
ورزشــی  کیهان  مجلــه 
امروز )شــنبه 20 مرداد 
1397( در سراسر کشور 
در هفته نامه  منتشر شد. 
کیهــان  84 صفحــه ای 
ورزشــی آخرین اخبار از 
فوتبال ایــران و جهان را 
هفته نامه  در  می خوانید. 
شــماره 3199 کیهــان 
ورزشــی مطالــب زیر را 

می خوانید:
ایران  رقیب  بزرگترین   -

در بازی های آسیایی )چشم انداز(
- دردهای مهلکی که در فوتبال ما عادی شده است )تکاپو(

- گفت وگــو با آرمان قاســمی کاپیتان تیم پیــکان تهران )نگاه 
چندبعدی(

- پول، عشق، تیراختور )پرونده هفته(
- ... و آخریــن اخبار از ورزش ایران و جهان و رشــته هایی چون 

والیبال، کشتی، جانبازان و معلولین، بسکتبال و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

شــرکت آب و فاضالب استان بوشــهر در نظر دارد عملیات اجرایی تعویض و 
توســعه شبکه های آب توزیع آب شهرهای عسلویه و نخل تقی را که بر اساس فهرست 
بهای پایه سال 97 به مبلغ تقریبی 39/368/163/426 ریال برآورد گردیده است به شرح 
ذیــل به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای ســابقه 
کاری مرتبط و گواهی احراز صالحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در رشته آب و حداقل پایه 5 هستند دعوت بعمل می آید که از ساعت 13 روز شنبه مورخ 
97/5/20 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 97/5/23 جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی 

و مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
توضیحات:

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد: 200971344000045
2- محل اجرا: شهرستانهای دشتستان و گناوه

3- مدت اجرا: 8 ماه
4- قیمت خرید اســناد 500/000 ریال می باشــد که می بایســت به حســاب شــماره 
14005109559 نــزد بانک مســکن شــعبه مرکزی بوشهر)حســاب شــبا شــماره 
340140040000014005109559 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر( واریز گردد.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1/969/000/000 ریال می باشد که بایستی 

به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.
6- محل تامین اعتبار: طرحهای عمرانی- اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت

7- هزینه درج آگهی در دو نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
8- رعایت قرار دادن اســناد ارزیابی کیفی و مســتندات مربوطه در پاکت ارزیابی کیفی 
و ضمانت نامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت »الف«، اســناد دریافتی از کارفرما، 
مستندات خواسته شده، فرم خوداظهاری، اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات مندرج 

در روزنامه رســمی)مبنی بر مشــخص بودن صاحب امضای مجاز(، گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی برای آخرین ســال مالی، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای 
مجاز)در صورت عدم وجود نمونه امضای مشــخص در اساســنامه یا تغییر آن(، گواهی 
صالحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان 

مالیاتی در پاکت »ب« و پیشنهاد قیمت و آنالیز بها در پاکت »ج« الزامی می باشد.
9- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 9 روز 
چهارشنبه مورخ 97/6/7 می باشــد. تنها پاکت »الف« )تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار( می بایســت به صورت فیزیکی تا ساعت 9 روز چهارشــنبه مورخ 97/6/7 به دفتر 

حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.
10- پاکتهای مناقصه در ســاعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/6/7 گشوده خواهد 
شــد. حضور یک نفر به عنوان نماینده شــرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی 

پاکتها بالمانع می باشد.
11- پیمانکار می بایست نام پروژه را بر روی پاکت »الف« درج نماید.

12- کلیه اســناد و مدارک ارائه شده و اســناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز 
و تعهدآور برسد.

13- مدت اعتبار پیشــنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه ای 
تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

14- به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء 
مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

15- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
دفتر قراردادها
 شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

نوبت اول اسراف در مصرف آب یعنی گام نهادن به سوی کم آبی

»آگهی فراخوان عمومی شماره 97/24«
)مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 

موضــوع فعالیت: خرید و فــروش، صادرات و واردات، اســتفاده 
از تســهیالت ارزی و ریالی، بانکی و اخذ وام از بانک ها و ســایر 
موسسات مالی و اعتباری، داخلی و خارجی، خرید کلیه کاالهای 
مجــاز از منابع داخلی یا خارجی و فروش آن به مصرف کنندگان 
داخلی و خارجی، قبول و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و 
خارجی، مشــارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی و 
خارجی در ارتباط با موضوعات فوق، انجام هرگونه سرمایه گذاری 
در دیگر شــرکت ها از طریق تملک سهام آن ها و هر نوع عملیات 
مالی و تجاری و صنعتی به طور مســتقیم یا غیرمستقیم مرتبط 
با تمــام یا هر یک از موضوعات فوق، تولید انواع کاالهای مجاز و 
توزیع و فروش آن در ارتباط با موضوعات فوق با امکان مشارکت 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی، شــرکت در کلیه مناقصات و 
مزایــدات دولتی در داخل یا خارج از کشــور در مورد موضوعات 
شــرکت، تاسیس و تجهیز و راه اندازی رســتوران های زنجیره ای 
و کافی شــاپ و تولیــد و توزیع مواد غذایی مرتبط با رســتوران 
زنجیره ای و کافی شاپ، اعطای شــعب و نمایندگی رستوران در 
سراســر ایران و خارج از کشــور، صادرات و واردات مواد غذایی و 
تجهیزات رســتوران ها، ایجاد و مدیریت شرکت های زیرمجموعه 
در ارتبــاط با موضوعات فوق، انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی 
و حقوقــی اعم از دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع شــرکت، 
شرکت در نمایشــگاه های داخلی و بین المللی مرتبط با موضوع 
شــرکت، در صورت لزوم پس از اخذ مجوز هــای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت:  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- 

جمالــزاده- خیابان آزادی- خیابان توحیــد- پالک 37- ورودی 
شــمالی- طبقه اول- واحد 14 کدپستی 1419913453 سرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی 
منقســم به 1000 ســهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با 
نام عادی مبلغ 10000000 ریال توســط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 67769/36 مورخ 1397/2/26 نزد بانک ملت شعبه 
مرزداران با کد 67769 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
آقای ســیدمجید عبداللهی به شــماره ملی 1150021004 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی دواتگران به 
شماره ملی 1250078695 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال نیکان سافر شرق 
به شناسه ملی 14003709148 و به نمایندگی زهره امیدیان به 
شماره ملی 5560072052 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها عقود 
اســالمی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیــره همراه با مهر 
شــرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء یکی از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد افتخاری به شماره 
ملی 0073681296 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
آقای مهدی شــریفیان به شــماره ملی  0076396282به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

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

تأسیس شرکت سهامی خاص خوراک آفرینان نیکان در تاریخ 1397/4/31 
به شماره ثبت 528994 به شناسه ملی 14007732322 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )223101(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/23 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: 

شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شــهر تهران - ولی عصر - خیابان 

شــهید فرامرز به آفرین - خیابان شــهید علی ولدی - پالک 71 - برج 

ســفید - طبقه دوم - واحد 6 کدپستی:1593818891 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت صبا عرفان سپاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 288824 

و شناسه ملی 10103264652 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )223100(

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده کــه خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: 
تولیــد و ارائه رایانه، تولید و ارائه دســتگاه های جانبی، تولید 
و پشتیبانی نرم افزارهای ســفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی 
بسته های نرم افزاری اطالعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های 
اطالع رسانی. اجرای طرح های جامع فن آوری اطالعات شامل 
تحلیل- تولید- اســتقرار- راه اندازی و پشــتیبانی راه کارهای 
مبتنی بر نرم افزارهای کامپیوتری در بخش عمومی و دولتی- 
وزارتخانه ها- سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و بخش 
خصوصــی- اجرا و نظــارت بر پروژه های فنــاوری اطالعات، 
تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای غیرفرهنگی، 
مشاوره و نظارت بر اجرای طرح ها و سیستم های انفورماتیکی 
و رایانــه ای، ارائــه خدمات مدیریتی و مشــاوره ای و طراحی 
نظام های مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شــرکت جهت 
تسهیل و افزایش کارایی ســازمان ها- انجام خدمات مشاوره 
در زمینه های فناوری اطالعات استراتژی و معماری سازمان، 
طراحی- تولید و اجرای سیســتم های امنیت شبکه، آموزش 
تخصصی آی تی و آی ســی تی، توســعه و ارائه خدمات فوق 
در داخل و خارج از کشــور، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه 
اشــخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج از 
کشور- اخذ نمایندگی شرکت های خارجی و داخلی- صادرات 
و واردات هرگونه تجهیــزات تخصصی کامپیوتری و کاالهای 
مجاز سخت افزاری و نرم افزاری غیررسانه ای، صادرات خدمات 
مهندسی نرم افزار و محصوالت مرتبط با شبکه های کامپیوتری 
و موضوع فعالیت شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات 
تجهیزات شبکه و کاالهای سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتری 
غیرفرهنگی و غیرهنری در داخل و خارج از کشور، شرکت در 
مناقصات و مزایده در زمینه فعالیت شرکت- انجام فعالیت در 
زمینه تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه ای- عقد قرارداد 
با سازمانها و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی اعم 
از داخلــی و خارجی، صــادرات و واردات کاالهای مجاز- به 
استثنای هر گونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری و چند 
رسانه ای، نشر دیجیتال، حامل های دیجیتال)از قبیل سی دی، 
دی وی دی، بلوری و مانند آنها( رســانه های بر خط)شــامل 
هر شکل ارسال یا انتشــار پیام یا محتوای سمعی و بصری و 

متن دیجیتال( و همچنین اماکن کسب، خدمات، تجهیزات، 
ماشین آالت و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد شده- در 
صورت ضرورت قانونی انجــام موضوعات فعالیت پس از اخذ 
مجوزهای الزم)ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشــد(. در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان تهران- 
بخش مرکزی- شهر تهران- جمالزاده- خیابان آزادی- خیابان 
توحید- پالک 37- ورودی شــمالی- طبقه اول- واحد 14کد 
پستی 1419913453 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 150/000/000 ریال نقدی منقسم به 15000 سهم 
10000 ریالــی تعداد 15000 ســهم آن با نــام عادی مبلغ 
150/000/000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی 
شــماره 97-0271-160 مورخ 1397/2/24 نزد بانک آینده 
شعبه توحید با کد 0271 پرداخت گردیده است. اعضا هیئت 
مدیره آقای علی شیرینی به شــماره ملی 0082410801 و 
به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 ســال آقای سیدمجید عبداللهی به شماره 
ملی 1150021004 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال نیکان سافر شرق به شناسه ملی 14003709148 و 
به نمایندگی زهره امیدیان به شــماره ملی 5560072052 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی با امضای دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری بــا امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساسنامه بازرســان آقای محمد افتخاری به شماره ملی 
0073681296 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
آقای مهدی شریفیان به شماره ملی 0076396282 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 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 فناوری اطالعات و ارتباطات توسعه کارا خالق
 در تاریخ 1397/4/31 به شماره ثبت 528987 به شناسه ملی 14007732244

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)223099(

سال هفتادو هفتم   شماره 21975   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 20 مرداد 1397   28 ذی القعده 1439    11 آگوست 2018

آیت اهلل امامی کاشانی در خطبه های نمازجمعه تهران:
جمهوری اسالمی
 زیر بار مذاکره با آمریکا 
نمی رود

یادداشت  روز 
نیاز ما
 انقالب در مدیریت

خبر ویژه  
هفت ماه تعلل دولت
موجب میلیاردها دالر
 فساد و خسارت شد

مراجع عظام تقلید
مردم از تعلل
 در برخورد با مفسدان 
ناراضی هستند

پرده برداری 
اسناد جدید دولت آمریکا 
از ارتباط نزدیکان ترامپ 
با منافقین

اساتید دانشگاه در برنامه ثریا مطرح کردند 
تنها 20 درصد مشکالت ناشی از تحریم ها است

مدیریت جهادی و انقالبی مشکالت کشور را 
حل می کند

 وضعیت اضطراری در شارلوتسویل 
در سالگرد حمله مرگبار هواداران ترامپ 
به مردم

۱0

۱0

۱2

۳

۳

2

2

رهبر معظم انقالب اســالمی در پاســخ به نگرانی یکی از 
ما  فعاالن فرهنگی خارج از کشور تأکید کردند: نسبت به اوضاع 
اصاًل نگران نباشند، هیچ کس هیچ غلطی نمی تواند بکند، این 

را به همه بگویید.

 در روزهای اخیر جمعی از فعاالن فرهنگی خارج از کشور 
با حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای دیدار کردند که در خالل 
آن یکی از حضار، دغدغه و نگرانی عالقه مندان به انقالب در 

آن سوی مرزها را از آینده بیان کرد.

رهبر معظم انقالب در پاسخ به نگرانی این شخص گفتند: 
نسبت به اوضاع ما اصاًل نگران نباشند، هیچ کس هیچ غلطی 
نمی تواند بکند، مطمئن باشــند، هیچ تردیدی در این جهت 

وجود ندارد؛ این را به همه بگویید.

پاسخ رهبر انقالب به نگرانی یکی از فعاالن فرهنگی خارج از کشور:

نگران نباشید
 هیچ کس هیچ غلطی نمی تواند بکند

حمایت گسترده مردم و مسئوالن عراق از ایران
 در مقابل تحریم های آمریکا

صفحه۲

تازه ترین جنایت فرزندان ابولهب 
قتل عام ده ها دانش آموز و مردم مظلوم یمن

صندوق بین المللی پول:

ایران در 2021 پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا 
خواهد شد

* دسته چک های قدیمی فقط تا پایان همین ماه اعتبار دارد.
* عضو انجمن انبوه ســازان تهران: قانون حمایت از 

تولید مسکن اجرایی نشده است.
* بانک مرکزی: سرنوشت 9 میلیارد دالر ارز دولتی 

مشخص است.

* یک کارشناس اقتصادی: مجلس به جای تصویب 
قوانین غربی ها، خودش قانونگذاری کند.

* یک کارشــناس اقتصادی: بســته جدیــد ارزی 
نمی تواند سوداگری های بازار را کنترل کند.

صفحه۴

رژیم صهیونیستی با 38 زخمی آتش بس را پذیرفت

شلیک 220 موشک به 50 شهرک صهیونیستی
پاسخ قاطع حماس به حمالت اسرائیل

* تهدید پیونگ یانــگ به خروج از مذاکرات پس از 
فراخوان آمریکا برای تحریم مجدد کره شمالی.

* طبق برآوردهای سازمان ملل آمریکا با فتنه داعش 
400 هزار سوری را به کشتن داد، 400 میلیارد دالر 

به این کشور خسارت زد.

* مسکو تحریم های جدید ضد روسی آمریکا را اعالن 
جنگ خواند.

* انتشــار نتایج قطعی بازشــماری انتخابات عراق؛ 
جریان »صدر« در صدر ماند.

صفحه آخر

* یــک هفته پــس از جنایت وحشــیانه ائتالف 
ســعودی در حمله به بیمارســتان الحدیده، این 
بــار کــودکان و دانش آموزان یمنــی مورد حمله 

سعودی ها قرار گرفتند.
* متجاوزان ســعودی با حملــه به اتوبوس حامل 
کودکان و دانش آمــوزان یمنی در بازار، 51 نفر را 

شهید و 79 تن دیگر را زخمی کردند.
* 29 تن از شهدا کودک و دانش آموز زیر 15 سال 

هستند که به اردو رفته بودند!
* سخنگوی ائتالف سعودی: حمله ائتالف سعودی 
به غیرنظامیــان و دانش آموزان یمنی براســاس 
قوانین بین المللی حقوق بشر صورت گرفته است! 

* ســخنگوی جنبش انصاراهلل: اوج سقوط اخالق و رذالت 
این است که ائتالف متجاوزان، جنایت خود را با این عبارت 
که پرتاب کنندگان موشک را هدف قرار دادند، توجیه کند.

 * رای الیــوم: هــدف قــرار دادن غیرنظامیان به یک سیاســت عمــدی برای ائتالف ســعودی تبدیل
 شده است.

* این کشتارها، جنایات جنگی است که هواپیماهای ساخت آمریکا مرتکب می شود.
* دبیرکل سازمان ملل متحد حمله ائتالف سعودی را محکوم کرده و خواستار »تحقیقات مستقل« درباره 

آن شده است. 
* سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با خودداری از محکوم کردن این حمله، عربستان را »شریکی راهبردی« 

برای آمریکا خواند!
 * برنــی ســندرز: آمریــکا بــا پشــتیبانی از جنــگ ائتــالف ســعودی در یمــن، در این قســاوت 

شریک است. 
* گاردین: سیاست های ترامپ، بن سلمان را گستاخ کرده و باید مقابل ولیعهد سعودی ایستاد. صفحه آخر

اولین سالگرد شهید محسن حججی در نجف آباد برگزار شد

 * در این مراسم که درمحل یادمان شهدای نجف آباد و در کنار قبر آن شهید سرافراز در گلزار شهدای این 
شهر برگزار شد، حجت االسالم پناهیان در سخنانی از مقام شامخ شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم و شهید 
حججی تجلیل کرد.                                                                                                صفحه3


