
کیهــان  هفته نامــه 
ورزشی، امروز)شنبه 30 
دی 1396( در سراســر 
کشور منتشر شد. مجله 
کیهان  صفحــه ای   84
ورزشــی، با عکســی از 
مهدی طارمی و مطالبی 
ایران و جهان  از ورزش 
در  رفت.  کیوسک  روی 
کیهان   3174 شــماره 

ورزشی مطالب زیر را می خوانید.
1- اتحاد و همت برای خدمت)چشــم انداز( 2- گفت وگو با 
پیمان بابایی مهاجم تیم گســترش فــوالد تبریز)نگاه چند 
بعدی( 3- گریز »گریزپا« )پرونده هفته( 4- و اخبار فوتبال 
ایران و جهان و رشــته های والیبال، اتومبیلرانی، کشــتی، 

کاراته و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سه

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده مورخ 
1396/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای حســین نقیبی کد ملی 
0035324988 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره آقای ابراهیم 
نصیحت گر کدملی 1465260579 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم 
ســیما نورافکن کدملی 5279629561 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای 
فرامرز تسبیح گو کدملی 0044157479 به سمت عضو هیئت مدیره خانم 
مهناز جورابچی کدملی 0041538544 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور و 
مکاتباتی شــرکت مربوط به قراردادهای قبل از 1392/11/19 و حســاب 

جاری 02034018 بانک تجارت شعبه خردمند شمالی تهران با امضاء آقای 
فرامرز تسبیح گو و خانم مهناز جورابچی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. خانم سعیده ورپشتی قمشلو کدملی 
1288921551 به عنوان بازرس اصلی و آقای عقیل سیفی پور نقنه کدملی 

4640151209 بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بینش و فن سهامی خاص 
به شماره ثبت 46771 و شناسه ملی 10100919901 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/6/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرسی و خدمات 
مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی 10100468600 به عنوان بازرس 
اصلی و موسســه حسابرسی بهنام مشاربه شناسه ملی 10320173299 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامــه کیهان، به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهــت درج آگهی و 
اطاعیه های شــرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی منتهی به 94/9/30 به تصویب رسید. 

آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان 
 سهامی خاص به شماره ثبت 236036 

و شناسه ملی 10102769594 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 

1395/6/1 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: - لیلی فعلی به شــماره ملی 

0491269684، علیرضا مختاری به شــماره ملی 4569310869، علیرضا 

قاســمی به شــماره ملی 0491122136 و نیلوفر فامیلی به شماره ملی 

0061248827 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند. - محمدحسین ساعدی به شماره ملی 0048084719 به عنوان 

بازرس اصلی و محمدرضا گلستانی به شماره ملی 1249772400 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و 

حســاب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1394 به تصویب رسید. 

- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

حجت اله قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شهرستان های استان تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آوای نو سهامی خاص به شماره ثبت 87 
و شناسه ملی 10100019197 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/09/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای محمد لطفــی جال آبادی به 
شــماره ملــی 0251319423 بــا پرداخــت 5/000/000 ریال به 
صندوق شرکت در زمره شــرکاء درآمد. - درنتیجه سرمایه شرکت 
از مبلغ 10/000/000 ریال بــه 15/000/000 ریال افزایش یافت. 
ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردید - اسامی شرکاء و میزان 
سهم الشــرکه ها بعد از افزایش ســرمایه: - آقای مختار تیموری به 

شــماره ملــی 4888702306 دارای 3/500/000 ریــال - آقای 

بهروز کهریزی به شــماره ملی 3255380294 دارای 3/500/000 

ریال - آقای روح اهلل عباســی به شماره ملی 4590449609 دارای 

3/000/000 ریال - آقای محمد لطفی جال آبادی به شــماره ملی 

0251319423 دارای 5/000/000 ریال

آگهی تغییرات شرکت فناورگستر روبینا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 491266 

و شناسه ملی 14005814257

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 

1396/05/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب تقی پورآهنگر به 

شماره ملی 2060701163 به سمت بازرس اصلی و رضا عائی به 

شــماره ملی 5579142064 به سمت بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه طلیعه سبز جهان به 

شناسه ملی 10102853650 شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز به 

شناسه ملی 10102262391 شرکت حمل و نقل آزادگان به شناسه 

ملی 10101259330 شرکت مهندســی آماد بهینه ساز به شناسه 

ملی  10102251738 موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره به 

شناســه ملی 10100467987 برای مدت 2 سال به سمت اعضای 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سود و زیان سال 

مالی منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل 
کیفیت سنجش گستر دانا سهامی خاص به شماره ثبت 

196566 و شناسه ملی 10102384287 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/10/12 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: حجت اهلل قریشــی کد ملی 5929869741 به سمت 

رئیس هیئت مدیــره رضا ایزدی کد ملی 4322731996 به ســمت 

مدیرعامــل و نایب رئیــس هیئت مدیره علیرضا یعقوبی احســن کد 

ملی 0046955313 به ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره امیر نیکزاد 

دینان کد ملی 2062821451 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ناصر 

کرباسی زاده کد ملی 0046284745 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 

فرهاد عباس زاده موقر کد ملی 0049984039 به سمت عضو علی البدل 

هیئت مدیره امیرهوشنگ رحیمی کد ملی 00492965277 به سمت 

عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - اختیارات مدیرعامل 

مطابق ماده 30 اساسنامه شرکت می باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 

تعهدآور شــرکت از قبیل چک و سفته و غیره همواره با امضای متفق 

مدیرعامل و معاون مالی شرکت آقای امیرهوشنگ رحیمی که منتخب 

هیئت مدیره می باشد به همراه مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیمایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت 11202 
و شناسه ملی 10100444892

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/5/24 
و مجوز شــماره 11/48108 مــورخ 1396/8/20 اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سهراب تقی  پورآهنگر به 
شماره ملی 2060701163 به ســمت بازرس اصلی و آقای رضا عائی به شماره 
ملی 5579142064 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند- 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. - صورت های 
مالی منتهی به پایان ســال مالــی 1395/12/30 به تصویب رســید. - اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب شدند. شرکت گروه طلیعه 
سبزجهان)سهامی خاص( شناسه ملی 10102853650 شرکت خدماتی تحقیقاتی 
ساتر سبز)سهامی خاص( شناسه ملی 10102262391 شرکت بازرسی مهندسی و 
کنترل کیفیت سنجش گستر دانا)سهامی خاص( به شناسه ملی 10102384287 
شــرکت ناصرین وحید)سهامی خاص( با شناســه ملی 10102255011. شرکت 

مهندسی آماد بهینه ساز)سهامی خاص( شناسه ملی 10102251738

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان
 سهامی خاص به شماره ثبت 

81273 و شناسه ملی 10101259330 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای حمیدرضا قهرمانی با کد ملی 0384382819 به جای آقای پرویز مباحی 
به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور ساختمان، شهرساز اکباتان شناسه ملی 
10103269258 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید همدانی با کد ملی 
شماره 1286641616 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی 
زین الدینی با کد ملی 0042578590 به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای علی 
کاظمی با کد ملی 0519804491 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت 
باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اوراق و اســناد تعهدآور 
ازجمله چک، ســفته، برات و همچنین افتتاح حســاب های بانکی و پرداخت از 
حســاب های مذکور و بستن آنها و کلیه عملیات پولی، مالی و اعتباری شرکت 
با توجه به مفاد اساســنامه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل کلیه عملیات مذکور 
با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شــرکت انجام خواهد شد. اوراق 
عادی و مراسات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر 

اختیارات براساس اساسنامه به مدیرعامل تفویض می گردد. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16423 

و شناسه ملی 10100591316 

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

سال هفتادو ششم   شماره 21823   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 30 دی 1396   2 جمادی االول 1439    20 ژانویه 2018

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

دولت همت کند
نقیض گویی های نایب رئیس مجلس هنوز فرصت هست

درباره برجام

* فرمانده نیروی قدس ســپاه 
انقالب اسالمی: وقتی   پاسداران 
در  نادان  آن  نابخردانــه  صحنه 
آتش زدن پرچم ایــران را دیدم 
 خیلــی دلــم ســوخت؛ گفتم  
 ای کاش به جــای پرچم من را

)نه تصویر من را( بلکه من را 10 
بار آتش می زدند.

راهپیمایی گسترده در پایتخت نیجریه
برای آزادی شیخ زکزاکی

* ارتش ترکیه مواضع کردها درشهر عفرین سوریه 

را زیر آتش گرفت.

* انگلیسی ها برای دوشــیدن عربستان بیشترین 

رشوه را به شاهزادگان سعودی می دهند.

* جرج سوروس: فروپاشی اتحادیه اروپا حتمی است.

* حنا ربانی: هدف آمریکا از لشکرکشی به افغانستان 

تسلط بر امور چین، روسیه و ایران است.

صفحه آخر

آل سعود و کابوسی به نام 
موشک های بالستیک انصاراهلل

* براساس آمار بانک مرکزی بدهی خارجی ایران 

در 2 سالگی برجام افزایش یافت.

 * خریــد تضمینــی برنــج بــا قیمــت کیلویی 

9100 تومان آغاز شد.

* 96 سد کشور کمتر از 40 درصد آب دارند.

* در جشن بیست و پنجمین سالروز افتتاح فوالد 

مبارکه اصفهان؛ تولید فوالد در این مجتمع از مرز 

100 میلیون تن عبور کرد.                   صفحات۴و۳

دیپلماسی التماسی رئیس بانک مرکزی
در برابر سفیر آلمان

صفحه2

سرلشکر سلیمانی:

کاشبهجایپرچم،مرا10بارآتشمیزدند
برایسرافرازیاینپرچمدرهرقلهای10شهیددادهایم

* امروز ما بســیاری از توطئه های دشمنان را به سبب رهبری حکیمانه 
رهبرمان شکســت داده ایم و من باید تأکیــد کنم که دلیل حقیقی این 
پیروزی ها و آن چیزی که نقش محوری و اساسی در این پیروزی ها داشت 

بدون گفتار های تشریفاتی، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری بود.
* پیروزی محور مقاومت بر جریانات تروریستی تکفیری در عراق و سوریه 
هم برای همه مردم جهان و منطقه و هم برای مردم خودمان بود، اگر آن 

فداکاری ها نمی شد، امروز در خیابان های ما چه اتفاقاتی می افتاد؟
* خنثی شــدن ارهاب ساخته شده به دســت آمریکا توسط جمهوری 
اسالمی مهم ترین دستاورد سیاست خارجی کشور است.           صفحه۳

معاون وزیر صنعت:

بهره برداری از 1600 کارت بازرگانی مشکوک 
متوقف شد

صفحه۴

گزارش کیهان از طرح کنگره آمریکا برای تغییر یک جانبه مفاد برجام

آبراگلنکنید!
اروپادرتشدیدتحریمهاکنارآمریکاست

* با گذشت 2 ســال از نهایی و اجرایی شدن برجام عالوه  بر آنکه 
دستاورد آن برای معیشــت مردم تقریبا و تحقیقا هیچ بوده است 
طرف غربی به خصوص آمریکا عالوه بــر نقض مفاد برجام به دنبال 

تغییر یک جانبه آن می باشد.
* این طرح ضدایرانی که توسط جمعی از جمهوری خواهان مجلس 
نمایندگان آمریکا از جمله »پینتر روسکام«، »لیز چنی« و گروهی 
دیگر آماده شده است، ادامه تعلیق تحریم های هسته ای ایران را به 

شروطی منوط کرده که جزئی از توافق هسته ای نبوده اند.
* بر اســاس طرح جدید اگر ایران هر اقدامی را مرتکب شــود که 
»دسترسی نامحدود، اعالم نشده و بدون محدودیت جامعه بین الملل به 
برنامه هسته ای ایران از جمله دسترسی هرزمان و هرمکان و بازرسی از 
تأسیسات نظامی را رد کند«، تحریم های آمریکا بالفاصله بازمی گردد.

* در حالی که اکثر کشــورهای اروپایی به ظاهــر از برجام حمایت کرده و 
خواستار تداوم آن شده اند »بن کاردین« عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط 

خارجی مجلس سنا گفت: اروپا آماده همراهی آمریکا در تحریم  ایران است!
* نماینده فرانسه در شورای امنیت: برجام نگرانی های ما در زمینه 
برنامه موشــکی ایران را پوشش نمی دهد و به همین دلیل خواهان 

گفت وگوی صریحی در این رابطه هستیم.
* علیرغم تالش مدعیــان اصالحات و روزنامه های زنجیره ای برای 
گل آلود کردن آب با این عنوان که اروپا حامی ایران و به دنبال حفظ 
برجام می باشد اروپا و آمریکا در اعمال فشار به ایران و تحریم های 
فزاینده علیه کشورمان اختالفی ندارند.                                   صفحه2

* مردم نیجریه در اعتراض به شرایط نامعلوم شیخ »ابراهیم الزکزاکی« رهبر جنبش اسالمی این کشور، در ابوجا 
به خیابان ها آمدند.

* تظاهرکنندگان از دولت خواستند به بازداشت غیرقانونی این عالم سرشناس شیعه پایان دهد.
* با افزایش اعتراضات، هفته گذشــته ســازمان امنیت نیجریه مجبور شــد برای لحظاتی، شیخ زکزاکی را مقابل 

دوربین ها نشان دهد و مصاحبه تحریف شده ای را از وی برای آرام کردن اوضاع، پخش کند.
 * جنبش اســالمی نیجریه با انتشــار بیانیه ای، اعالم کرد، دســتگاه امنیتی این کشــور از طریق انتشار تصاویر 
شیخ زکزاکی، قصد گمراه کردن مردم را دارد.                                                                    صفحه آخر


