
مجله کیهان ورزشــی، امروز )شــنبه 10 مهر 1400( در سراسر کشور منتشر شد. 
هفته نامه کیهان ورزشی، حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان است و اخبار فوتبال 
ایران و جهان را می توانید در این نشــریه مطالعه کنید. کیهان ورزشی در تازه ترین 
شــماره اش، نگاهی مفصل به رویدادهای کشــتی ایران و جهان دارد و به بازی های 
انتخابی جام جهانی 2022 قطر در تمامی قاره ها پرداخته است. در تازه ترین شماره 

کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- اراده اصالح ورزش )چشم انداز(

- کسب 6 امتیاز، سند صعود نیست )نگاه چند بعدی(
- هتل کارتن و بیان مصائب اجتماعی و فرهنگی دهه 70 )سینما و ورزش(

- پایان جهانگرد دنیای فوتبال )پرونده خارجی(
... و آخرین اخبار از رشته هایی چون کشتی، بسکتبال، والیبال، کاراته، تکواندو، 

جودو، دوومیدانی، وزنه برداری، شطرنج، جانبازان و معلولین، هندبال، فوتسال و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد کم آبی دیگر شعار نیست

فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای- نوبت دوم

دارد  نظر  در  مناقصه گزار  دستگاه  عنوان  به  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
پاکت ها  بازگشایی  پیشنهاد مناقصه گران و  ارائه  تا  اسناد مناقصه  از دریافت  برگزاری مناقصه 
 www.setadiran.ir از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه: اجرای اولویت اول آبرسانی به مجتمع زرآباد- مرانگ از سد جگین

مبلغ برآورد اولیه: 102/503/849/715 ریال )یکصد و دو میلیارد و پانصد و سه میلیون و 
هشتصد و چهل و نه هزار و هفتصد و پانزده ریال(

)اعتبار پروژه فوق تواما از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین می گردد(
و  میلیارد  )پنج  5/125/000/000  ریال  کار:  ارجاع  فرایند  در  تضمین شرکت  مبلغ 

یکصد و بیست و پنج میلیون ریال(
رتبه و رشته مورد نظر: دارای رتبه  5 آب

سپهر  0102934990003بانک  حساب  شماره  به  ریال  اسناد: 5/000/000  خرید  مبلغ 
صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 تاریخ 1400/7/7 تا ساعت 
 14 تاریخ 1400/7/12

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 1400/7/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 مورخ 1400/7/28

محل بازگشایی: سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده 
از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است.

امتیاز الزم  احراز حداقل  ارزیابی کیفی مناقصه گران و  از  پیشنهادات واصله پس  امتیاز کیفی الزم: 
)65( بازگشایی خواهد گردید.

پیشنهاددهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  به آدرس 
www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، 

ب و ج تهیه و به صورت فایل های pdf در سامانه فوق درج نمایند.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
بیمارستان شریعتی- شرکت  بلوار ناصر- جنب  بندرعباس-  ارزیابی کیفی آدرس:  الف و  پاکت های 
اینترنتی  سایت   33350582-86-87 تلفن  قراردادها(  )امور  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب 
 WWW.Abfa Hormozgan.com نشانی:  به  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس تهران: 27313131 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
شناسه آگهی: 1198849 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان
سهامی خاص

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
شــد:  اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات   1399/06/30 
آقای محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به ســمت 
ملــی 0043216031  کــد  هیئت مدیره   رئیــس 
 آقای محمد بیدآبادی به ســمت عضو هیئت مدیره 
کــد ملــی 0032280661 آقای احمــد بیدآبادی 
بــه ســمت نائــب رئیس هیئت مدیــره کــد ملی 
بیدآبــادی  عبدالحســین  آقــای   0041638158
عضو هیئت مدیره کد ملــی 0043821121 آقای 
میثــم بیدآبــادی به ســمت مدیرعامــل کد ملی 
0075350671 تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات 
و غیره به امضــاء 2 نفر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره 
بهمراه مهــر شــرکت و اوراق عادی مراســات و 
مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/04/29 و تاییدیــه اداره کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
اســتان تهران بــه شــماره 992/15/97065 مــورخ99/6/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال 
مالی98 به تصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ابوالحســن شــفیع زاده 
با کد ملــی 0048890170 و ابوطالب بیــژن داعی با کد ملی 
2218993856 و علــی بغدادی با کــد ملی 4910375503 و 
رافیق آحادی اردبیلی با کد ملی 1460658795 و فاطمه صانعی 
با کد ملی 0558919200 به ســمت اعضا اصلی هیئت مدیره و 
محمد یداللهی بصیــر با کد ملی 3874406016 و اصغر قاضی 
سعیدی با کد ملی 1229222952 به عنوان اعضای علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت ســه ســال انتخاب گردیدند. ساســان 
محســنی با کد ملی 5779723370 بــه عنوان بازرس اصلی و 
عباس آرزوی عراقی با کد ملی 0050916777 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. ســرمایه 

شرکت به مبلغ3730000000ریال افزایش یافت.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید و توزیع کارکنان 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

به شماره ثبت 155616 و شناسه ملی 10101983635 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 98/10/10 تصویب گردید. آقای هوبرت کارل 
گبهارد گرستر)دارنده کد فراگیر به شماره 91738138( بعنوان بازرس 
اصلی و آقای زیگفرید اریش کارل شــولر)دارنده کد فراگیر به شماره 
91738310( بعنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت 1 ســال 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت انتشار آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1ـ محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله  اندیشــه ، کوچه شــهید 
محمدرضــا نادربیگی ، خیابان مقصود ، پالک 8 ، طبقه اول کد 

پستی 1486781184تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی بیدک نانو ساختار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 566504 

و شناسه ملی 14009494060 

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/05 
و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/05 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال
به مبلغ 10000000000 ریال منقســم به 10000000 سهم 
1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شــده از طریق مطالبات 
حال شــده تامین گردیده افزایش یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت شریف گستر نفیس شهر سهامی خاص 
به شماره ثبت 498182 و شناسه ملی 14006164060 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح 
ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقای محمدحســین 
 0043216031 کدملــی  طهرانــی   ذوالفقــاری 
 آقــای احمد بیدآبــادی کدملــی 0041638158 
 آقــای محمد بیدآبــادی کدملــی 0032280661 
آقای عبدالحسین بیدآبادی کدملی 0043821121 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال 1398 به 
تصویب رسید آقای ســیدمهدی داودی محتشم با 
کد ملی 0072962811 به عنــوان بازرس اصلی و 
آقای ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی 
0055839983 به عنــوان بــازرس علی البدل برای 
مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان 
جهت درج آگهی های رســمی شــرکت در سال99 

تعیین نمودند.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279

و شناسه ملی 10102517680 

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/01 
و تاییدیــه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مــورخ99/6/22  بــه شــماره 992/15/97065  تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ابوطالب بیــژن داعی با کد 
ملی2218993856 به ســمت رئیس  هیئت مدیره علی 
بغدادی با کد ملی4910375503 به سمت نایب  رئیس 
 هیئت مدیره فاطمه صانعی بــا کد ملی 0558919200 
به ســمت منشــی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای 
ابوالحسن شفیع زاده با کد ملی0048890170 به سمت 
مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردید. کلیه قراردادها 
 و اســناد تعهدآور و اوراق بهادار شــرکت بــا دو امضاء
1- ابوالحسن شفیع زاده مدیرعامل به عنوان دارنده امضای 
ثابت 2- ابوطالب بیژن داعــی رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت تعاونی دارای اعتبــار خواهند بود. و در 
غیاب رئیس  هیئت مدیره امضای آقای علی بغدادی عضو 
هیئت مدیره معتبر اســت همچنین اوراق عادی شرکت 

تعاونی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید و توزیع کارکنان 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

به شماره ثبت 155616 و شناسه ملی 10101983635 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/11/02 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: صــورت های 
مالی موسســه برای ســال مالی منتهی به اســفند 1398 به 
تصویب رســید. موسســه حسابرســی بهمند به شناسه ملی 
10100174390 به ســمت بازرس اصلی و حمیدرضا امیری 
به شــماره ملی 0439125154 به عنــوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان 

روزنامه کثیراالنتشار موسسه انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات موسسه غیر انتفاعی دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
به شماره ثبت 2336 و شناسه ملی 10100187010 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : خانم مژگان بریمانی بسمت رئیس هیات مدیره 
آقای مهرداد مال عزیزی بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره 
و آقای محســن نمازیان بسمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب 
گردیدند.امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
 چک، ســفته، بروات قراردادها، عقود اسالمی اوراق عادی و اداری 
 با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شــرکت و سایر نامه های اداری 

با امضاء رییس هیات مدیره شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور چغازنبیل سهامی خاص 
به شماره ثبت 218258 و شناسه ملی 10860721906 

سال هشتادم   شماره 22855   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  شنبه 10 مهر 1400  25 صفر1443    2 اکتبر 2021

 ] صفحه آخر[ ]صفحات۴و۱۰[

 شــیخ ابراهیم زکزاکی: ما صدای انقاب اسامی 
ایران در نیجریه هستیم.

 شــروط انصاراهلل برای پایــان جنگ یمن؛ خروج 
اشغالگران، لغو محاصره و پرداخت غرامت.

 شــهادت بیش از 2 هزار کودک فلسطینی توسط 
صهیونیست ها طی 21 سال گذشته.

 به دلیل فساد انتخاباتی؛ نیکوال سارکوزی به یک 
سال زندان محکوم شد.

واکنش بحرینی ها به سفر وزیرخارجه اسرائیل به منامه

»الپید«! 
آیا شمشیر ذوالفقار را می شناسی؟

  درخواست نماینده مجلس از وزیر اقتصاد: پرونده 
تخلف بورس را به قوه قضائیه ارسال کنید.

 »زاکانی« معاونان، شهرداران و مشاوران خود را 
انتخاب کرد.

 میزان عرضه مرغ گرم در ایام تعطیل افزایش یافت.

در  واکســن  ُدز  هــزار   800 و  میلیــون   55  
 کشــور تزریق شــد ؛ کاهش مناطق قرمز کرونایی

به 16 شهر.
 زالــی: 90 درصــد بیماران بدحال که بســتری 

می شوند واکسن نزده اند.

وزیر اقتصاد:

ترمز افزایش قیمت ها
 کشیده می شود

 ]صفحه ۴[

 در پی درخواســت تعدادی از شــرکت های داخلی تولید لوازم خانگی از رهبر انقاب برای جلوگیری از واردات 
لوازم خانگی، ایشــان دســتور دادند که واردات این محصوالت باعث شکستن کمر تولیدکنندگان می شود و باید 

جلوی آن گرفته شود.
 متعاقب این نامه، رئیس جمهور رئیســی هم به وزرایش دســتور داد واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره ای 

ممنوع شود.
 شاهرودی، دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران معتقد است که سرمایه گذاری کانی در این حوزه شده و بیش از 
300 هزار نفر مشغول به کار شدند. ورود مجدد محصوالت کره ای موجب زمین گیر کردن صنایع داخلی می شد.

 تــا زمانی که خارجی ها بر بازار ایران ســیطره داشــتند، خطــر انحصار جدی بود، ولی بــا حضور نزدیک به 
 500 شــرکت ایرانی فعال در این حوزه عما زمینه شــکل گیری بازار رقابتی و رسیدن به کیفیت جهانی فراهم 

خواهد بود.

 ]صفحه ۲ [

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

تولید انبوه مسکن
قدرت خرید مردم را 

تقویت می کند

گزارش کیهان از رزمایش بزرگ ارتش در شمال غرب کشور

فاتحان خیبر
آماده مجازات صهیونیست ها

 

نمی گذاریم قفقاز را
بحرانی کنند

یادداشت روز

] صفحه۲ [

رئیس جمهور در سفر استانی به کهگیلویه و بویراحمد:

اجازه نمی دهیم حقی از کارگران
در هیچ نقطه ای از کشور ضایع شود

]صفحه ۳[

  در پی شــیطنت های رژیم صهیونیســتی در منطقه به عنوان یک عنصر ناخوانده و برهم زننده امنیت، 
 رزمایش »فاتحان خیبر« با هدف ارسال پیام هایی صریح به رژیم صهیونیستی و متحدان آن یعنی باکو و آنکارا

برگزار شد.
 ایران حضور پررنگ رژیم کودک کش و  اشغالگر صهیونیستی در مرزهای خود را نمی پذیرد و اجازه نمی دهد 
که متخاصمان ملت و نظام اســالمی، خود را در اطراف مرزهای ایران تجهیز و یا کشــورهای دیگر را علیه 

جمهوری اسالمی تحریک کنند.
 رزمایــش خیبر با حضــور تیپ های ۲۱۶ زرهی، ۳۱۶ زرهــی، تیپ ۲۵، گروه ۱۱ توپخانــه، گروه پهپاد، 
 گروه ۴۳۳ مهندســی رزمی و با پشــتیبانی بالگردهای هوانیروز در منطقه عمومی شــمال غرب کشور

 برگزار شد.

 فرمانده نیروی زمینی ارتش : با برگزاری رزمایش این پیام به داعش و صهیونیست ها مخابره خواهد شد که 
جایی در منطقه ندارند و نیروهای مسلح نظام جمهوری اسالمی ایران نسبت به آنها حساسیت ویژه ای دارند و 
در هرکجا که آنها را ببینند، برخورد خواهند کرد. فعالیت های صهیونیست ها را در مرزهای شمال غرب کاماًل 

رصد می کنیم.
 فرمانده قرارگاه منطقه ای شــمال غرب نیروی زمینی ارتش: ظرف مدت کمتر از ۴8 ساعت توانستیم نیروها و 

تجهیزات را از شمال غرب کشور به منطقه رزمایش فاتحان خیبر منتقل کرده و رزمایش را با موفقیت اجرا کنیم.
 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: رزمایش فاتحان خیبر، پیام صلح و دوستی به کشورهای همسایه 
و برای ارتقای آمادگی نظامیان است. به مسئولین کشورهای همسایه توصیه می کنم در دام توطئه های رژیم 

صهیونیستی نیفتند، اتحاد مسلمانان جهان باید برای مبارزه با استعمار و  اشغالگری حفظ شود.

صفحه ۱۱

همدلی و هماهنگی امروز قوای سه گانه 
در ۴۰ سال گذشته بی نظیر بوده است 

محسنی اژه ای
 در دیدار با اقشار مختلف مردم قزوین:

صفحه  ۱۱

طریقت منفرد
وزیر اسبق بهداشت درگذشت 

 رئیس جمهور در پنجمین سفر استانی خود، به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد تا ضمن بازدید از پروژه های 
عمرانی ، دیدارهای چهره به چهره با مردم و حضور در شورای اداری، مسائل و مشکات این استان را بررسی کند.

 آیت اهلل رئیسی در جمع کارگران سد در حال ساخت تنگ سرخ : حتماً به مسئوالن تذکر می دهم و تأکید می کنم 
که اجازه ندهند هیچ حقی از شــما کارگران عزیز ضایع شود. حتماً به دنبال ایجاد چارچوبی خواهیم بود تا حقی از 

هیچ کارگری در هیچ نقطه ای از کشور ضایع نشود.

دستور مهم رهبر انقالب
برای حمایت از تولید لوازم خانگی

صفحه ۱۰

»رئیس زاده« به عنوان رئیس کل 
سازمان نظام پزشکی کشور انتخاب شد

با رأی اعضای مجمع عمومی سازمان

صفحه ۱۱

سفیر اسبق ایران در باکو
 از کجا خط می  گیرد؟!

نگاهی به دیروزنامه  های زنجیره  ای


