
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

مجله هفتگی کیهان ورزشی 
حــاوی مطالــب خواندنی،  
و  مصاحبه  گزارش،  تحلیل، 
آخرین اخبار از ورزش ایران 
و جهــان امروز )شــنبه- 3 
مرداد( در سراســر کشــور 
منتشر شــد. در این شماره 

می خوانیم:
* اراده برای حل مشــکالت 
)چشــم انداز هفتــه(، لیگ 
باشد  »تماشاگرمحور«  باید 
با محمود  )تکاپو(، گفت وگو 

مشحون )والیبال را باال بردند تو سر بسکتبال زدند(، سالم بر لیگ 15 
فوتبال ایران، با ســیامک مرندی در نگاه چندبعدی، آکادمی بسکتبال 
قدرت خود را از دست داده اســت، برنامه کامل لیگ فوتبال اسپانیا، 

آخرین اخبار از نقل و انتقاالت فوتبال ایران و جهان و... 
پوســتر: تیم ملی آرژانتین )1986(، مهدی مهــدوی و فرهاد قائمی 
)والیبال(، آردا توران، شــوان اشــتایگر، پیتر چک، استقالل صنعتی 

خوزستان و راه آهن و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
مــورخ   932/15/216261 شــماره  مجــوز  و   1393/5/14

1393/8/11 اداره کل تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایــان: حاج اعــالء میرمحمد صادقــی ک.م 1280767391، 
عباس حیدر ک.م 0052618331، علی عبداللهیان باروق ک.م 
0044720191، عباس حاج هادی مسلمان ک.م 0048023388، 
امیرمحمود دهلوی ک.م 0042614112 بســمت اعضا اصلی و 
آقایان: سیدحسین توخته ک.م 4989275489 و محمد داوودی 
ک.م 0048081302 بسمت اعضا علی البدل برای مدت دو سال 

تعیین شدند.
موسســه حسابرســی روشــنگر بصیــر دارای شناســه ملــی 
10100528627 بازرس اصلی و موسســه حسابرسی و خدمات 
مالی آریــا به روش با شناســه ملــی 10100621378 بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند.
روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت تعیین شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 تصویب شد.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و صورت های 
مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب و تعیین سمت هیئت 
مدیره، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت تعاونی مجاب کوثر 
سهامی عام به شماره ثبت 423505 

و شناسه ملی 10320760591

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

بارکد3122947

م الف 91035

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1393/10/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن 10101285457 

بــه نمایندگی رحیم شــاکی باهــر 1380777021 به ســمت 

رئیــس هیئت مدیره و شــرکت مهندســی عمــران و تولیدی 

نیــرو 10101357432 بــه نمایندگی مهــدی میرزائی برنلقی 

214241 1531 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و شــرکت 

انبوه ســازان سبز اندیشــان 10102770018 با نمایندگی علی 

امینی 0062297074 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات و قراردادها و عقود اســالمی با امضای ثابت مدیرعامل به 

اتفــاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

اســت و اوراق عادی و  اداری بــا امضای مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین 

دارندگان حق امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
فضا کار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 399682 

و شناسه ملی 10320496591

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

بارکد 2974786

م الف 91026

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/2/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:

خانم شــراره ثابتیان ازناده به شــماره ملــی 2297917406 به 

سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

- خانم شــیرین ثابتیان ازناوه به شماره ملی 1199258199 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره

- خانم ســپیده ثابتیان ازناوه به شماره ملی 4650498570 به 

سمت عضو هیئت مدیره

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء خانم شراره 

ثابتیان ازناده به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 

مدیره، تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب مدیران انتخاب شــده 

توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تجهیز ابزار ماهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 439255 

و شناسه ملی 10320877871

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

بارکد 2982785

م الف 91027

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1394/03/04 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقــای محمدحســین ذوالفقــاری طهرانــی به شــماره ملی 

0043216031 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

- آقای  احمد بیدآبادی به شماره ملی 0041638158 به سمت 

رئیس هیئت مدیره

- آقای عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 به 

ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بــرای بقیه مدت تصدی 

هیئت مدیره تعیین شدند.

- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و ســفته و 

برات به امضا 2 نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت 

و اوراق عادی و مراســالت به امضــا یکی از اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا تعیین 

وضعیــت حق امضا، تعیین و تفویض اختیــارات نماینده قانونی، 

تعیین ســمت مدیــران، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره 

انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پرورش  داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت 69792 

و شناسه ملی 10101147298

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

بارکد 3094250

م الف 91028

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/2/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای اسداله انواری به شماره ملی 0322873592 به سمت عضو 
هیئت مدیره، خانم فهیمه الســادات موسوی مجد به شماره ملی 
0071481095 به سمت عضو هیئت مدیره، خانم هانیه هنرزاد 
به شماره ملی 0078373727 به سمت عضو هیئت مدیره، آقای 
بهمن ســلطانی عمیدآبادی به شــماره ملی 4839616434 به 
ســمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا انواری به شــماره ملی 
0323340997 به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حامد خلج به 
شــماره ملی 0322222214 به سمت عضو هیئت مدیره، آقای 
مهدی عشقی منفرد طهرانی به شماره ملی 0073710709  به 
ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
آقای دیانت الیاســی پیربوداغ به شــماره ملی 5669403983 
به ســمت بازرس اصلی، آقای وحید داداشــلو به شــماره ملی 
0080871631 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی 

انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، 
تصویب ترازنامــه و صورت های مالی، انتخــاب مدیران، انتخاب 
بــازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سازه اندیشان سبز 
صبا سهامی خاص به شماره ثبت 274467 

و شناسه ملی 10103009199

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

بارکد 3098053

م الف 91024

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/02/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای ســید محمود مقدسی موسوی با کد ملی 5579323719 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای منصور وثوقی عابدین با کد ملی 2709145626 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کمال  الدین بهزادی گهر با  کد 

ملی 0420095675 به سمت مدیرعامل تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل 
و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حــق امضا، انتخاب و 
تعیین ســمت هیئت مدیره 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 مهندسین مشاور تهران 
پادیر سهامی خاص به شماره ثبت 57118 

و شناسه ملی 10101022021

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

بارکد 2905235

م الف 91033

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۱۱۴   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه 3 مرداد ۱39۴   ۸ شوال ۱۴36   ۲5 جوالی ۲0۱5

گزارش خبری تحلیلی کیهان

چالش اوباما و کنگره
تعقیب یک هدف از دو مسیر

همزمان با تجاوز نظامی به خاک سوریه

ترکیه فعالیت داعش
در 13 استان را متوقف کرد

يادداشت روز

خبر ويژه

صفحه2

دولت ترکیه
بر لبه پرتگاه

اعتماد یکطرفه 
روزنامه دولت

به شیطان بزرگ
* نقش گــروه متصل بــه بانک 
مرکزی در گران کردن سکه پس 

از توافق
* ایران بعد از تحریم باید 2 برابر 

قبل نفت بفروشد!
* قاتق نان یا بالی جان؟

صفحه2

* »گراهام فولر« تحلیلگر ارشــد سابق سازمان ســیا: چالش واقعی ایران، 
موضع انقالبی و مخالفت صریح و همیشگی ایران با سلطه قدرت آمریکا )و 

اسرائیل( در خاورمیانه است.

* ایران در جهان عرب به محبوبیت باالیی رســیده است؛ مخالفت صریح 
ایران با نظام آمریکایی، به طور گسترده تحسین می شود.

صفحه3

* خبرهــای ضد و نقیض از ســقوط فرودگاه 

عدن.

* بازداشــت 3200 نوجوان مصری از زمان به 

قدرت رسیدن ژنرال السیسی.

* تشییع باشکوه پدر فلسطینی که هنگام دفاع 

از فرزندش به شهادت رسید.

* اعتصاب در فرودگاه بین المللی رم 60 درصد 

پروازها را لغو کرد.                        صفحهآخر

میشل عون: امنیت لبنان
مرهون حزب اهلل است

* معاون توانیر: نزدیک به 100 درصد روستاهای کشور 

از نعمت برق برخوردارند.

* برق رسانی به روستاهای زیر 10 خانوار هم در دستور 

کار توانیر قرار دارد.

* با وجود تولید انبوه داخلی، دولت 150 هزار تن شکر 

خارجی خرید.

* معاون وزیر جهاد کشــاورزی: سال گذشته با واردات 800 هزار تن شکر 

برخی از کارخانجات داخلی تولید شکر ورشکست شدند.           صفحات۱۱و۴

داوطلبان در انتخاب رشته 
فریب مؤسسات خصوصی را نخورند

با حضور گسترده مردم و عالمان دینی صورت گرفت

تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم حضرت زینب)س(در قم

* نیروهای امنیتی ترکیه در اقدامی 
غیرمنتظره حمالت گســترده ای را 
علیه داعــش در داخل و خارج این 

کشور آغاز کردند.
* در 13 استان ترکیه صدها پایگاه 
داعش تعطیل و 250 تروریســت 

دستگیر شده اند.
* رسانه های ترکیه ای اعالم کردند 
ارتش این کشــور نیز بــا تجاوز به 
شهر حلب سوریه، مواضع داعش را 
بمباران و صدها تکفیری را کشتند.

* ترکیــه با این اقدام قصد دارد گذشــته ننگین خــود در حمایت از این 
تروریست های بدنام را پاک کند.

* ترکیه می گوید، به دلیل کشــته شــدن یک سربازش به دست داعش به 
خاک سوریه لشگرکشی کرده است!

* به اعتقاد کارشناســان چرخش 180 درجه ای ترکیــه در مقابل داعش، 
احتماالً به دلیل این اســت که آنکارا هم به این نتیجه رســیده که کار این 

گروه بدنام تمام است.
صفحه آخر

* در این مراسم پیکر مطهر شهید محمد ابراهیمی از اتباع افغانستان که در نبرد با تکفیری ها در سوریه به 
شــهادت رسیده بود از مسجد امام حسن عسکری)ع( تا حرم مطهر تشییع و پس از طواف بر مضجع شریف 
حضرت معصومه)س( و برگزاری نماز به امامت حجت االسالم سید محمد سعیدی امام جمعه موقت قم برای 
تدفین به قطعه شهدای بهشت معصومه انتقال داده شد.                                                    صفحه3

تحلیلگر ارشد سابق سیا:

کانون اصلی قدرت ایران مواضع انقالبی و مخالفت با سلطه آمریکاست

* اختالف کاخ سفید و کنگره بر سر فعالیت هسته ای ایران و توافق صورت گرفته، نه راهبردی بلکه تاکتیکی است.
* اوباما پیش از این در مرکز ســابان اعالم کرده بود اگر بتواند می خواهد پیچ و مهره های برنامه هسته ای ایران را 

باز کند!
* تامین امنیت و منافع رژیم صهیونیســتی، مقابله و مهار فعالیت های هســته ای و جلوگیری از پیشرفت جمهوری 
اسالمی ایران از جمله موضوعاتی هستند که هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در آمریکا کوچک ترین اختالفی 

درباره آنها ندارند.

* اوباما در مصاحبه با بی بی سی بار دیگر از حمله نظامی به ایران الف زد.
* جان کری در سنا: توافق نمی کردیم رژیم تحریم ها می پاشید و کسی هم برای حمله نظامی با ما همراهی نمی کرد.

* شین بت )یک نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی( از توافق دفاع کرده و آنها ساده لوح نیستند.
* »واشنگتن پست«: مقامات سابق امنیتی اسرائیل برجام را »توافق خوب« برای اسرائیل می دانند.

* »جک لو« وزیر خزانه داری آمریکا: تحریم های مربوط به حقوق بشر و حمایت ایران از تروریسم کماکان برجای 
خود باقی خواهد بود و حتی می توانیم در این دو حوزه، تحریم های جدیدتری هم اعمال کنیم!                                صفحه2


