
هفته نامه کیهان ورزشــی 
امــروز )شــنبه( 15 مهر 
مطالــب  حــاوی   1396
خواندنــی و آخرین اخبار 
از ورزش ایــران و جهان 
شماره  در  یافت.  انتشــار 
3159 کیهــان ورزشــی 

مطالب زیر را می خوانید:
1- فوتبال غیراســتاندارد 

)چشم انداز(
دنیــای  در  گشــتی   -2

فوتبالی سرورجپاروف هافبک تیم استقالل )نگاه چندبعدی(
3- ماموریت ویژه شماره 10؛ منجی »آلبی سلسته«؟!

4- محرومیت طارمی شرم آور است!
5- از »فاتح  تریم« تا »شفر«؛ رونمایی از »استقالل آلمانی«

6- و آخریــن اخبــار فوتبال ایران و جهان و رشــته هایی چون 
کاراتــه جانبــازان و معلولیــن، دوومیدانی، فوتســال و فوتبال 

ساحلی، بسکتبال و والیبال

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

هردوهفتهیکبار،سهشنبهها

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1395/2/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه سود و زیان مالی شرکت در سال 1394 و مورد تصویب قرار گرفت.
آقای قادر فرهادی به شماره ملی 5459250536 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
لیال احمدی پشــکلو به شماره ملی 0059398231 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، تصویب 
ترازنامه و صورت های مالی 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 سروش سالمت رازی سهامی خاص 
به شماره ثبت 291033 و شناسه ملی 10103290633

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

مهدی ایمان زاده فرد به شــماره ملــی 0080491375 به 

سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی خلخالی به شماره ملی 

0063388741 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

مســعود خدیوزاد به شــماره ملی 1708876790 به سمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره 

ملی 0051260328 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 

سعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، تعیین وضعیت حق 

امضــاء، انتخاب بازرس 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 ایران آذر آلومینیوم سهامی خاص
 به شماره ثبت 102490 و شناسه ملی 10101464348

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: انجام کلیه امور فنی، مهندسی، تولیدی، 
صنعتــی و بازرگانی، اعم از »تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، راه اندازی خط 
تولید، احداث کارخانه، مشــاوره، انتقال تکنولوژی، نصــب و راه اندازی، تعمیر و 
نگهداری و خدمات پشتیبانی« در زمینه: »کلیه دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی، 
مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندسی پزشکی، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، 
مکانیک، رباتیک و مکاترونیک، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، مهندسی مواد، 
نرم افزار و سخت افزار رایانه و دستگاههای جانبی مربوط به آن، تجارت الکترونیک 
و تکنولوژی اطالعات )آی تی(«. همچنین بازرسی کاال و کنترل کیفیت و صدور و 
مشاوره کیفی استاندارد، داللی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شرکت های 
داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشــور، شــرکت در کلیه 
نمایشــگاههای داخلــی و خارجی، صادرات و واردات، خریــد و فروش و تهیه و 
توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، بازگشــایی ال سی برای شرکت نزد بانکهای 
معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 
بین المللی، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی به صورت 
ارزی و ریالی، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها 
و مزایــدات دولتی و خصوصی اعــم از داخلی و بین المللی و به طور کلی هرگونه 
فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد. )در صورت ضرورت قانونی، انجام 
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح(. - مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شــرکت: تهران شــمس آباد باالتر از میدان 
ملت خیابان غفاری پالک 3 کد پســتی 1673935743- سرمایه شرکت: مبلغ 

3/000/000/000 ریال منقســم به 100 ســهم 30/000/000 ریالی که تعداد 
100 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشــد که مبلغ 1/050/000/000ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شــماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد 
بانک سامان شعبه دولت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشــد. - اولین مدیران شرکت: خلیل ابراهیمی شــنگل آباد به شماره 
ملی 0450313697 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- مهری آسایش 
دوست نوبر به شــماره ملی 1375574231 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- 
مریم فرمهینی فراهانی به شــماره ملی 0083036768 به ســمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آ باد همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آباد 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه- 
بازرس اصلی و علی البدل: ســلمان باستانی به شــماره ملی 0073290841 به 
عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان مجرد به شماره ملی 0073863777 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان برای درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع فعالیت مذکور 

بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر در تاریخ 1395/6/23 
به شماره ثبت 498333 به شناسه ملی 14006170135 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حســین رهاب به شــماره ملــی 0938446932 به عنوان 

بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502 

بــه عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. ســید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی 

2753410542 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ســید 

سعید وفائی به شــماره ملی 0450170586 به سمت مدیر 

عامل انتخــاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 

با امضــای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر اســت روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران، انتخاب 

بــازرس، تصویــب ترازنامــه و صورت های مالــی، انتخاب 

روزنامــه کثیراالنتشــار 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 ار اس اکسپرس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 26997 و شناسه ملی 10100724645

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/3/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت 
از مبلغ 8/000/000/000 ریال به مبلغ 15/000/000/000 ریال منقســم به 100 سهم 150/000/000 
ریالی با نام از طریق مطالبات حال شــده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و 

ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 

آگهی تغییرات شرکت قدر کار سهامی خاص
 به شماره ثبت 456164 و شناسه ملی 10780035158 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )91147(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: رامین عزیزی به شماره ملی 3838451597 به سمت مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره و آرمان عزیزی به شــماره ملی 3830023073 به سمت نائب 

رئیس هیئت مدیره و آرش عزیزی به شــماره ملی 3839805627 به سمت 

عضــو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور 

شــرکت به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیــره و در غیاب مدیرعامل با 

امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد  سهامی خاص
 به شماره ثبت 473907 و شناسه ملی 14005009733

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )91151(

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقایان: عبدالحســین بیدآبادی ک.م 0043821121 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و احمد بیدآبادی ک.م 0041638158 به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
و محمدحســین ذوالفقاری طهرانی ک.م 0043216031 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره برای دوران تصــدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور از جمله چک، ســفته، برات و قراردادها با امضای دو نفر از سه 
نفــر آقایان اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت 

غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.

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

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )91148(

 ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع: خدمات تخصصی شهرســازی و معماری در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجع ذیربــط مدت: از تاریخ ثبت  به مدت نامحــدود مرکز اصلی:تهران 
شهرتهران-ونک-کوچه لیلی- بن بست رشیدغربی- پالک8-طبقه اول- واحد غربی-کدپستی 
1994615716 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 120/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان 
سهم الشــرکه شــرکا: آقای محمدعلی گلپایگانی به شــماره ملــی 4590993457 دارنده 
20/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای فراز گلپایگانی به شماره ملی 5410015193 دارنده 
100/000/000 ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای محمدعلی گلپایگانی به شماره ملی 
4590993457 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای فراز گلپایگانی به شماره 
ملی 5410015193 به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور و بهادار شــرکت از قبیل ســفته، برات، چک، قراردادها با امضاء  آقای فراز 
گلپایگانی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت 

موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ساتراپ هیرکان شارستان در تاریخ 
1396/07/02 به شماره ثبت 515866 به شناسه ملی 14007087710

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )91149(

سال هفتادو ششم   شماره ۲۱۷۳۹   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه ۱5 مهر ۱۳۹۶  ۱۶ محرم ۱4۳۹   ۷ اکتبر ۲0۱۷

صفحه2

خبر ويژهيادداشت میهمان

حمایت وارونه اروپا 
اصالح طلبان در فساد اقتصادیاز برجام! 

روسفید هستند)!(

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مذاکرهمجدددربارهبرجام
تله3جانبهآمریکا،اروپاوآژانس

صفحه2

با مشارکت حشدالشعبی و ارتش عراق

حویجه، طی 12 روز و با هالکت 217 داعشی آزاد شد

خطیب جمعه تهران:

منشأ شایعات علیه رئیس قوه قضائیه
یک شبکه بهایی است

صفحه آخر

* یــک مســئول: اغلــب فروشــندگان بــا حذف 
برچسب قیمت به دنبال قیمت های دلبخواهی هستند.

* مردم: باالخره نفهمیدیم بابت سهام عدالت باید به 
دولت پول بدهیم یا بگیریم!

* پوشــاک خارجی 48 ســاعته از مناطــق آزاد به 
فروشگاه های تهران می رسد!

* وزارت نفت سیاســت مؤثری برای کنترل مصرف 
بنزین نداشته است.                            صفحه 4

نسبت به سال پایانی دولت قبل

جذب سرمایه خارجی در دولت یازدهم
45 درصد کاهش یافته است

* دبیر کل جهاد اســالمی در لیست افراد تحت تعقیب 
آمریکا قرار گرفت، ابوبکر بغدادی خط خورد!

* پیام مسلمانان میانمار خطاب به جامعه جهانی؛ حرف 
کافی است، اقدام کنید.

* »اسکاردو«، شهری شیعه نشین معروف به ایران کوچک.

* 16 شهید و 40 مجروح در پی حمله داعش به زیارتگاه 
شیعیان پاکستان.

* هافینگتون پست: آل سعود نتوانست بین پوتین و ایران 
فاصله بیندازد.

صفحه آخر

با 30 ماه تأخیر

سازمان ملل سرانجام نام ائتالف سعودی را 
در لیست سیاه قرار داد

* رئیس  ســتادکل نیروهای مسلح: شهید همدانی از 
ابتدای نوجوانی در راه اســالم و انقالب حرکت کرده و 
هیچ گاه لحظه ای به فکر آرامش نبوده و در نهایت پاداش 
این تالش را در دفاع از حرم اهل بیت)ع( دریافت کرد.

* شهید همدانی در سال 90 و در شرایط خاص سوریه 
که یک ارتش خســته در ده ها جبهه مقابل نیروهای 
تازه نفس و با  انگیزه تروریست که از همه طرف تجهیز 
می شد باید می ایستاد به سوریه رفت و با الگوبرداری از 

بسیج، مردم این کشور را آموزش داد.

* سردار سلیمانی و شهید همدانی و دیگر فرماندهان 
مستشار ما با ســازماندهی نیروهای انقالب اسالمی از 
کشــورهای مختلف کاری کردند که ورق برگشــت و 

مناطق  اشغال  شده آرام آرام باز پس گرفته شد.
* نفود کالم شــهید همدانی میان مردم سوریه کار را 
خیلی راحت تر کرد چرا که نگاه سوری ها به فرماندهان 
ایرانی نگاه به چشــم یک خارجی نیست بلکه به عنوان 
فرشته و یک موجود مقدس است که هرچه می گویند 
مقدس است و باید به آن عمل کرد.              صفحه3

در مراسم دومین سالگرد شهادت حاج حسین همدانی

سرلشکر باقری: سوریه را شهید همدانی نجات داد

صفحه3

* در حال حاضر برجام به یک توافق یکطرفه تبدیل شده است؛ به عبارتی 
»هسته ای رفت و تحریم ها ماند«. اما آمریکا- کاخ سفید و کنگره- با ژست 
دروغین مخالفت با برجام به دنبال ایجاد اختالل محاسباتی در افکار عمومی 

و مجموعه تصمیم گیر در دستگاه دیپلماسی است.
* برجام به طور خالصه عبارت اســت از »اقدامات نقــد ایران در مقابل 
وعده های نسیه 1+5 و علی الخصوص آمریکا«. بنابراین نتیجه ایده آل برای 
آمریکا، لغو برجام نیســت، چون رویکرد »وعده نسیه در برابر اقدام نقد« 

هیچ گاه برای وعده  دهنده ضرری ندارد.
* درست است که ترامپ یک دیوانه اســت، اما آنقدر هم دیوانه نیست که 
برجام را پاره کند. او نه تنها از برجام متنفر نیست بلکه هم برجام را می خواهد 
و هم تحریم ها را. راهبرد دولت ترامــپ، زمینه چینی برای مذاکره مجدد و 

تحمیل برجام های جدید موشکی، منطقه ای و... و دائمی کردن برجام است.
* »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه-شهریور96-: برجام باید حفظ 
شود، اما در عین حال باید در زمینه تمدید محدودیت های برجامی، مسائل 

موشکی و منطقه ای با ایران گفت وگو کرد.
* »یوکیا آمانو« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در روزهای گذشته 
از اعضای 1+5 خواست تا درباره بند T ضمیمه اول توافق هسته ای با ایران 
شفاف سازی کنند.کارشناسان اظهارات آمانو را زمینه چینی برای مذاکرات 

مجدد درباره برجام دانسته اند.
* »پیتر ویتیگ« سفیر آلمان در واشنگتن در مصاحبه  با » ان پی آر«: آنگال مرکل 
در رایزنی با ترامپ با صراحت اعالم کرد که ما نگرانی های مشــترکی با آمریکا 
درباره فعالیت های مخرب ایران در منطقه،  آزمایش های موشــکی این کشور و 
نقض حقوق بشر و غیره داریم و می توانیم درباره آنها بحث کنیم.          صفحه2

* اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور : اطالع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی 
برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. 

* شرکت ســرمایه گذاري میراث فرهنگي و گردشــگري ایران مشهور به سمگا بخشــی از حوزه تحت مدیریت 
جهانگیری است که تیرماه 1388 با سرمایه 20 میلیارد تومانی به ثبت رسیده و ظرف مدت کوتاهي توانسته شش 

شرکت اقماري بزرگ تأسیس کند.
* در آیین بزرگداشت روز جهانی جهانگردی ، از مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری، به عنوان کارآفرین 
برتر این صنعت تقدیر و تندیس شایستگی به دست روحانی به او اهدا شده بود.                               صفحه2

مهدیجهانگیری
برادرمعاوناولرئیسجمهوربازداشتشد

    


