
مجله »کیهان ورزشــی«، امروز )شنبه 22 دی 1397( در سراسر کشور منتشر شد. در 
شــماره 3220 هفته نامه کیهان ورزشی، آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان بخصوص 
هفدهمین دوره فوتبال جام ملت های آســیا را می خوانید. »کیهان ورزشی« این هفته با 
عکسی از شادی ملی پوشان فوتبال در دیدار برابر تیم یمن روی کیوسک رفت و مطالب 

زیر را در آخرین شماره کیهان ورزشی مطالعه می کنید:
- »حالوت« را »هالهل« نکنید! )چشم انداز(

 - رونمایــی از رمــز و رازهــای »ســپاهان 97« در گفت وگو با »امیــر قلعه نویی«
 )مصاحبه هفته(

- گفت وگویی با مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال )نگاه چند بعدی(
- »مارچلو لیپی« اژدها را بیدار کرد )فوتبال اروپا(

- ... و آخرین اخبار ورزش ایران و جهان و رشته هایی چون کشتی، والیبال، بسکتبال، 
شطرنج و... می خوانید.

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/26 و 

مجوز 84225 مــورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غالم جوان دلوئی )عضو اصلی( 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( آقای 

مجیــد نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس هیئت 

مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشــندل کاهو 

)عضــو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 

علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار )کد 

ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی )عضو اصلی( 

)کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی فتاحی )عضو اصلی( 

)کــد ملــی: 0532854020( - آقای مصطفی قاســمی )عضو 

اصلــی( )کد ملی: 0066003377( - آقــای وحید ابراهیم زاده 

اردستانی )عضو علی البدل( )کد ملی: 1189312492( - آقای 

محمدعلی ریاحی )عضو علی البدل( )کد ملی: 3256140424( 

- آقــای محمدرضا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 

1502707756( - آقای محمدرضا بختیاری لفمجانی )بازرس 

علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب شدند. کلیه اسناد 

تعهدآور با امضای آقــای دکتر غالم جوان دلوئی )رئیس هیئت 

مدیره( و آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( 

همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غالم جوان 

دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی 

)نائب رئیس( معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک ایران به شماره ثبت 1767 
و شناسه ملی 10100161448

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/04/25 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شد: آقای 

ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کدملی به شــماره 0043265782 

نماینــده شــرکت گروه صنعتــی بین المللی محصوالت پارس شناســه 

ملی 10102220898 به ســمت رئیــس هیئت مدیــره- آقای حمید 

عباسی بنهنگی دارنده کدملی به شماره 0700214429 نماینده شرکت 

تدبیرپردازان پاســارگاد شرق شناســه ملی 14004686193 به سمت 

نائب رئیس  هیئت مدیــره- آقای مرتضی صبــاغ زاده دارنده کدملی به 

شماره 0931637503 نماینده شــرکت پخش مدیران کوشای ایرانیان 

شناســه ملی 14004928845 به ســمت عضو هیئت مدیــره - آقای 

صادق عباســی بنهنگی دارنــده کدملی  به شــماره 0690072619 به 

ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای 

مدیرعامل  و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و یا با امضای دو 

عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای یک عضو هیئت مدیره 

باتفــاق امضای یک نفر از بین آقای محمدرضا بخشــی زاده دولت آبادی 

بــا کدملی 0045024057 به ســمت مدیر امور مالی یا خانم ســمیرا 

جعفریان با کدملی 0323661599 به ســمت مدیر امور اداری همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر 

یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر 

اســت. آدرس مرکز اصلی شــرکت از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، 

خیابان مالیری پورغربی، پالک50، واحد 10، کدپستی 1579644933 

به آدرس: تهران، خیابان شــهید دکترمفتح، بعد از سمیه، خیابان نیک ، 

پالک 27، طبقه همکف کدپستی: 1581877463 تغییر یافت. 

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 488296 و شناسه ملی 14005665210 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت 
توســعه اقتصاد راد به نمایندگی علی مرشــدی زعیم به 
شــماره ملــی 0491954018 به عنــوان رئیس هیئت 
مدیره و شــرکت امید توسعه پادنا به نمایندگی ابوالفضل 
خوش لهجه صدق به شــماره ملــی 0075950367 به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری 
توسعه اعتماد به نمایندگی محسن حاجی زاده به شماره 
ملــی 4324062137 بــه عنوان عضو هیئــت مدیره و 
مدیرعامــل. امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل 
چــک، برات، قراردادها و... با امضــاء مدیرعامل و یکی از 
اعضــاء به همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با 
امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
و ســایر اوراق اداری نیز با امضــای یکی از اعضا همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه سروش خلیج فارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 424551 

و شناسه ملی 10320764960

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1396/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقای امیر خرم فر به شــماره ملی 0036932582 به ســمت رئیس 
هیئت مدیــره و مدیرعامــل و خانم مهتاب طبقچی صفت ســیالب به 
شــماره ملی 0051181861 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره و 
آقای نیک پی خرم فر به شــماره ملی 0020690967 به ســمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
- آقای سعید عظیم زاده به شماره ملی 0065022386 به عنوان بازرس 
اصلی، خانم مژگان فریدونی والشجردی به شماره ملی 0012885886 

به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
حجت اله قلی تبار - سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی مهر آب )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 602 و شناسه ملی 10101316642 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/7/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال 96 به تصویب رســید. موسسه هشیار ممیز ش.م 
10100439645 به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر قارونی با 
کد ملی 0043433324 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال بــه قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به شــماره 
ملــی 0043216031 و آقای احمد بیدابادی به شــماره ملی 
004638158 و آقای عبدالحســین بیدابادی به شــماره ملی 

.0043821121
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها
 سهامی خاص به شماره ثبت 69792 

و شناسه ملی 10101147298 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام 
امور پیمانکاری مربوط به مشــاوره مهندســی، تأمین کاال 
و ســاخت در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت 
آب و فاضــالب و صنایــع مرتبط در حوزه پایین دســتی 
معــادن و فلزات »در صورت ضــرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهــای الزم« مدت: از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود 
مرکز اصلی: تهران- شهر تهران- مرزداران- خیابان شهید 
بیژن ابراهیمی )الوند(- خیابان الوند 13 - پالک 7- طبقه 
دوم- واحد 5- کد پستی 1463737836 سرمایه شرکت: 
2000/000 ریال می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: آقای ســید احمد میرمحمدی دارنده 1800000 
ریال آقای ســید حمیــد میرمحمدی دارنــده 200000 
ریال اولیــن مدیران: آقای ســید احمــد میرمحمدی به 
شماره ملی 0072011882 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و آقای ســید حمید میرمحمدی به شــماره 
ملی 0080754953 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک- سفته- 
بروات و عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با 
امضای سید احمد میرمحمدی )مدیرعامل( معتبر می باشد. 
اختیــارات نماینده قانونی: طبق اساســنامه »ثبت فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.«
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود 
مهندسی و تأمین پترو امین ارشد خوشنام 

در تاریخ 23/1/1396 به شماره ثبت 508299 
به شناسه ملی 14006702585 

سال هفتادو هفتم   شماره 22098   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 22 دی 1397   5 جمادی االول 1440    12 ژانویه 2019

در پی اختالف نظر و استعفاهای مکرر 
در وزارت خزانه داری آمریکا رخ داد 

آشوب در اتاق 
جنگ اقتصادی 
علیه ایران

۲

يادداشت روز

ایران، قدرت اختیار
 در برابر قدرت  اجبار

خبر ویژه

مالهکشیروزنامهاجارهای
بربزکهایخودنسبتبهاروپا

صفحه2 صفحه2

والدت با سعادت حضرت زینب)س( پیام آور کربال
و روز پرستار گرامی  باد

شاهد از مصر رسید

احمق درجه یک در قاهره:
آمریکا فرشته نجات منطقه است!
رهبر انقالب: برخی دولتمردان آمریکایی این طور وانمود می کنند که دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم، اما آنها حقیقتًا احمق های درجه یک هستند

* وزیر راه و شهرسازی: بسیاری از مردم برای تهیه 
مسکن در فشار هستند.

* سودجویان می خواهند مبارزه با قاچاق را به بهانه 
شب عید متوقف کنند.

* احتکار سرمایه های کشور در خانه های خالی.

* گنــدم کار نمونه کشــوری: حرف کســانی که 
می گویند نمی شود تولید کرد را قبول ندارم.

* بانــک مرکزی شــایعه ورشکســتگی بانک ها را 
تکذیب کرد.

صفحه۴

بر اساس یک نظرسنجی

89 درصد مردم خواهان بررسی دقیق 
بودجه شرکت های دولتی هستند

هالکت 6 فرمانده ارشد ائتالف سعودی در عملیات پهپادی انقالبیون یمن

* ماهاتیر محمد: ورزشکاران اسرائیلی حق ورود به 

مالزی را ندارند.

* واشــنگتن پست: ماشین ســرکوب آل سعود با 

سرعت تمام به پیش می رود.

* گســترش ناآرامی های خیابانی در سودان؛ شمار 

کشته ها به 40 نفر رسید.

* عفو بین الملل محاکمه عامالن قتل خاشقجی در 

عربستان را نمایشی خواند.                 صفحه آخر

ژنرال صهیونیست:

در جنگ آینده حمله حزب اهلل و حماس به اسرائیل
 گازانبری خواهد بود

ایندیپندنت: 
انگلیس به خاطر 
گسترش فقر

به وزیر گرسنگی 
نیاز دارد

۱۲

* علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در همایش بین المللي »دفاع و امنیت در غرب آسیا«: 
 »spv« فرصــت اروپایی ها برای ادای تعهدات برجامی در قبال کشــورمان به ویژه کانال ویژه مالی

پایان یافته است.
* پایگاه المانیتور در گزارشــی با  اشاره به اظهارات شمخانی: تاکنون برجام به جای اینکه گشاینده 
فصل جدیدی از روابط میان ایران و غرب باشــد، فرصتی اســت که به فهرست بلندباالی وعده های 

محقق نشده افزوده شده است.
* موضع شمخانی نسبت به توافق هسته ای، با توجه به نوع رابطه ای که با روحانی دارد و موقعیت او 

در نظام تصمیم گیری ایران، از اهمیت باالیی برخوردار است.
* امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس  مجلس: داشتن رابطه قوی با اروپا همواره بخشی از عقالنیت 
سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده اســت اما غربی ها باید با »شوکی« مواجه شوند که 
بدانند به هر قیمتی در تونل یک طرفه برجام کنونی نخواهیم ماند.                                   صفحه۲

با اشاره به بدعهدی اروپا در تامین کانال ویژه مالی

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
وقت اروپا تمام شده است پایان هشتمین 

رزمایش 
اقتدار هوایی

فدائیان 
حریم والیت

۳
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* »مایک پمپئو« دیروز در قاهره از سر حماقت 
و با گســتاخی تمام، اعالم کرد که نیروهای 

آمریکایی فرشتگان نجات منطقه هستند! 
* پمپئو: مــن می خواهم به مردم سراســر 
خاورمیانه و جهان بگویم که بدانند، نیروهای 
آمریکایی در منطقه، به طور مطلق، فرشتگان 

نجات هستند!
* وزیر خارجه آمریکا قبل از اینکه وارد منطقه 
شود، متن ســخنرانی او در قاهره لو رفت؛ بر 
اســاس این متن، او از ایران می خواست در 
رعایت حقوق بشــر و قانون، از رژیم سعودی 

یاد بگیرد! 
 * پمپئو بــا به زبان آوردن ایــن اظهارات، 
هرچند یک بار دیگرثابت کرد که واقعا احمق 
است، ولی در هرحال، به عنوان نماینده دولتی 
 که جلوی چشم همه جنگ و کشتار در منطقه

راه انداخته، به شــعور مخاطبان خود توهین 
کرده است. 

* مردم منطقه غرب آســیا در شرایطی این 
به خاطر  که  را می شــنوند  وقیحانه  سخنان 
جنایت های مداوم آمریکا ، رنج های زیادی را 
تحمل کرده اند و در حــال حاضر نیز در رنج 

هستند. 
را  آمریکایی  نظامیــان  پمپئو در حالــی   *
فرشتگان نجات و سربازان آزادی می خواند که 
این کشور در تاریخ ۲50 ساله اش، 93 درصد 
از عمر خود را در جنگ و تجاوز و درگیری با 

کشورهای دیگر سپری کرده است.
* واشــنگتن در منطقه غرب آسیا سیاه ترین 
پرونده را دارد.                                  صفحه آخر


