
مجله هفتگی کیهان ورزشی 
خواندنی،  مطالــب  حــاوی 
تحلیــل، گــزارش و آخرین 
اخبار از ورزش ایران و جهان 
امروز )شنبه-30 اردیبهشت( 
در سراسر کشور منتشر شد. 

در این شماره می خوانیم:
* حال فوتبال خوش است؟! 
»ســرزمین  )چشــم انداز(، 
الله ها« رضا را تحسین کرد، 

همه چیز از مسابقات همبســتگی کشورهای اسالمی، نگاهی به قهرمان 
جام حذفی ایران، ذخیره های میلیاردی، گادوین منشا ایرانی است )شهر 
فرنگ(، ویژه نامه شانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران )30 برداشت 
از 30 هفته(، نبرد پســران خوب با شیاطین ســرخ )فینال لیگ اروپا(، 

نتایج مسابقات فوتبال اروپا و...
پوستر: تیم های کشتی آزاد و فرنگی ایران، نفت تهران، چلسی انگلیس، 

پیمان حسینی

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

هردوهفتهیکبار،سهشنبهها

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1395/4/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایان عبدالحســین بیدآبادی ک.م 0043821121 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و احمــد بیدآبادی ک.م 0041638158 
به ســمت عضو هیئت مدیــره و مدیرعامل و محمدحســین 
ذوالفقاری طهرانی ک.م 0043216031 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و 
قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر آقایان اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراسالت غیرتعهدآور با 

امضای مدیرعامل و یا هر یــک از اعضای هیئت مدیره معتبر 
است.

 بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعییــن وضعیت حق امضاء، 
انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیــره، تعیین دارندگان حق 
امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر صبا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 217842 و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید:
آقــای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی به ســمت رئیس 

هیئت مدیره کد ملی 0043216031
آقای محمد بیدآبادی به ســمت عضو هیئت مدیره کد ملی 

0032280661
آقای احمد بیدآبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کد 

ملی 0041638158
آقای عبدالحســین بیدآبادی عضو هیئــت مدیره کد ملی 

0043821121
آقــای میثــم بیدآبــادی به ســمت مدیرعامــل کد ملی 

0075350671
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و 
بــرات و غیره به امضاء 2 نفــر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره 
بهمراه مهر شرکت و اوراق عادی مراسالت و مکاتبات اداری 
به امضــاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، 
تعیین دارندگان حق امضاء تعیین سمت مدیران، انتخاب و 
تعیین سمت هیئت مدیره 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 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 هیئت مدیره مورخ 1395/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقــای محمدرضــا آیت الــه زاده شــیرازی بــا کد ملی 
0055034241 به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل.

- آقای احمد بیدآبادی با کد ملی 0041638158 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

- آقــای محمدحســین ذوالفقــاری طهرانی بــا کد ملی 
0043216031 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

- آقای عبدالحسین بیدآبادی با کد ملی 0043821121 به 
سمت عضو هیئت مدیره.

- آقای امیر محرابی نژاد کد ملی 0939700190 به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته 
و بــرات و غیره به امضــای 3 نفر از اعضای هیئت مدیره به 
همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت به امضای یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 
دارنــدگان حق امضاء 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 فناوران اطالعات و ارتباطات 
میعاد شرق سهامی خاص به شماره ثبت 206517 

و شناسه ملی 10102481335

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشتی و تجهیزات 
پزشکی و دندان پزشکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی و فروش و 
نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی و دندان پزشکی 
و بیمارســتانی و آزمایشــگاهی. )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 باشــد که مبلغ 2/000/000 ریال توســط 
موسســین طی گواهــی بانکــی شــماره 73/3616/136 مورخ 
1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید هادی پور پرداخت 

گردیده است.
اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شمس خو به شماره ملی 0076193152 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و 2- ملک فرهاد حضرت به شــماره ملی 
2297437781 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره و 3- 

حســن قهاری به شــماره ملی 0439840562 به ســمت رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با 

امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی 

و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بــازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشــی سورشــجانی به 

شــماره ملی 1970252642 بــه عنوان بازرس اصلی و شــهیاد 

علی اکبر سلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله 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

دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 
درمانی زنجان در نظــر دارد مدیریــت و تامین نیروهای 
مراکز بهداشتی)جامعه ســامت( و پایگاه های ضمیمه خود را 
مســتقر در شهرســتان های زنجان، ابهر، خدابنده و خرمدره)با 
برآورد 123/410/169/559ریال بر مبنای ســال 96( از طریق 
مناقصه عمومی به شرکت های فعال در ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانــی دارای صاحیت از یکــی از اداره های تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی کشــور در رشــته خدمات عمومی)کد4( دارای 
حداقــل رتبه 6 واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت 
کســب اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چاپ آگهی 
لغایــت پایان وقت اداری)ســاعت 14:15( مورخ 96/3/6 به صورت 
  www.zums.ac.ir :الکترونیکــی غیرحضوری بــه آدرس 
)بخش دسترســی ســریع لینک مناقصه ها و مزایده ها( و یا به 
پایگاه ملی اطاع رســانی مناقصات و بــه صورت حضوری به 
اداره امور قراردادهای دانشــگاه واقع در زنجان- ضلع شمالی 

میدان آزادی- ساختمان شماره 2 مراجعه نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان زنجان

آگهی مناقصه 
عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
استان زنجان

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- اســمعیل خدادی به کد ملی 2092758640 به سمت معاون 
مالی شرکت انتخاب گردید.

- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از جمله، چک، ســفته، 
بــرات و قراردادها با دو امضای متفــق مدیرعامل ناصر یزدآبادی 
ورنوسفادرانی و معاون مالی شرکت اسمعیل خدادی همراه بامهر 
شــرکت معتبر اســت و در غیاب معاون مالی بــا امضای یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین 
وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 83950 

و شناسه ملی 10101285457

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

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۶۲۷   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه30 اردیبهشت ۱39۶  ۲3 شعبان ۱43۸   ۲0 مه ۲0۱۷

* مجری طرح گندم: ادعای پایین بودن گلوتن گندم ایرانی 

فقط بهانه ای برای واردات است.

* حاجی دلیگانی: بازار عراق پذیرای کاالی ایرانی است 

اما مسئوالن کاری نمی کنند.

* یک کارشــناس اقتصادی: تصمیم گیری های دولتی 

مانع از کارکرد مناسب بانک ها شده است.

* فعال اسبق صنعت پوشاک: بسیاری از پوشاک کودک موجود 

در بازار از تولیدات بنجل خارجی است.                 صفحه۴

یک اقتصاددان:

اروپایی ها تا توانستند از دولت یازدهم 
باج گرفتند

* پرونده فساد رئیس جمهور غربگرای برزیل روی میز دادگاه عالی.

* برای ممانعت از شکســت جنگنده های آمریکایی به 

حمایت از تروریست های تکفیری کاروان ارتش سوریه 

را در مرز عراق بمباران کردند. 

* محافظان اردوغان در واشنگتن مخالفان را کتک زدند؛ 

آمریکا سفیر ترکیه را احضار کرد.

* ادامه پیشــروی ارتش عراق در موصل؛ حشدالشعبی 

2فرودگاه مهم را از داعش پس گرفت.         صفحه آخر

بعد از بی اعتنایی کره شمالی به تهدید ها

واشنگتن: پیونگ یانگ به ما اعتماد کند
ترامپ شخصًا آماده مذاکره است

ملتسنگتمامگذاشت
گزارش کیهان از برخی تخلفات انجام شده و در دست بررسی

برآورد اولیه از میزان مشارکت مردم؛ حدود۴۰میلیون نفر

✔گزارشهایاولیهوغیررسمیازحضورحدود40میلیوننفر
درانتخاباتدیروزحکایتدارد.

✔رهبرانقالب:سرنوشتکشــوردردستآحادمردماست،
چراکهرئیسقوهمجریهراانتخابمیکنند،همچنینانتخابات
شوراهایشهروروستانیزمهماستزیرامنتخباِنآن،خدمات
شهریوروستایییعنیمسائلروزمرهمردمرادراختیاردارند.
✔سخنگویشوراینگهبان:گزارشتخلفاتزیاداستومشغول

بررسیهستیم.
✔نرساندنتعرفهبهشعبخاصکهدرآنهارقیبدولتازرأی
بیشتریبرخورداربود،ازجملهمهمترینتخلفاتدستاندرکاران

دولتیانتخاباتبود.
✔سیدمصطفیمیرسلیم:نرســاندنتعرفهبهشهرستانها،
روستاهاوشعباخذرایمصداقبارزفروختندینبهدنیاست

برای4تارأی.
✔رئیسکلدادگستریاســتانتهران:120نفردرشهرهای
مختلفاستانتهراندرارتباطباتخلفاتانتخاباتیازجمله

صفحه۳خریدوفروشآرابازداشتشدهاند.


