
 مجلــه کیهان ورزشــی، 
امروز )شــنبه( در سراسر 
شماره  شد،  منتشر  کشور 
کیهان  هفته نامــه   3165
ورزشــی با مطلب تحلیلی 
و خبــری از ورزش ایران 
و جهــان روی کیوســک 
رفت.  فروشــی ها  روزنامه  
در این شماره هفته کیهان 

ورزشی می خوانید: 1- فوتبال ایران به کجا می رود؟! )چشم انداز(
2- گفت وگو با امید سینگه مهاجم تیم پارس جنوبی جم )نگاه چند بعدی(

 3- مسافری از جنوب )پرونده هفته(
4- چند نسل با صدای این دو نفر خاطره دارند )دیدار(

5- ... و اخبار ورزشــی ایران و جهان و رشــته های وزنه برداری، 
والیبال، بسکتبال، فوتبال، کشتی و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

هم اکنون می توانید 
عضو کانال »کیهان« در تلگرام شوید

https://telegram.me/kayhan_news هردوهفتهیکبار،سهشنبهها

 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: پژوهش، ســرمایه گذاری، 
مشارکت، مشاوره، مدیریت اجرا، پیمانکاری، نظارت بر اجرا و بهره برداری 
پروژه های عمرانی و صنعتی که مصادیق آن شــامل موارد زیر می باشد: 
انجام مطالعات فازهای مختلف پروژه های فنی و تهیه نقشه های اولیه و 
جزئیات اجرایی، تهیه یا تولید مصالح و تامین ماشــین آالت و تجهیزات 
موردنیاز پروژه های فنی از منابع داخلی یا خارج از کشــور، اســتفاده از 
تســهیالت ارزی و ریالی بانکی برای صــادرات و واردات و خریدوفروش 
هر نــوع کاال یا خدمات مرتبــط با فعالیت های شــرکت، ارائه خدمات 
آزمایشگاهی در حیطه رشته مهندسی عمران و تامین مواد و تجهیزات 
مربــوط به آن، طراحــی، اجرا و نظارت بر اجــرای پروژه های عمرانی و 
صنعتی از جمله ابنیه، ژئوتکنیک، تاسیســات، راه و ترابری، نفت وگاز، 
نیرو، صنعــت ومعدن، آب، کشــاورزی، ارتباطــات و ... انجام کارهای 
پژوهشی مرتبط با فعالیت های شرکت و تولید محصوالت با ارائه خدمات 
دانش بنیان، آماده ســازی، افــراز، تفکیک، تغییر کاربــری، قطعه بندی 
اراضی، احداث شــهرک های مسکونی، تجاری، صنعتی، صنفی، گلخانه، 
کشاورزی، پارک علم و فناوری و ... اخذ پروانه ساخت و موافقت اصولی 
بــرای پروژه های مرتبط، انجــام کلیه فعالیت های ســاختمانی ازجمله 
ساخت وساز، گسترش واحدهای مســکونی و غیرمسکونی، مقاوم سازی 
و مرمت ابنیه، گودبرداری، بهسازی خاک، انبوه سازی، بلندمرتبه سازی، 
بافت های فرســوده و ... ایجاد شــعب در داخل و خارج از کشور و اخذ 
و اجرای نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجــی. )درصورت لزوم 
پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط(. مــدت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. مرکز اصلی شــرکت: تهران، شــهر تهــران، میدان حر، 

خیابان ده متری شــعاع، کوچه منطقه، پالک 5، طبقه اول، واحد 2، کد 
پستی 1317984513 سرمایه شــخصیت حقوقی: مبلغ 1/000/000 
ریال منقســم به 100 ســهم 10/000 ریالی می باشــد که تعداد 100 
ســهم آن با نام عادی بوده و به استناد گواهی شماره 96/52193 مورخ 
1396/05/23 مبلــغ 1/000/000 ریال نزد بانک گردشــگری شــعبه 
میرداماد غربــی پرداخت گردیده اســت. اولین مدیــران: آقای مجید 
هاشمی به شــماره ملی 0603283039 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقای بصیر بهبهانی به شماره ملی 1270190415 به سمت مدیرعامل 
و عضــو هیئت مدیره و آقای ســیدمحمد جالل میررحیمی به شــماره 
ملی 4433506087 به ســمت نایب رئیس برای مدت نامحدود انتخاب 
گردیدنــد. دارندگان حق امضاء: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و 
چک ها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب 
مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
و اوراق عادی و مکاتبات بــا امضای مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره و 
مهر شرکت معتبر می باشــد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. 
بــازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدرضا ابراهیمیان به شــماره ملی 
1292077360 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمدرضا میرجلیلی 
به شــماره ملی 4420004924 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت سهامی خاص اندرکنش زمین پی سازه در تاریخ 1396/06/08 
به شماره ثبت 514509 به شناسه ملی 14007031726

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای بهرام فرمان آرا به شماره ملی 1284350959 به سمت مدیرعامل و 

رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فرمان آرا به شماره ملی 0040390985 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره حق امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت بحث و تبادل 

نظر شــد و در نتیجه تصمیم زیر مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اسناد و اوراق 

تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اعتبارات اسنادی و غیره 

بــا امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضــای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل 

با امضــای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شــرکت معتبــر خواهد بود. 

اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف- انجام دادن کلیه تشــریفات 

قانونی شــرکت ب - انجام دادن کلیه امور اداره شرکت با همکاری قسمتهای 

مربوطه پ- تهیه و تنظیم بودجه شــرکت ت- عزل و نصب کارکنان شرکت 

)بجز مدیران که ازطرف مدیرعامل پیشــنهاد و درصورت تصویب هیئت مدیره 

انجام می پذیرد.( براســاس ضوابط تعیین شــده ث- تهیه و تنظیم مقررات و 

آئین نامه های داخلی شــرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب 

ج- پرداخت بدهی و وصول مطالبات جاری شرکت چ- انجام تشریفات مربوط 

به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها برای مصارف جاری شرکت ح- باز کردن 

حســابهای جاری و یا حسابهای ســپرده در بانکها و- ورود به هرگونه دعوی 

چــه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده درکلیه مراحل قضایی و تســلیم 

گزارشــات مربوطه به هیئت مدیره م- خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم 

و قطعات و اجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شــرکت حداکثر تا مبلغ 80 

میلیون ریال در هر مورد ه- حفظ اموال و تنظیم فهرســت دارایی های شرکت 

و- تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان شــرکت براساس مقررات جاری 

تعیین شــده ازطرف دولت جمهوری اســامی ایران و هیئت مدیره ن- فروش 

محصوالت و خدمات شرکت براساس ضوابط تعیین شده ازطرف هیئت مدیره و 

مقررات جاری کشور که ازطرف دولت اباغ می گردد.

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله سهامی عام
 به شماره ثبت 12582 و شناسه ملی 10100485590 

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 شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: صندوق بازنشستگی واجا که در این 
اساسنامه به اختصار »صندوق« نامیده می شود. بر اساس ماده )87( قانون 
استخدامی واجا- مصوب 1374- که در این اساسنامه به اختصار »قانون« 
نامیده می شود و تبصره آن، به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه 
و مستمری کارکنان واجا که در این اساسنامه به اختصار »وزارت« نامیده 
می شــود و عائله تحت تکفل آنان تشکیل می شود. شماره مجوز 10087 
تاریخ مجوز 1378/11/9 مرجع صادرکننده مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. مرکز اصلی: تهران شــهر تهران- ظفر- خیابان شهید مرتضی 
فریدافشــار- کوچه نور- پالک 3- ساختمان صبا- طبقه اول- کد پستی 
1919867341 سرمایه: ندارد. اولین مدیران: آقای مرتضی محمدی به 
شــماره ملی 0089905997 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای عباس میرمحسنی به شماره ملی 4629996419 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 ســال. دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق تعهدآور 
صندوق با امضای مدیرعامل و مدیرمالی و یکی از اعضاء هیئت مدیره به 
همراه مهر صندوق معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
بموجب مصوبه هیئت وزیران و به استناد نامه شماره 477308/م/8734 

مورخ 96/8/1 آگهی گردید.

تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق بازنشستگی 
 واجا در تاریخ 1396/8/3 به شماره ثبت 43096 

به شناسه ملی 14007165603

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مورخ 1395/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره 

شرکت برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: موسسه 

جامعه االمام الصادق)ع( به شناســه ملی 10100185873 آقای 

ســید علینقی سیدخاموشــی به شــماره ملی 0038748347 

آقــای علیرضا ظهره وند به شــماره ملــی 0054596327 آقای 

سیدهوشــنگ قادریان به شــماره ملــی 1286417511 آقای 

ســیدخلیل طباطبائی یگانه به شــماره ملــی 0039016171 

آقای محمد فطانت فرد حقیقی به شــماره ملی 2298866279 

آقای محمدرضا مصلحی بشــماره ملی 0420971610 مؤسسه 

حسابرســی فاطر به شناســه ملــی 10100188574 به عنوان 

بازرس اصلی و موسســه حسابرســی آرمان راهبرد به شناســه 

ملــی 10100643383 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان 

سال مالی منتهی به 1394/12/29 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی
 و بافندگی و پوشاک جامعه با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 178499 و شناسه ملی 10102185247 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/6/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای وکیل احمد طاهری کد فراگیر ملــی 31774847 دارنده 
450000 ریال سهم الشــرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت 
از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1450000 ریال به مبلغ 
1/000/000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اسامی 
شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می باشد: خانم آفتاب کاکائی کد ملی 
0019340516 دارنده مبلغ 900000 ریال سهم الشرکه آقای محمد انصاری کد 
ملی 0074509993 دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه خانم آزاده حاجی زاده 
کد ملی 4949791079 دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت 

مدیره مرکب از 3 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت کاشانه آفتاب سبز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 470338  و شناسه ملی 14004824256

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

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/03/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای سید محمد شــهاب خانیان دارای کد ملی 0055312047، آقای 
مجیــد مرافق دارای کد ملی 0034989455 و آقای هوشــنگ دلشــاد دارای کد ملی 
2296416421 برای مدت دوســال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای 
سیدمحمدشهاب خانیان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید مرافق به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ دلشاد به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. 
کلیه اســناد و اوراق بهادر و تعهدآور شــرکت با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد سایر مکتوبات با امضای مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر خواهد شــد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب 
پویا به شناســه ملی 10980002869به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم طایفی دارای 
کد ملی 0044123817 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
صورت های مالی، ترازنامه، ســود و زیان ســال 1394 مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه 

کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت پخش گازمایع فرگاز سهامی خاص 
به شماره ثبت 14096  و شناسه ملی 10100530360

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

سال هفتادو ششم   شماره 21772   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه 27 آبان 1396  29 صفر 1439    18 نوامبر 2017

صفحه2

يادداشت  میهمان خبر ويژه

شهادت امام الرئوف حرضت امام رضا)ع( را  
تسلیت می گوییم

ترس پساداعش
آفتاب یزد اظهارنظر روحانی و جهانگیری  و استعفای حریری!

درباره مسکن مهر را بی ارزش دانست!

* رئیس ســتاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی: 
بین اسرائیل و عربستان حتی یک روز هم دشمنی 

وجود نداشته است.
* تظاهرات کارگری در 170 شهر فرانسه در اعتراض 

به قانون جدید کار؛ اعتصاب سراسری در راه است.

 * »کــره شمالی هراســی« برای دوشــیدن ژاپن
 و کره جنوبی.

 * 30 کشته و 13 زخمی در حمله انتحاری داعش
 به هتل کابل.     

صفحه آخر

الجزیره: روزی130 کودک یمنی
از گرسنگی و بیماری می میرند

صفحه2

* یک کارشناس  ارشد تجارت خارجی اتریش: همکاری 

با ایران به دلیل وجود تحریم ها همچنان سخت است.

* واردات کشور به دلیل ورود کاالی های مصرفی 

افزایش یافته است.

* یک مســئول: ایران به 66 کشــور، شیرینی و 

شکالت صادر می کند.

* معاون حجتی خبر داد: پیش بینی تسهیالت 14/5درصدی 

برای صادرکنندگان محصوالت کشاورزی.            صفحه۴

آمریکا سرمایه گذاران را تهدید کرد
 ایرباس هواپیماهای ایران را به حراج گذاشت

وزیر کشور عراق خبر داد

پروندهداعشدرعراق
بستهشد

مشاوروزارتراه:
مسکنمهرازتلفاتزیادجلوگیریکرد

* ســید احمــد خادمیــان: ما 
ساختمان های غیر از مسکن مهر 
را که دقیقاً در کنار مســکن مهر 
قرار داشــتند بازدیــد کردیم که 
کاماًل تخریب و با خاک یکســان 
شــده بود، پس این نشان می داد 
که مســکن مهر توانسته از تلفات 

زیاد جلوگیری کند. 
* شــاید اگر 576 خانوار ســاکن 
در مســکن مهر شــهید شیرودی 
سرپل ذهاب در واحدهای غیرمسکن 
مهر ساکن بودند، االن شاهد فاجعه 

بزرگتری بودیم.

* آئین نامه 2800 می گوید ســاختمان ها باید طوری ســاخته شود که در 
هنگام زلزله جان انســان ها حفظ شود که در اینجا ستون ها و سقف کاماًل 

مقاوم و استوار مانده بود.
* تا پایان روز چهارشــنبه 2 نفر فوتی در واحدهای مسکن مهر اعالم شد، 
البته شواهد نشان می داد چون هیچ سقفی در مسکن مهر فرو نریخته است، 

پس انتظار درستی است که تلفات به حداقل ممکن برسد.
* وقتی محاسبات یک سازه را انجام می دهند، سقف و ستون باید در برابر 
8 ریشتر زلزله استقامت داشته باشد که ساختمان های مسکن مهر محکم و 
استوار ایستاده اند.                                                           صفحه۴

* قاســم االعجرجی: شــهر »راوه« در اســتان االنبار از اشغال 
تکفیری ها خارج شد و بدین ترتیب، کار داعش در عراق به پایان 

رسیده است. 
* حیدر عبادی نخســت وزیر و فرمانده کل نیروهای عراق پس از 
آزادی کامل این کشور از اشغال تروریست های داعش، این پیروزی 

بزرگ را به مردم عراق تبریک گفت.
* با این پیروزی ارتش و بسیج مردمی، داعش اکنون هیچ شهر عراق 

را در اشغال ندارد.
* پیش از آزادسازی راوه، شهر کوچک »الرمانه« عراق نیز به دست 

نیروهای دولتی آزاد شده بود.
* تعداد زیادی از عناصر داعش پس از این شکســت خفت بار، به 

سمت مرزهای سوریه گریختند. 
* اکنون نیروهای عراقی در حال آزادســازی و پاکســازی مناطق 
روســتایی استان االنبار هســتند و با مقاومت چندانی هم مواجه 

نمی شوند.
* »برت مک گورک« فرســتاده »دونالــد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا در اربیل با»نیچروان بارزانی« نخست وزیر اقلیم کردستان و 
»قباد طالبانی« معاون نخست وزیر اقلیم دیدار و محرمانه گفت وگو 

کرد.
* 109 شــخصیت سیاســی، پارلمانی، آکادمیک و رسانه ای اقلیم 
کردستان، با ارسال نامه ای برای نیچروان بارزانی و قباد طالبانی، از 
آنها خواستند مســئولیت خود را در ماجرای همه پرسی بپذیرند و 
استعفاء بدهند.                                                                  صفحه آخر

* جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران: 31 استان کشور درحال جمع آوری 
کمک های امدادی برای زلزله زدگان است.

* فرماندار گیالنغرب: هیچ فردی از خارج از اســتان سراغ مردم این شهر 
نیامده و مردم هنوز در سرمای خیابان و بدون چادر هستند.       صفحه11

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران:

بازسازی مناطق زلزله زده 
به زودی آغاز می شود


