نایــب رئیس و عضو هیئت 

مدیره- آقای عبــاس خلیل ارجمندی با شــماره ملی 

0070434913 به ســمت رئیس هیئــت مدیره آقای 

یونس علی پور با شماره ملی 0076359141 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره- برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت به امضاء عباس خلیل ارجمندی همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آبراه صنعت ارجمند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 491960 

و شناسه ملی 14005847593

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

هواپیماییجمهوریاســامیایران»هما« در نظر دارد، دو 
ردیف اقالم مســتعمل و اســقاط خود را از طریــق مزایده عمومی به 

فروش برساند.
داوطلبان می توانند، در تاریخ های تعیین شــده جهت بازدید و دریافت 
برگ شرایط به نشــانی: تهران- فرودگاه مهرآباد درب شرقی، ادارات 
مرکزی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، واحد فروش تدارکات اقالم 

عمومی مراجعه نمایند.
تاریخ بازدید از موارد مزایده و دریافت مدارک و ارائه پیشنهادات قیمت از 
تاریخ نشر اولین آگهی 96/9/4 تا ساعت 14 مورخ 96/9/19 خواهد بود.

ماحظات:
1- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/9/20 

می باشد.
2- واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب 51579223/61 عهده بانک 

ملت شعبه آزادی کد 67082 جهت دریافت اسناد مزایده.
3- میزان سپرده، جهت شرکت در مزایده طبق جدول مندرج در برگ 
شــرایط می باشد که می بایســت به یکی از صور زیر در پاکت الف به 

دستگاه مزایده گزار تسلیم گردد.
الف( چک تضمین شده بانکی در وجه هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران

ب( ضمانت نامه بانکی در وجه هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران که 
مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت و قابل تمدید به دستور 

مزایده گزار باشد.
ج( کپی شناسنامه متقاضی )صفحه اول و در صورت داشتن توضیحات 

به همراه صفحه مزبور( و کپی کارت ملی 
- داوطلبان جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانند با شــماره تلفن 
46621650 و 46621213 فــروش تدارکات اقالم عمومی هواپیمائی 

جمهوری اسالمی ایران تماس حاصل نمایند.
ضمنا آگهی در سایت اینترنتی www.iets.mporg.ir قابل رویت 

می باشد.
دریافت اسناد از طریق سایت فوق امکان پذیر می باشد.

آگهی مزایده شماره 96/9/1/1/333

مالف2772

سال هفتادو ششم   شماره 21777   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه 4 آذر 1396   6 ربیع االول 1439    25 نوامبر 2017

* بغداد به وزیر خارجه آلمان اجازه ســفر به اربیل 

را نداد.

* مسکو: اقدامات آمریکا علیه کره شمالی به فاجعه 

جهانی منجر می شود.

* تظاهرات سرخپوستان علیه نسل کشی خاموش 

بومیان در غرب آمریکا.

 * خشــم جهــان عــرب از بیانیــه اتحادیه عرب 

علیه مقاومت.                                       صفحهآخر

حمام خون در صحرای سینا
تروریست ها ۲۳۵ نمازگزار را قتل عام کردند

* عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس: برخی افراد 
در وزارتخانــه ای خاص ماهانه 20 میلیون تومان حقوق 

بازنشستگی می گیرند.
 * افزایــش حبــاب قیمــت در بــازار طال بــه علت 

ضعف نظارت.

* رئیــس کانون انجمن های صنایــع غذایی: نیازی به 
واردات گندم نداریم.

* مدیرکل کنترل کیفیت پست: مرسوالت پستی تا سقف 
650 هزار تومان بیمه می شوند.

صفحه۴

دالالن ماشین آالت خارجی
مانع ورود دانش فنی به کشور هستند

شکنجه گران آمریکایی
 شاهزادگان مخالف بن سلمان را از پا آویزان کردند

*حضــرتآیتاهللالعظمیخامنهای:باصراحــتاعالممیکنیم
جمهوریاسالمیایراندرهرجاییکهبرایمقابلهباکفرواستکبار،
نیازبهحضورباشد،کمکخواهدکردودربیاناینموضوعمالحظه

هیچکسرانمیکنیم.
*جمهوریاســالمیایــراندرمقابلتوطئهجبههاســتکبارو
صهیونیســمبرایایجادجنگونزاعمیانمســلمانانایستادهو
خواهدایســتادوبهاذنپروردگاردراینمبارزهپیروزخواهدشد

همانگونهکهشجرهخبیثهداعشدرعراقوسوریهقطعشد.

*اگرچهداعشدرعراقوسوریهبهنقطهپایانخودرسیدامانباید
ازکیدومکردشمنانغافلبودزیراآمریکاوصهیونیسمودنبالههای
آنها،ازدشمنیبااسالمدستنخواهندکشیدوممکناستتوطئهای
همچونداعشوامثالآنرادرمنطقهایدیگرطراحیواجراکنند.
*کلیدغلبهبردشــمناناسالم،مسئلهفلسطیناستزیراجبهه
کفرواســتکباروصهیونیسمباغصبکشوراسالمیفلسطین،آن
رابهپایگاهیبرایایجاداخاللدرامنیتکشورهایمنطقهتبدیل

کردهاندوبایدباغدهسرطانیاسرائیلمقابلهکرد.

*امیدواریــمروزیفــرابرســدکهمــردمفلســطینمالک
سرزمینخودشــوندوآنروز،روزجشــنوعیددنیایاسالم

خواهدبود.
*مهمترینوظیفهمحباناهلبیت)علیهمالســالم(درکشورهای
مختلف،آگاهیبخشیبهمسلماناندرخصوصحقایقدنیایاسالم
وایجادروحیهبیداریوهوشیاریدرقبالتوطئهایجاداختالفدر

درونامتاسالمیاست.
صفحه۳

رهبرانقالبدردیدارشرکتکنندگاناجالس»محباناهلبیت)ع(ومسئلهتکفیریها«تأکیدکردند

برای مقابله با استکبار
هر جا نیاز باشد حضور خواهیم داشت

معاونوزیرخارجه:انتظاراتازبرجامبرآوردهشد

آقای عراقچی آدرس غلط ندهید
انتظارات ایران از برجام برآورده شد یا آمریکا؟!

يادداشت روز

خبر ويژه

 * عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس ســتاد پیگیری اجرای 
برجام در هشــتمین جشــنواره تجلیل و تکریــم از کارآفرینان و مدیران 
اشتغالزای کشور: آمریکایی ها بدعهدی هایی دارند اما در کل مشکل تحریم 

نداریم!
* عراقچــی در حالی  مدعی اســت انتظارات از برجام برآورده شــده، که 
واقعیات در صحنه عمل نشــان می دهد فقط محدودیت های این توافق به 
ایران رســیده و امتیازاتش برای آمریکاســت و مقامات آمریکائی بر خالف 
ادعاهای قبلی خود مبنی بر پاره کردن برجام ، به دنبال بهره برداری بیشتر از 
این توافق هم به عنوان الگو و هم به عنوان محتوا و نیز تعمیم این خســارت 

محض به سایر حوزه های اقتدار ایران هستند.

* قــرار بود با اجرا شــدن برجام، 
صدها میلیــارد دالر از دارایی های 
بلوکه شده کشــورمان آزاد شود، 
تمامی تحریم ها آنگونه که روحانی 
به صراحت اعالم کــرده بود، لغو 
شود، چرخ معیشت مردم همراه با 
سانتریفیوژها به چرخش درآید و... 
ولی در نهایت به اذعان دولتمردان، 
تقریبا و تحقیقا هیچ دستاوردی از 
برجام عاید ایران نشد.    صفحه۲

* دیلی میل: شــاهزاده های بازداشت شــده ای که با 
محمد بن ســلمان همکاری نکرده اند، توسط ماموران 

شرکت آمریکایی »بلک واتر«، از پا آویزان شدند.
* ماموران بلک واتر همچنین، شاهزاده های نافرمان را به 
شدت مورد ضرب  وشتم قرار دادند و به آنها توهین کردند.

* بن ســلمان 194 میلیارد دالر از وجوه شاهزاده های 
بازداشت شده را مصادره کرده است.

* ولیعهد عربســتان به نیویــورک تایمز گفت که 95 
درصد متهمان )شــاهزاده های بازداشــت شــده( به 

همکاری با وی رضایت دادند.
* بن سلمان یک واحد درمانی را به هتل محل بازداشت 
 شــاهزاده ها اعزام کرد، تا آنها پس از شــکنجه شدن، 

به بیمارستان ها اعزام نشوند.
صفحهآخر

فرماندهکلسپاه:

شکلگیریداعشآمادگیجبههمقاومتراباالبرد
صفحه۳

ولیعهد جوان
و کفش های 

پاشنه بلند!
صفحه۲

چهکسانیفساد
1۲هزارمیلیاردی
درصندوق

ذخیرهفرهنگیانرا
بهحاشیه
انداختند؟!

* ادعای رونق بازار مسکن خالف 
واقعیت های آماری است

* وزیر راه: مسکن مهر کرمانشاه
مقاومت مناســب مقابــل زلزله 

داشت
* شباهت داعش و فتنه سبز را

فراموش نکنید آقای زیباکالم
کــردن  شــفاف  از  دولــت   *
بدهی هــای بانکی خــود طفره 
می رود                      صفحه۲


