
مجله کیهان ورزشی، امروز )شنبه 20 دی 1399( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه کیهان 
ورزشــی، حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان است و آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان را 
می توانید در هفته نامه کیهان ورزشــی مطالعه کنید. کیهان ورزشی در تازه ترین شماره خود به 
بهانه سالگرد درگذشت جهان پهلوان غالمرضا تختی، پرونده ای با حضور کارشناسان ورزشی به 

خوانندگان گرامی تقدیم کرده است. در شماره 3310 کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- بدیهی، اما الینحل! )چشم انداز(

- خادم فوتبال )نگاه چندبعدی(
- نقره ای که بر سینه او طال شد )زیر ذره بین(
- اخراج در شب کریسمس )پرونده خارجی(

- ... و آخرین اخبار ورزش شهرستان ها و رشته هایی چون کشتی، بسکتبال، والیبال، دوومیدانی، 
هندبال، کاراته، جودو، بوکس، پینگ پنگ، شنا، فوتسال، شطرنج، سوارکاری و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای داود شاهانی به شماره ملی 0452035546 به سمت 
رئیس هیئت مدیره وآقای پرویزساعدپناه به شماره ملی 4699057292 
 به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید محمد حیدری 
 به شــماره ملی 4432726253 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 
وخانم مریم زحمت کش به شماره ملی 2161627384 به سمت عضو 
هیئت مدیره وآقای مصطفی رضائی فرخ به شماره ملی 0045732736 

به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام ویرا سهامی خاص 
به شماره ثبت 500959 و شناسه ملی 14006300632 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : اعضاء 
مدیره برای مدت 1 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:  هیئت 
آقای بهمن رودگرمی با کد ملی 0035287901 آقای ســعید 
نقشــینه با کد ملی 0049984977 خانم پــگاه رودگرمی با 
کد ملی 2291736299 به ســمت عضو اصلی هیات مدیره 
و خانــم زهرا رودگرمی با کد ملی0046912053 به ســمت 

عضوعلی البدل هیات مدیره.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 55728 و شناسه ملی 10101008391 

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ 
1399/06/15 ومجوز شماره 88864مورخ1399/06/17وزارت 
کشور ) ســازمان امور اجتماعی کشور( تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: تعداد اعضای هیات امنا از 9 نفر به 7 نفر کاهش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. تعداداعضای اصلی 
هیات مدیره از 8 نفر به 5 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات
موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص خانه ای بی 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به شماره ثبت 43205 و شناسه ملی 14007191373
مــورخ 1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه 
و حساب ســود وزیان شرکت منتهی به ســال 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیر االنتشــار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
شــرکت بوســیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر 
عضو اصلی که توسط مجمع عمومی از بین صاحبان 
ســهام انتخاب می شــوند، اداره خواهد شد. رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند یک نفر باشــد. 
مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشــند و در 
صورت عزل یا اســتعفاء یا فوت یا ســلب شرایط از 
هر یک از مدیران، اعضای هیئت مدیره باید مجمع 
عمومی عادی شــرکت را به منظــور تکمیل اعضاء 
هیئــت مدیره دعوت نماید. مدیر یا مدیران انتخاب 
شــده برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره سمت 
مدیریت را برعهده خواهند داشت. ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت نابل سهامی خاص
 به شماره ثبت 90200 

و شناسه ملی 10101345723

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شراره شریفی دارنده کد 
ملی به شــماره 0053168224 نماینده شرکت توسعه 
آب و برق خاورمیانه به شناسه ملی 14003867572 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا جعفریان دارنده 
کد ملی 0323661599 نماینده شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی 10103233472 
به ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیره و آقای رســتم 
خســروی دارنده کد ملــی به شــماره 0056940769 
نماینده شــرکت ساختمانی افق روشــن باربد به شناسه 
ملی 10320555318 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و همچنین اسناد و مکاتبات عادی و اداری 
با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل بــا امضاء دو عضو 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت 458727 

و شناسه ملی 10380315290 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور

)فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره(
موضوع: خرید خدمات مشاوره جهت مطالعات در پروژه های احداث راه دسترسی 

به معادن در استان های مرکزی و سیستان و بلوچستان
شرح در صفحه 3 م الف 3316

»آگهی مناقصه عمومی 
شماره 2-99-53«

بدینوســیله به اطالع می رساند شرکت کشت و صنعت نیشکر 
امیرکبیر در نظر دارد خرید، طبخ، ســرو و توزیع غذای پرسنل 
شرکت را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شــرایط واگذار نماید. در همین راســتا از پیمانکارانی که 
دارای ســوابق کافی در این زمینه می باشــند دعوت می شود 
حداکثــر ظرف مدت 7 روز از تاریخ نشــر این آگهی منحصرا 
در اوقات اداری )به اســتثناء روزهای پنجشــنبه و ایام تعطیل 
رســمی( جهت دریافت اســناد با بــه همراه داشــتن رزومه 
کاری به نشــانی: اهــواز کیلومتر 45 جاده خرمشــهر )جاده 
امام جعفرصادق)ع(( شرکت کشــت و صنعت نیشکر امیرکبیر 
مدیریت بازرگانی - امور قراردادها مراجعه یا جهت اطالع بیشتر 
با شــماره تلفن 06133132092، نمابر 06133132093 
 تمــاس حاصل نموده یا به وب ســایت شــرکت بــه آدرس:

http://www.ak-sugarcane.ir مراجعه نمایند.
1- برآورد ریالی پیمان: 72/979/082/774 ریال

2- مدت قرارداد: یکسال شمسی می باشد.
3- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی الزامی است.

4- سپرده شرکت در مناقصه: 700/000/000 ریال می باشد.
5- هزینه درج این آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 1399/11/8 می باشد.
شناسه آگهی: 1074706 

روابط عمومی 
شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر

شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر 
)سهامی عام(

آگهی مناقصه عمومي
شماره 44/99/ش

احــداث عمليــات  اي  مرحلــه  يــك  عمومــي  مناقصــه   فراخــوان 
منبع هوايی 250 متر مكعبي شهرك صنعتي حكيميه

۱- شــرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومي یک مرحله اي 
شــماره )2099001085000044( را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکي دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهادات 
مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
2- تاريخ انتشار در سامانه: تاریخ شنبه 99/10/20 ساعت 15 مي باشد.

 ۳- مهلــت زماني دريافت اســناد مناقصه از ســايت: ســاعت 15 روز شــنبه
مورخ 99/10/27

۴- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 15 روز سه شنبه 99/11/07
 5- مهلت زماني تســليم ضمانــت نامه به كارفرما: ســاعت 10 روز چهارشــنبه

مورخ 99/11/08
۶- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11روز چهارشنبه مورخ 99/11/08

7- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت ها

 شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان قزویــن واقــع در: قزویــن ، بلــوار آیــت ا... 
 شهید بهشتی ، رو به روی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس: ۳۳۳5۴590 – 028 ، 

www.qazviniec.ir :سایت اینترنتي
8-مبلغ برآورد: 16/335/214/486 ریال است که بر اساس فهارس بهاي1399 محاسبه 

گردیده است.
9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 820/000/000ریال مي باشد.

۱0- مدت قرارداد: 8 ماه 
۱۱- محل اجراي پروژه: 

شهرک صنعتی حکیمیه واقع در کیلومتر 15 جاده بوئین زهرا به دانسفهان )سگزآباد (
۱2– شرايط شركت كنندگان:  

پیمانکار میبایستي داراي حداقل رتبه 5 ابنیه و یا تأسیسات و تجهیزات و صالحیت ایمني 
پیمانکاري اداره کار بوده و یا دارای جواز تأســیس و کارخانه تولید مخازن فوالدی باشد. 
ارائه حداقل یک قرارداد و صورتجلسه تحویل منبع فوالدی هوایی با دستگاه اجرايي قابل 
قیاس با این مناقصه که طی 5 سال اخیربه نحو رضایت بخش اجرا گردیده باشد، به همراه 

رضایت نامه از کارفرمای مذکور الزامي مي باشد.
تبصره: پیمانکاران دارای سابقه همکاري با این شرکت در صورت اخذ 80 امتیاز از فرم ارزیابي 
)پیوست اسناد مناقصه( از کارفرما مي توانند درمناقصه شرکت نمایند، بدیهي است عدم کسب 

امتیاز مذکور به منزله عدم صالحیت الزم مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه مي باشد.
روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين

شركت شهرك هاي صنعتي 
استان قزوين

شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 99-0۳۳

شركت ســهامي برق منطقه اي هرمزگان درنظردارد نسبت به خرید شش دســتگاه بوشــینگ230کیلوولت خازنی جهــت ترانسفورماتورهای 
ایستگاه230کیلوولت جکدان ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان شرکت دراین مناقصه دعوت بعمل مي آید، 
جهت دریافت اســناد مناقصه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه ونسبت به واریزمبلغ 500/000 ریال 

به صورت الکترونیکی به شــماره حســاب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب وسایردرآمدها ازتاریخ 99/10/21 لغایت 99/10/25 اقدام و یک 
نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
می گردد؛ الزم است درصورت عدم عضویت قبلی شرکت ها در سامانه فوق مراحل ثبت نام درسایت مذکور انجام ونسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. 
شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۴-۳۳۳۳۱700 داخلی2079 و در خصوص سامانه با داخلی 3000 تماس حاصل فرمایند. ثبت شماره 
تلفن، فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان درسامانه الزامی می باشد. ضمناً تأکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این 

شرکت ارائه گردد.
الزامات: 

۱. اولویت پیشنهادقیمت با تولیدکنندگان داخل کشور می باشد.
2. ارائه برنامه زمانبندی جهت تحویل بوشینگ ها الزامی می باشد.
۳. ارائه تایپ تست و جدول گارانتی بوشینگ ها الزامی می باشد.

توضيحات: 
۱. مبلغ تضمين شــركت درفرآيند ارجاع كار 860/130/000 ریال اســت که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي و یا واریز نقدی به نفع خریدار در روز برگزاري 

مناقصه تسلیم گردد.
2. دســتگاه نظارت: معاونت بهره برداری/ امورتعمیرات و نگهداری و رلیاژ شرکت ســهامي برق منطقه اي هرمزگان مي باشد. شرکت هاي متقاضي مي توانند درخصوص 

سؤاالت فني خود با امورتعمیرات و نگهداری پست ها با شماره 09900۴82852 آقای مهندس آذرمهر تماس حاصل فرمایند.
۳.حداکثرمهلت تحویل اســناد به دبیرخانه این شــرکت تا ســاعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/07 و بازگشــایي پاکات رأس ساعت 10 صبح همان روز در محل 

امورتدارکات و قراردادها مي باشد.
۴. به پیشنهادات مشروط مبهم مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5. آگهی ما درسامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر ، قابل مشاهده می باشد.
روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

وزارت نيرو
شركت سهامي برق 
منطقه اي هرمزگان

شناسه آگهی: ۱07۴۴2۱

نوبت اول
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 ] صفحه آخر[ ]صفحات ۴ و ۱0[

 فوتی هــای کرونا در آمریکا و انگلیس رکورد زد؛ 
4100 آمریکایی در یک روز فوت کردند!

 خبرگزاری رســمی فلسطین: رژیم صهیونیستی
 از بدو تأسیس تا سال 2020، 100 هزار فلسطینی را

به شهادت رسانده است.

 نقش ترکیه در حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه.
 استقبال گسترده از صدور حکم بازداشت ترامپ 

در عراق به جرم ترور فرماندهان مقاومت.
 شــیخ عیســی قاســم: بحرین تبدیــل به یک 

زندان بزرگ شده است.

فرانس 2۴:

تالش های آمریکا برای کودتا در کشورهای دیگر
به خودش بازگشت

 درخشــان: مشــکالت گازی اخیر به برنامه های 
توتال در پارس جنوبی مربوط است.

 آغاز به کار ناوگان ویژه بانوان در اتوبوسرانی پایتخت.
 رئیس خانه توســعه تجارت ایران: رانت واردات 

مانع توسعه صنایع دانش بنیان است.

 بعد از دســتور رهبر انقالب، ورود 150 هزار دوز 
واکســن کرونا از آمریکا توسط هالل احمر منتفی 

شد.
 دور جدیــد ثبت نــام طرح اقدام ملی مســکن 

کارگران تا 25 دی ادامه دارد.

معاون وزير راه و شهرسازی خبر داد

افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن استیجاری
با طرح مالیات بر خانه های خالی

 ]صفحه 8[

ناگفته های حاج موسی اسماعيلی مسئول ستاد بازسازی عتبات استان صالح الدين عراق 
از رشادت های حاج قاسم در محاصره سامراء

اهلسنتبهسردارسلیمانیمیگفتند:
شمامدافعانواقعیماهستید

با حضور سردار سالمی

پایگاه راهبردی موشکی سپاه
در سواحل خلیج  فارس رونمایی شد

 سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران به همراه دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه با رونمایی از یکی از پایگاه های موشکی نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج  فارس، از بخشی از 

دستاورد ها و تجهیزات راهبردی زیرسطحی و موشکی این نیرو بازدید کردند.

 در بحبوحه درگیری های داعش 
در اطــراف منطقه موصل و تکریت، 
حاشیه نشــین های دجله که عمدتا 
از اهل ســنت بودند به حرم امامین 
عســکریین)ع( پناه می آوردند و به 
با  امروز  سردار سلیمانی می گفتند: 
همه وجودمان احساس می کنیم که 

شــیعیان، مدافعان واقعی ما هستند و ما نجات یافته شما 
هستیم.

 دوســتان عراقــی بــه دفتر ما 
می آمدند و می گفتند که »ســردار 
ســلیمانی کی می خواهــد بیاید؟« 
اینها آوازه ســردار ســلیمانی را در 
منطقه شــنیده بودند. یعنی همگی 
 التمــاس می کردنــد، می گفتنــد:

»کی سلیمانی می خواهد بیاید وارد 
منطقه بشود؟ کی می خواهد ما را نجات بدهد؟«

 ]صفحه ۱۱[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

راغفر: به جای خوش بینی به آمریکا
دولت، ساختار بودجه را 

اصالح کند

رهبر انقالب تأكيد كردند

ورود واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس ممنوع است به اینها اطمینان و اعتماد نیست

بدونبرداشتنتحریمها
بازگشتآمریکابهبرجاممعناندارد

]صفحه ۳[

]صفحه آخر[

انتخاباتی«، »حقوق بشــری كه   »افتضاح 
هر چنــد روز يك سياهپوســت قربانی آن 
ارزش های  ماهيت  شــدن  »برمال  می شود«، 
دنيا حتی  تمسخر  كه موجب  آمريكا  ادعايی 
فلج«،  »اقتصاد  آمريكا شــده«،   دوســتان 
و »ده ها ميليون بيكار و گرسنه و بی خانمان« 
نشان دهنده اوضاع نابســامان آمريكا است 
البته عجيب نيست، اما عجيب اين است  كه 
 كه عــده ای هنوز آرزو و قبله شــان آمريكا

است.
 حضــور جمهــوری اســالمی در منطقه 
»ثبات آفرين« و موجب رفع بی ثباتی اســت 
همچنان كه در ســوريه و عراق اين واقعيت 
را همه ديدند. بنابرايــن، اين حضور، قطعی 
 اســت و بايد وجود داشته باشــد و خواهد 

داشت.
برای كاهش  اقدام دولت   تصميم مجلس و 
بخش ديگری از تعهدات برجام كاماًل درست 

و عقالنی بود.
واكسن  بودند  توانســته  اگر  آمريكايی ها   
توليد كنند اين افتضاح كرونايی در كشورشان 
 به وجود نمی آمد كه در يك روز حدود ۴ هزار نفر

تلفات داشته باشند. 
 قيام دينی و ضدآمريكايی ۱9 دی در واقع 
اولين ضربــه تبر ابراهيمی بر پيكر بت بزرگ 
به حســاب می آيد، ضرباتی كه تا امروز ادامه 

يافته است.

 

این آمریکا
دیگر بزک شدنی نیست!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

توضیحات
دادستاننظامیتهران

دربارهگزارشنهاییبررسی
سانحههواپیمایاوکراینی

۱۰

به دليل مغايرت با متن قانون

رئیسمجلسآئیننامهدولت
دربارهقانونراهبردی

لغوتحریمهاراباطلکرد
۲

وزير دفاع عراق:

مستشارانایرانی
درجنگباداعش
ازهیچکمکیبهما

دریغنکردند

۱۱

با دستور رئيس جمهور

کارخانهنوآوریمشهد
درفضای3/7هکتار
بهبهرهبرداریرسید

3

نگاهی به ديروزنامه های زنجيره ای

بانیانوضعموجود
بهجایپاسخگویی

طلبکارشدند!
۱۱

ریچاردهاس:عصرپساآمریکاشروعشده
دیگرهیچکسدرجهانبهماتکیهنخواهدکرد

 حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای: آمريكايی ها در فتنه 88 به دنبال نا امنی و ايجاد آشوب و جنگ داخلی در ايران بودند كه موفق نشدند و خداوند 
همين مسئله را در سال 99 بر سر خودشان آورد.


