
کیهان  هفتگــی  مجلــه 
ورزشــی حــاوی مطالب 
آخرین  و  خواندنی  خوب، 
و  ایران  ورزش  از  اخبــار 
تیر  )شــنبه 31  جهــان 
در  شد.  منتشــر   )1396

این شماره می خوانیم.
1- تحــول در مدیریــت 

ورزش )سرمقاله(
2- قصه پرغصه ورزش )تکاپو(

3- »نگاه چندبعدی« به عظیم قیچی ساز کوهنورد تبریزی
4- گزارش خبری از فوتبال پایه؛ توافق با بازیکنان مســتعد در 

بلوار »فردوس غرب«
5- مطالب خبری از شــطرنج، والیبال، بسکتبال و فوتبال ایران 

و جهان را می خوانید.

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

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

https://telegram.me/kayhan_news

سه

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشــتی و 

تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی 

و فروش و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی 

و دندان پزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی. )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان 

شهید علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 

سهم 2000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 2/000/000 ریال 

توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136 

مــورخ 1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شــعبه شــهید 

هادی پور پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شــمس خو به شماره ملی 0076193152 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و 2- ملک فرهاد حضرت 

بــه شــماره ملی 2297437781 بــه ســمت مدیرعامل و 

عضــو هیئت مدیــره و 3- حســن قهــاری به شــماره ملی 

0439840562 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 

دارنــدگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای 

یکــی از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود و اوراق عــادی و اداری با امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشی سورشجانی به 

شماره ملی 1970252642 به عنوان بازرس اصلی و شهیاد 

علی اکبر ســلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا در تاریخ 1395/5/20 
به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/2/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند:
یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 
میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به ســمت بازرســین: علیرضا بروجردیان به شــماره ملی 
0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی به شماره ملی 
0450486125 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی 

انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی سال 1394/10/30 

به تصویب رسید.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخــاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توســط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

اداره کل فرودگاه اســتان گیالن در نظر دارد در راســتای ارتقاء ســطح تأمین 
خدمات مورد نیاز مســافرین و مشایعین فرودگاهی، نســبت به: 1- واگذاری فضاها 
و محل هــای تبلیغاتــی جهت بهره بــرداری در داخل ترمینال 2 و محــاوط فرودگاه
 2- واگــذاری و بهره برداری از 5 عدد بیلبــورد تبلیغاتی در محوطه داخلی دیوار جاده 
رشت به انزلی و ورودی به انضمام 4 عدد تابلوی فلزی در محوطه بلوار داخلی فرودگاه 
3- بهره برداری از اماکن تجاری و خدماتی )شــامل غرف بسته بندی بار، اسباب بازی، 
ســاعت فروشی، گوشی و لوازم جانبی موبایل( واقع در سالن عمومی انتظار ترمینال 2 

جمعًا به متراژ 21/50 مترمربع
حداکثــر به مدت 3 ســال در قالب انعقاد قــرارداد واگذاری محل بــا رعایت الیحه 
قانونــی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشــور مصوب )1358( و 
آئین نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش 

خصوصی اقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، اجرایی و مدیریتی 
الزم می باشــند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 
1396/5/10 ضمن واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب 2176844401008 در وجه 
اداره کل فرودگاه استان گیالن، با مراجعه به اداره بازرگانی فرودگاه، به آدرس: فرودگاه 
ساختمان اداری- اداره بازرگانی و حقوقی، نسبت به ارائه فیش واریزی مزبور و دریافت 

اسناد فراخوان اقدام نمایند.
ســپرده شــرکت در فراخوان معادل: 1- مبلغ 81/000/000 ریال بابت بهره برداری از 
فضاهای تبلیغاتی داخل ترمینال 2 و محاوط فرودگاه بین المللی ســردار جنگل رشــت

2- مبلغ 259/560/000 ریال بابت بهره برداری از 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی در محوطه داخلی 
دیوار جاده رشت به انزلی به انضمام 4 عدد تابلوی فلزی در محوطه داخلی فرودگاه 3- مبلغ 
33/300/000 ریال بابت بهره برداری از اماکن تجاری و خدماتی )شــامل غرف بسته بندی 
بار، اســباب بازی، ساعت فروشی، گوشی و لوازم جانبی موبایل(، به صورت ضمانتنامه معتبر 

بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد.
مهلت تکمیل و تســلیم اســناد )حداکثر( تا پایــان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 
1396/5/22 بــه فرودگاه، امور اداری، دبیرخانه، می باشــد که کلیــه پاکات فراخوان 
)شــامل پاکت ضمانتنامه، پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت و آنالیز درآمد- هزینه( 
می بایســت به طور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شــده 

به فرودگاه ارایه گردد.
الزم به ذکر اســت ارزیابی و شناسایی بهره بردار واجد شــرایط با توجه به معیارهای 
مندرج در اســناد فراخــوان انجام خواهد گردید و شــرکت در فراخوان هیچگونه حق 
و حقوقــی برای متقاضی ایجاد نخواهد نمود و هزینه انتشــار آگهی با برنده فراخوان 
می باشــد. مشخصات محل های قابل واگذاری، از طریق فرودگاه و سایت مربوطه، به 

آدرس ذیل، قابل ارائه خواهد بود.
   www.rasht.airport.ir                                    :آدرس سایت فرودگاه
www.airport.ir
http://iets.mporg.ir

آگهی فراخوان عمومی
 شناسایی متقاضی جهت واگذاری

فضاها و محل ها جهت فعالیت های 
تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی 

سردار جنگل رشت

وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور

اداره کل فرودگاه استان گیالن

اداره کل فرودگاه استان گیالن

دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب مراغه
موضوع مناقصه: توسعه شبکه و نصب انشعاب فاضالب شهر مراغه

محل اجراء: شهر مراغه
محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت

مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 5/328/404/000 ریال )پنج میلیارد و سیصد و بیست 
و هشت میلیون و چهارصد و چهار هزار ریال(

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 266/420/000 ریال )دویست و شصت و شش 
میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال(

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه
حداقل رتبه مورد نیاز شرکت در مناقصه: رتبه 5 آب )دارای حداقل یک مورد 
کار مشابه در زمینه لوله گذاری شبکه آب و فاضالب به اتمام رسیده با رضایت نامه 

کتبی کارفرما(
تا مورخه 96/5/10 مورد  واریزی  )تاریخ فیش   96/5/10 مهلت دریافت اسناد: 

قبول می باشد(
نحوه دریافت اسناد: شرکت کنندگان با مراجعه به وب سایت شرکت آبفا مراغه به 
اسناد  دانلود  به  http://www.abfa-maragheh.ir / می توانند نسبت  آدرس 
اقدام نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مبلغ 300/000 ریال )سیصد هزار 
ریال( را به حساب شماره 0106160577006 بانک ملی شعبه اوحدی به نام شرکت 
آب و فاضالب مراغه واریز و فیش نقدی را با درج کامل نام و شناسه ملی شرکت و 
نام مناقصه به شماره 37223389-041 جهت تحویل به امور قراردادها فاکس نمایند.
آدرس شرکت: مراغه، خیابان خواجه نصیرشمالی، ده متری مطهری، شرکت آب و 

فاضالب مراغه، امور قراردادها- شماره تماس: 041-37228911-12
مورخه  شنبه  روز  صبح   9/30 ساعت  تا  پیشنهادات:  تحویل  محل  و  تاریخ 

96/5/21 با اخذ رسید به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب مراغه تحویل گردد.
هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای

 شماره 96/5
»نوبت دوم«

شرکت آب و فاضالب مراغه

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب مراغه
سهامی خاص

شماره ثبت 2443
شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد در نظر دارد نگهداری شبکه کابل مراکز 
در 3 بخش مجزا به شرح و کیفیت مندرج در اسناد مربوطه را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید. از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده 
توسط مراجع ذیربط دعوت می شود پس از واریز مبلغ 50/000 ریال به حساب جام شماره 
1644444472 بانک ملت شــعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080268129 بنام شرکت 
مخابرات ایران- منطقه یزد حداکثر تا تاریخ سه شــنبه 96/5/10 در وقت اداری به واحد 
قراردادهای این شرکت واقع در میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکز امام حسین مراجعه 
و با ارائه فیش بانکی اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، آنها را مهر و امضاء نموده 
و به ضمیمه پیشنهاد خود و سایر مدارک حداکثر تا تاریخ شنبه 1396/5/21 به دبیرخانه 

این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.
الف( نگهداری شــبکه کابل مراکز شــهید مطهری- شــاهدیه و زارچ)تضمین شرکت 
در مناقصــه جهت بخش الف 178/400/000 ریال( ب( نگهداری شــبکه کابل مراکز 
شــهدای هفتم تیر و کوثر و شهید مفتح یزد)تضمین شرکت در مناقصه جهت بخش ب 
269/300/000 ریال( ج( نگهداری شبکه کابل مراکز امام خمینی)ره(، شهید روحپرور و 

رسالت)تضمین شرکت در مناقصه جهت بخش ج 279/910/000 ریال(
مدارک الزم: 1- تضمین های شــرکت در مناقصه باید بصورت ضمانت نامه بانکی یا 
چک بانکی تضمینی یا واریز وجه نقد به حســاب جام شماره 1644444472 بانک ملت 
شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080267181 بنام شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد 

باشد. 2- اسناد مناقصه
قابل توجه شرکت کنندگان: * به پیشــنهادهای مبهــم، فاقد امضاء، مشروط، فاقد 
سپرده، با سپرده مخدوش، با سپرده کمتر از میزان مقرر، با چک شخصی و نظایر اینها و 
همچنین پیشنهادهایی که بعد از زمان مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد 
شــد.* هرگونه FOC در LOP ممنوع بوده و در نرخ پیشــنهادی، باید ارزش قیمت 

تخفیف و موارد رایگان در کل اجزاء مناقصه سرشکن شود.
* در صورت درج آگهی در روزنامه اســتانی مالک زمان توزیع اســناد و تحویل آنها به 
دبیرخانه این شرکت تاریخ چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری می باشد. * این مناقصه 
یک مرحله ای بوده و گشایش پاکت ها در تاریخ یکشنبه 1396/5/22 در 
محل اداره تدارکات و پشــتیبانی شرکت به نشانی: یزد- میدان امام حسین)ع( ساختمان 

مرکزی شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد طبقه اول می باشد.
 WWW.yazdtelcom.ir -37333018 تلفن پاسخگویی

مناقصه شماره 96/6

شرکت مخابرات ایران )منطقه یزد(

شرکت مخابرات ایران 
سهامی عام 
منطقه یزد نوبت اول

سال هفتادو ششم   شماره ۲۱6۷6   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه 3۱ تیر ۱396  ۲۷ شوال ۱43۸   ۲۲ جوالی ۲0۱۷

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

صفحه2

فرجامبیحاصل
برجام!

سردبیر پناهنده به آمریکا
و خط و نشان برای اطرافیان روحانی!

ایران اسالمی میزبان پیکر مطهر 2۰۰ شهید دفاع مقدس

گزارش خبری تحلیلی کیهاناعتراض ها به محاصره مسجداالقصی جهانی شد

روحانی هم نقض برجام را
تأیید کرد

رئیسجمهوروعدهداددرمقابلبدعهدیآمریکابایستد

* مســکو: به تمام دستورات آمریکا هم اگر عمل کنیم 

تحریم ها را لغو نخواهد کرد.

* عقب نشــینی پی در پــی ســعودی ها در برابر قطر 

شروط 13گانه به 6 شرط تنزل یافت.

* روایت نوری مالکی از خیانت بارزانی تا جان فشانی حشدالشعبی.

* آغاز طوفانی عملیات مشــترک حزب اهلل و ســوریه

 برای آزادسازی ارتفاعات القلمون و عرسال.

* رویتــرز: پادشــاه عربســتان شــهریورماه بــه نفع 

محمد بن سلمان کناره گیری می کند.

صفحه آخر

لبیکعبدالملکالحوثیبهسیدحسننصراهلل
آمادهجنگبااسرائیلهستیم

صفحه3

* آیــت اهلل خاتمی: ما کابینــه ای می خواهیم که برای مــردم کار کند، با 
حاشیه ســازی مخالفیم. مردم دیگر از شعار خســته شده اند. مردم مشکل 

دارند، پس مشکالت مردم را حل کنیم. 
* امروز اگر ســپاه پاسداران انقالب اســالمی به دیرالزور موشک زد، همه 
آفرین می گویند، پس آنهایی که در سایت های خود جای جالد و شهید را 

عوض می کنند، توبه کنند.
* عده ای در داخل جای جالد و شــهید را عوض می کنند. برخورد با اینها 
و کندن کلک شان عمل ارزشمند امام)ره( و پیروان آنها بود که باید به آنها 

مدال داد نه  اینکه در سایت های خود جای جالد و شهید را عوض کنند.
* متأسفانه فرانسه با استفاده از مهره  سوخته منافقین و نیز موضع گیری های 
دیگر نشــان داد که در عرصه سیاســی عقب مانده است؛ چرا که از عناصر 
خائن و آدم کشی مانند داعشی ها استفاده می کند.                      صفحه3

خطیب جمعه تهران:

مردم از کابینه کار می خواهند
از شعار خسته شده اند

* افزایــش مصــرف  بنزیــن اگــر ادامــه یابــد

احتمال سهمیه بندی وجود دارد.

* رئیس شــورای ملی زیتــون ایران: دســتگاه ایرانی 

هسته گیری زیتون،13 برابر مشابه خارجی ظرفیت دارد.

* شرایط جدید دریافت دسته چک اعالم شد.

* رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ: مرغ 8000 

تومانی گران نیست!

صفحه4

واردات۲۵هزارخودرویخارجی
طی۳ماه

 خوش رقصی کویت برای صهیونیست ها
با اخراج 15 دیپلمات ایرانی

صفحه2

* محاصره مســجد االقصی و قــدس در کنار حمالت 
شدید رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین با واکنش 

و محکومیت گسترده جهان اسالم مواجه شده است.
* پانزده هزار نظامی رژیم صهیونیستی شهر قدس را 
به  محاصره خود درآوردند و گیت های الکترونیکی در 
ورودی های مسجد االقصی نصب شد. این اقدام در 50 

سال گذشته »بی سابقه« عنوان شده است.

* رهبر انصاراهلل یمن: فلسطین امروز بیش از هر زمان 
دیگر در معرض خطر قرار دارد.       

* رئیــس دفتــر سیاســی جنبش حمــاس: جرئت 
پیــدا کردن دشــمن در برابر مســجداالقصی نتیجه 
کشــمکش ها و اختالفــات داخلی در امت اســالمی

است.
صفحه آخر

* روحانی: آمریکایی ها به  بهانه های مختلف به دنبال اعمال یک سری 
تحریم های جدید هستند که با هیچ منطق و روح و متن برجام هم 

سازگار نبوده و در تعارض است.
* از تخلفات آمریکا نمی گذریم و در برابر آنها می ایستیم اما در عین 
حال حواسمان جمع است که باید چگونه از این فضای به وجودآمده 

بهره برداری کنیم.
* ظریف: اگر مســئله نقض یا آنچه در متن توافق هســته ای عدم 
اجرای قابل توجه تعریف شده است، باشد، ایران گزینه های دیگری 

را شامل خروج از توافق هسته ای پیش رو دارد.
* روزنامه های زنجیره ای با سانسور مواضع ظریف علیه آمریکا در 

صفحات نخست خود، حتی به وی حمله و توهین نیز کردند!
* روسیه و چین اقدام آمریکا در اعمال تحریم های تازه علیه ایران 

را مغایر با برجام دانستند.
* اندیشــکده انگلیســی »مطالعات راهبردی«: در حالی که بحث توافق 
هســته ای با ایران با موارد دیگر این کشــور چون آزمایش موشک های 
بالستیک، رفتارهای منطقه ای یا مسائل مربوط با حقوق بشر متفاوت هستند 

اما به نظر دولت ترامپ برجام را برای این کار به گروگان گرفته است.   
* عراقچی در پایان کمیســیون مشترک برجام: موارد بدعهدی یا 
نقض برجام  از سوی آمریکایی ها را شــرح دادیم. این کشور باید 
مسئول شناخته شود.                                                    صفحات2و1۰


