
امروز  ورزشی،  کیهان  مجله 
)شنبه 5 اسفند 1396( در 
سراسر کشــور منتشر شد. 
صفحــه ای   84 هفته نامــه 
از  عکسی  با  ورزشی  کیهان 
در  پایتخت  دربی گذشــته 
نیم فصــل لیــگ برتر روی 
کیوســک رفت و در شماره 
ورزشــی،  کیهــان   3179

آخریــن مطالب ورزش ایــران و جهان را می خوانیــد. در هفته نامه 
کیهان ورزشــی مطالــب زیر را می خوانیــد: 1- مدیریت جهادی در 
ورزش )چشــم انداز( 2- گفت وگو با علیرضــا صمیمی دروازه بان تیم 
 ملی فوتســال )نگاه چند بعــدی( 3- زنده یاد پــاس )پرونده هفته(

 4- و آخریــن اخبــار از فوتبال ایران و اروپا و رشــته هایی همچون 
کشتی، والیبال، سوارکاری، فوتسال، کاراته، شطرنج، پینگ پنگ و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/7/13 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: آقای رضا شهبازی به شماره ملی 0073920754 

به عنوان رئیس هیئت مدیره- آقای محمدجواد پناهی به شــماره 

ملی 0491762453 به عنوان نایــب رئیس هیئت مدیره- آقای 

جعفر اعتمادی شــریف به شــماره ملی 0067130161 به عنوان 

مدیرعامــل انتخاب گردید. کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی و 

تعهــدآور با امضاء دو نفر از اعضــای هیئت مدیره مجتمعا با مهر 

شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء یکی از 

اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مواد پژوهان صالح 
سهامی خاص به شماره ثبت 281228 

و شناسه ملی 10103186832

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

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/04/17 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای روبــت بدلیانس آواکم پور 

به ســمت رئیس هیئت مدیره - آقای فریدون ثقهًْ االسالمی به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرخ هاشم زاده فالح به 

ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال برای 

تصدی هیئت مدیــره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 

تعهــدآور، مالــی و قراردادها با امضاء رئیــس هیئت مدیره یا 

مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضــاء هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا هر 

یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی شالوده 
سهامی خاص به شماره ثبت 8696 

و شناسه ملی 10100371008

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/07/15 و مجوز 

شماره 11/51163 مورخ 96/9/4 اداره کل راهداری و حمل  ونقل 

جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای الفریت 

برزگرمهرابی  کدملی 0041092015 به عنوان رئیس هیئت مدیره 

آقای واروژ سورنیان کدملی 1911266691 به عنوان نایب رئیس 

هیئت مدیره آقای لئون آهارونیان کدملی 2850556769 به عنوان 

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت 

از جمله چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی 

از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت ستی
 سهامی خاص به شماره ثبت 3568 

و شناسه ملی 10100220669 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمود اکبری شماره ملی 0070336121 
بــا پرداخت 570/000 ریال به صندوق موسســه در زمره شــرکا قرار 
گرفت. - مجید فرزانه کلورزی شــماره ملی 2659740739 با پرداخت 
430/000 ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. - سرمایه 
موسسه از 1000/000 ریال به 2/000/000 ریال افزایش و ماده مربوطه 
در اساســنامه اصالح گردید - لیست شرکا به شــرح ذیل قرار گرفت: 
محمود اکبری با شــماره ملــی 0070336121 دارای 570/000  ریال 
مجید فرزانه کلورزی با شــماره ملــی 2659740739 دارای 430/000 
ریال سیدمصطفی مسعودی علوی با شماره ملی 0075755327 دارای 
900/000 ریال سیدامید موســوی ایرائی با شماره ملی 0015178749 

دارای 100/000 ریال.

آگهی تغییرات موسسه داناتدبیر ماندگار 
بین الملل به شماره ثبت 37887 

و شناسه ملی 14005615217

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/9/9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد احمــدی زاده طورزنی به 
شــماره ملی 0042545064 آقای مسعود صادقی به شماره ملی 
0045006768 آقای حامد نصیری به شماره ملی 0071941843 
به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
خانم افســانه فرجی به شــماره ملی 0066162017  به ســمت 
بازرس اصلی و خانم مرضیه طالبی چقاســیاهی به شــماره ملی 
0622259113 به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 

به سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر شیوا 
سهامی خاص به شماره ثبت 414733 

و شناسه ملی 10320670376

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

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 اســالمی 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 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 اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1396/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکترعیسی رضایی 

بــه کدملی 3440013987 به عنوان بــازرس اصلی و آقای دکتر 

حمید رحمت به کدملی 2991882727 به عنوان بازرس علی البدل 

برای 1 سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان فتح ا... حکمی اصفهانی 

به کدملــی 0038199866، محمد ســدهی اصفهانی به کد ملی 

0043127721 و سیامک شــکیبی به کدملی 0038685779 به 

عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه  کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت پزشکان متخصص شیراز 
کلینیک سهامی خاص به شماره ثبت 30622 

و شناسه ملی 10100760728

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

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
شرح در صفحه3مالف4047
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يادداشت روز

خبر ويژه

از عدالت
 تا ارتجاع!

مدعیاناصالحاتمردهاند
یادستشانباداعشدریککاسهاست؟!

دراندیشکدهچتمهاوسانگلیس

عراقچی: برجام برای ایران
دستاوردی نداشته است

فلسطینی ها در قدس با لنگه کفش و تخم مرغ
به جان فرستاده های ترامپ افتادند

صفحه2

سؤال از رئیس جمهور با 102 امضاء
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

درمراسمتشییعباشکوهشهیدانمدافعامنیت

سرداراشتری:بههیچگروه،فرقهوجریانسیاسی
اجازهتحرکاتضدامنیتیوخرابکارانهنمیدهیم

* معاون توانیر از ارائه برق رایگان به کشاورزان خبر داد.

* وزیر کار در پنجمین سال دولت روحانی: مردم قدرت 

خرید خوبی ندارند.

* وزیر نیرو: طرح بارورسازی ابرها در دست مطالعه است.

* رئیس اتحادیه پوشــاک: دســتور العمل وزیر صنعت 

منجر به واردات بی رویه پوشاک شد.

* مجری طرح گندم وزارت جهاد کشــاورزی: کیفیت 

گندم ایرانی مطلوب است.                           صفحه4

نمایندهسابقمجلس:

دولت کنونی 
رکورددار حقوق نجومی است

صفحه۳

صفحه۱0

* ائتالف آمریکا: در عراق و سوریه 841 غیرنظامی 
را کشته ایم!

* مردم در بروکسل با شعار »آل سعود جنایتکار« از 
عادل الجبیر استقبال کردند!

* جزئیات تازه از نحوه شــهادت 4 جوان بحرینی 
در خلیج فارس.

* ترامپ هم خواســتار مسلح شــدن معلمان در 
مدارس آمریکا شد!                           صفحهآخر

گزارشکیهانازآخرینتحوالتغوطهشرقی

غرب با تمام ظرفیت برای نجات
آخرین پایگاه تروریست ها در سوریه وارد عمل شد

* ضیــاءاهلل اعزازی ملکی نماینده بنــاب: با آغاز موج 
رفاه زدگــی و اشــرافی گری در کشــور که ریشــه در 
دولت ســازندگی دارد فاصله طبقاتی بیشتر شده و در 
جامعه ای که اختالف طبقاتی وجود داشــته باشــد از 

عدالت خبری نیست.
* اگر اراده ای وجود داشته باشد مجلس می تواند نقش 
مهمی در رســیدن به هدف تحقــق عدالت اجتماعی 
داشته باشــد، باید مردم لمس کنند که مسئولین به 

دنبال کاهش فاصله طبقاتی ایجاد شده هستند.

* معصومه آقاپور نماینده شبستر: تک تک نمایندگان 
مجلس در جبران کم کاری برای رســیدن به ایده آل و 
هدف عدالت اجتماعی می توانند نقش ایفا کنند، مجلس 
موظف است قوانین را با صراحت، شفافیت و صداقت به 

تصویب رسانده و مانع تورم قانونگذاری گردد.
* علی ابراهیمی نماینده شازند : نبود شفافیت در حوزه 
اقتصادی و به تبع آن بروز فضاهای سوء استفاده و رانت 
از مهمترین علل عقــب ماندگی در موضوع عدالت در 
کشور است.                                             صفحه۱0

نمایندگانمجلسدرگفتوگوباکیهان:

تا مدیران نجومی بگیر هستند
عدالت اجتماعی محقق نمی شود

*عراقچیدراندیشکدهچتمهاوسدرانگلیس:ایرانبرجام
راداســتانیموفقنمیداندچراکهازآنبهرهمندنشــدهو

تحریمهابرداشتهنشدهاست.
*آمریکاتقریباهرروزتعهداتشدربرجامرانقضمیکندو
آمریکادلیلاینمسئلهاستکهبرجامبرایایرانموفقنبوده

است.حتیمتنوکلماتبرجامنقضشدهاند.
*اگرشــرکتهاوبانکهاباایرانکارنکنندوبرجامبرای
کشورمانمنفعتیدرپینداشتهباشــد،نمیتوانیمدراین

توافقباقیبمانیم.
*عراقچیدرمصاحبهباشــبکهبیبیســیگفت:اینیک
واقعیتاستکهمطالباتمردمازبرجامبرآوردهنشدهاست
واظهاراترئیسجمهورآمریکادربارهبرجاممانعتوســعه

اقتصادیایرانبودهاست.
*متاسفانهدولتآقایروحانیدرسال94دراقدامینامتعارف
تمامیتعهداتخودراپیشاپیشانجامداد.شتابزدگیدولت
درانجامیکطرفهتعهدات،موجبشــگفتزدگیمقاماتو
رسانههایغربیشد.صفحه2

* معترضان فلســطینی در رام اهلل در اعتراض به مداخالت آمریکا در امور فلسطین، یک هیئت آمریکایی را که در 
سفری غیررسمی به کرانه باختری رفته بودند با پرتاب لنگه کفش و تخم مرغ بدرقه کردند.

* معترضان می گفتند به تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
معترضند و شعار »قدس پایتخت دولت فلسطین« و »آمریکایی باید برود« را سر می دادند.                صفحهآخر

* حلقه انحرافی در اوج تحریم ها 2 سال کار کشور را بر زمین گذاشتند  صفحه2


