
مجله هفتگی کیهان ورزشــی حاوی مطالــب خواندنی، مصاحبه، گزارش و 
آخریــن اخبار از ورزش ایران و جهان، امروز )شــنبه - 29 دی 1397( در 

سراسر کشور منتشر شد. در این شماره می خوانیم:
* تماشاگر آنها و تماشــاگر ما )ســرمقاله(، کیهان ورزشی میزبان جعفر 
کاشانی عضو هیئت مدیره پرسپولیس، زیر ذره بین این شماره سبز سبزم و 
ریشه دارم )بازگشت تیم پاس(، گذری از هزار توی زندگی فوتبالی سرمربی 
موفق پرسپولیس در ایران )برانکو: خوشحال ترین آدم دنیا هستم!(، گزارش 
مســابقات جام ملت های آســیا و عملکرد تیم ملی ایران در این رقابت ها، 
گفت وگو با مصطفی بیژن بازیکن نفت مسجد سلیمان )نگاه چند بعدی( به 
همراه گزارش ورزش های بسکتبال، کشتی، والیبال، اسب سواری، شطرنج، 

دوومیدانی و...، آخرین اخبار از ورزش ایران و جهان.

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع شرکت: رشته 
آب کلیه امور پیمانــکاری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، 
مربوط به بندها، ســدها و ســاختمان نیروگاه آبی، سازه های 
هیدرولیکــی و تونل های آب، مخزن و شــبکه های توزیع آب، 
تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، 
خطوط انتقال آب، ایســتگاه های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، 
شــبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال آب و 
شبکه ذهای آبیاری و زهکشی، ســازه های دریایی و ساحلی، 
احداث حوضچه ها استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 
ساختمانی)ســیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب. رشــته 
تاسیســات و تجهیزات دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی 
ســدها، سیســتم های ســردکننده ســاختمان و تجهیزات 
ســاختمان)آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات 
و تجهیــزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک وســایل 
انتقال)آسانسور پله برقی(. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم 
از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، ساختمانی، محوطه های 
کوچک، دیوارکشــی، ارای پیاده روها. شــرکت در مناقصه ها و 
مزایده ها. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای الزم( مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی شــرکت: تهران- تهرانپارس- خیابان جشــنواره- 
خیابان زهدی- کوچــه ده متری طالقانی- طاهر16- پالک 9 

کد پستی 1657715941 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به 100 سهم 10000ریالی که تعداد 100 سهم 
بانام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 220/ 95ص/391 
مورخ 95/8/25 نزد بانک پاســارگاد شــعبه بازار بلورفروشان 
پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران شرکت: رضا رضائی به 
شماره ملی 5209950281 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و ســیدمجید فاطمی به شماره ملی 0682342521 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود امیری به شماره ملی 
0670185681 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و بانکی با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه هــای اداری با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی 
یزدانی به شماره ملی 0681930519 به عنوان بازرس اصلی و 
مهدی منصوریان پور به شماره ملی 0681926805 به عنوان 
بــازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد(

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

تاسیس شرکت سهامی خاص کیان صنعت اترک در تاریخ 1395/9/20 
به شماره ثبت 502288 به شناسه ملی 14006406518 

 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به 1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. آقای رحمت اله ذوالقدری قره بالغ به شــماره ملی 

1533799008 به ســمت بازرس اصلــی و آقای محمد 

کبیری به شــماره ملی 0058475885 به ســمت بازرس 

علی البدل برای 1 ســال مالی انتخــاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت مورد 

تصویب واقع گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور سیکلت 

برقی لیتیوم پدیده پارس سهامی خاص به شماره 

ثبت 376105 و شناسه ملی 10320247451

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1397/7/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســیدمحمد شــهاب 
خانیــان دارای کد ملی 0055312047، آقــای مجید مرافق دارای 
کد ملی 0034989455 و آقای هوشــنگ دلشــاد  دارای کد ملی 
2296416421 برای مدت دو ســال به عنوان اعضای هیئت مدیره 
با ســمت: آقای سیدمحمد شهاب خانیان رئیس هیئت مدیره، آقای 
مجید مرافــق نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشــنگ دلشــاد 
مدیرعامل شــرکت انتخــاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت با امضای مشــترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره 
مذکور در بند ب 1 همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سایر 
مکتوبــات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معمول خواهد 
شــد. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا 
شناســه ملی 10980002869 به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم 
طایفی دارای کد ملــی 0044123817 به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت های مالی و 
سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 96/12/29 به تصویب رسید. 
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات شرکت پخش گاز مایع 
فرگاز سهامی خاص به شماره ثبت 14096 

و شناسه ملی 10100530360 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت 
به آدرس شهر تهران خیابان ولی عصر بن بست گل پالک 
4 کد پستی 1511943975 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بین المللی 
پارس تجارت دوان سهامی خاص

 به شماره ثبت 228767 
و شناسه ملی 10102698970 

شهرداری اهواز به استناد مصوبه شماره 2000/97/1366 شورای اسالمی شهر اهواز)دوره پنجم(، در نظر دارد 
نسبت به واگذاری پروژه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

نوع پروژهمحل اجراعنوان فراخوانردیف

اجرایی نمودن تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور شفاف سازی 1
شفاف سازی مطالبات شهرداری اهواز از شهرداری اهوازمطالبات شهرداری اهواز از اداره مالیات بابت سال های 1387 لغایت 1397

اداره کل مالیاتی استان

متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اســناد فراخوان از تاریخ 
97/10/29 تا پایان وقت اداری روز سه شــنبه مورخ 
97/11/9 با مراجعــه حضوری به اداره قراردادهای شــهرداری 
اهــواز واقع در اهــواز خیابان انقالب نبش خیابان غزنوی شــمالی 
جنب پزشکی قانونی ساختمان شماره 3 شهرداری اهواز یا از طریق 
ســامانه اینترنتی اداره کل قراردادهای شــهرداری اهواز به آدرس 
peymankar.ahvaz.ir با رعایت شــرایط سامانه و شرایط 

ذیل قابل تهیه می باشد.
1- شرکت ها بایستی دارای رزومه 2 سال به باال باشند.

2- شرکت ها بایستی دارای گردش مالی یک میلیارد ریال به باال باشند.
3- شرکت ها می بایست مسلط به قوانین جاری مالیات بر ارزش افزوده 

و قوانین جاری شهرداری باشند.
4- شرکت ها می بایست مسلط به قوانین مربوط به ماده 169 مکرر باشند.

5- ســابقه کار در اســترداد، وصول مبالغ مربوط به تبصره 7 ماده 17 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در کالنشــهرها)باالی یک میلیون نفر( 

ارائه کپی قرارداد الزامی است.

6- ارائه ضمانت نامه شرکت در فراخوان به مبلغ 500/000/000 ریال 
بنام شهرداری اهواز الزامی است.

- محل تحویل پیشــنهادات تا ساعت 15/30 روز چهارشنبه 
مــورخ 97/11/10 به آدرس: دبیرخانــه محرمانه اداره 
قراردادهای شــهرداری اهواز واقع در خ انقالب نبش خ 

غزنوی ساختمان شماره 3 شهرداری می باشد.
- تاریخ کمیسیون فراخوان و جذب کارگزار، ساعت 10 صبح روز 
شــنبه مورخ 97/11/13 واقع در محل: اداره قراردادهای 

شهرداری اهواز می باشد.
- شــایان ذکر است شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول 

کلیه شرایط و تکالیف مشخص شده از سوی شهرداری می باشد.
- هزینه انتشار چاپ آگهی در روزنامه ها به عهده برنده فراخوان می باشد.
- کلیه شرکتهای محروم از اجرای کار، حق شرکت در این فراخوان را ندارند.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد فراخوان مندرج شده است.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اهواز

آگهی فراخوان 
)نوبت اول(شناسایی و جذب کارگزار دفتر فــروش امالک منطقه جنوب در نظر دارد بهره بــرداری از تعدادی از 

امالک تجاری متعلق به خود در شــهر شــیراز واقع در مجتمع های تجاری اداری 
آفتاب فارس )بولوار معالی آباد(، ارم )چهار راه خاکشناسی(، برج الکترونیک )خیابان 
اردیبهشت( را از طریق برگزاری مزایده کتبی به صورت اجاره یکساله واگذار نماید.

لــذا متقاضیــان می توانند برای بازدیــد از امالک مورد نظر و کســب اطالعات 
بیشــتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شــرایط شــرکت در مزایده به متن 
کامــل آگهی مزایده منــدرج در روزنامه های محلی عصر مردم روز شــنبه مورخ 
 97/10/29 و نیــم نگاه روز شــنبه مورخ 97/11/6 و همچنیــن آدرس اینترنتی

HTTP://WWW.EMDADIMAM.IR مراجعه فرمایند.
ضمنا جهت کســب اطالعات بیشــتر، متقاضیان می توانند با شــماره تلفن های 

32308152 و 32352357-071 تماس حاصل نمایند.
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* رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: سوداگران 3/5 
میلیارد دالر ارز دولتی گرفتند اما کاالیی وارد نکردند!

* مقــام مســئول وزارت بهداشــت: غربی ها دروغ 
می گویند که تحریم غذا و دارو نداریم.

* پراید ظرف یک هفته 13 میلیون تومان گران شد!

* فرشــاد مومنــی: بیــش از یک میلیون شــغل با 
سیاست های فعلی دولت از بین می رود.

* حاجــی دلیگانی: حقوق های نجومی علت رشــد 
هزینه های جاری دولت است.     

صفحه۴

وال استریت ژورنال:

چین 3 میلیارد دالر در نفت و گاز ایران 
سرمایه گذاری می کند

* با اقدامات غیرانســانی اســرائیل، بحران سوخت به غزه 

بازگشت، بیمارستان ها یکی پس از دیگری تعطیل می شوند.

 * اتحادیــه اروپا: امتیــاز دیگری به انگلیــس نمی دهیم؛

 »گره« طرح برگزیت »کور« شد.

 * دیده بــان حقــوق بشــر: آل ســعود جنایتــکار جنگی

 است.

* بحث »استیضاح« یا »برکناری« ترامپ دوباره در آمریکا 

داغ شد.                                                صفحه آخر

رسوایی بی سابقه در سرزمین های  اشغالی

تمام سیستم قضائی اسرائیل درگیر فساد اخالقی است
از وزیر دادگستری تا رئیس دادگاه عالی!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اجالس ضد ایرانی لهستان
شروع نشده شکست خورد

 * در حالــی که قــرار بــود 13 و 1۴ فوریه
)2۴ و 25 بهمــن( نشســتی ضدایرانی در 
لهستان برگزار شــود، این نشست پیش از 
برگزاری شکست خورده و کشورهای مختلف 
بــا آن مخالفت کرده و همچنین مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعالم نمود 

در این نشست شرکت نمی کند.
* در شــرایطی که دولــت آمریکا تعطیل 
روبرو  موجودیت  بحران  با  فرانســه  بوده، 
است، انگلیس درگیر بحران برگزیت است 
و کشــورهای ریز عرب نیز اهمیتی ندارند 
لهستان  در  ضدایرانی  نشســت  برگزاری 

خنده دار به نظر می رسد.
* »وال اســتریت ژورنال« روز پنج شنبه از 
عدم شــرکت »فدریکا موگرینی« مسئول 
اروپا در نشستی  اتحادیه  سیاست خارجی 
که قرار اســت ماه آینده علیــه ایران در 

لهستان برگزار شود، خبر داد.
* عالوه  بر موگرینی، فرانســه احتماال از 
اعــزام وزیر خارجه خود به این نشســت 
هم  آلمان  و  انگلیــس  می کند،  خودداری 
هنوز در مورد سطح حضور در این نشست 
خارجه  وزیــر  نکرده اند.  تصمیم گیــری 
لوکزامبورگ نیز اعالم کــرده که به دلیل 
 تداخل برنامه هایش، در این کنفرانس شرکت

 نمی کند.
* وال استریت ژورنال: احتماال وزرای خارجه 
شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از 
شرکت در نشست ورشو خودداری می کنند، 
تالش پمپئو برای کشاندن اتحادیه اروپا به 
 کارزار فشــار به ایران، با دشواری مواجه

 شده است.

نمایندگان مجلس مطرح کردند 

استانی شدن انتخابات 
موجب نادیده گرفتن 
حقوق مردم در شهرهای 
کوچک می شود
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قابل توجه مخالفان 
صنایع موشکی کشورمان  

واشنگتن: 
سامانه های موشکی 
در اروپا برای مقابله 
با ایران است
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صفحه3

با حضور پرشور مردم مشهد 

پیکر مطهر 11 شهید دفاع مقدس و مدافع حرم تشییع شد

اروپایــی  دیپلمات هــای  از  برخــی   *
انتخاب لهســتان به عنــوان میزبان این 
نشســت را به عنوان تالش ایاالت متحده 
اعضای  میــان  در  انداختن  تفرقــه  برای 
ارزیابی  ایران  بــا  ارتباط  در  اروپا   اتحادیه 

کرده اند.

* بعــد از ادعای وزیر خارجه آمریکا درباره 
حضور بیش از 70 کشور مختلف در نشست 
از سه هزار  بیش  لهســتان،  ضدایرانی در 
و دیگر کشورها  آمریکا  در  فعال ضدجنگ 
اروپایی  کشــورهای  از  طوماری  امضای  با 

خواستند در این نشست، شرکت نکنند.

* شــبکه خبری المیادیــن : دولت لبنان 
درخواست آمریکا برای شرکت در کنفرانس 
ضدایرانی ورشوی لهستان را رد کرده است.

وال اســتریت  به  اروپایی  دیپلمات  یک   *
ژورنال گفته است که اتحادیه اروپا به »یک 
ائتالف ضدایرانی نمی پیوندد.«         صفحه2

از رسوایی حقوق بشر غربی 
تا سکوت مدعیان آزادی در ایران!

بازتاب دستگیری خبرنگار پرس  تی وی در داخل و خارج از کشور

يادداشت روز

به معجزه 
عادت داریم

خبر ویژه

شرق: اروپا قصد ندارد
تحریم ها را با SPV دور بزند

صفحه2 صفحه2

* بازداشت و هتک حرمت مرضیه هاشمی، گزارشگر و گوینده خبر شبکه پرس تی وی در عین حال 
که رســوایی تازه ای برای دروغ بزرگ حقوق بشــر آمریکایی پدید آورد، ریاکاری شبه روشنفکران و 

سلبریتی های مدعی آزادی را هم برمال ساخت.
* با گذشــت پنج روز از دستگیری مرضیه هاشــمی، فعال رسانه ای آمریکایی االصل مقیم ایران که 
بدون هیچ اتهامی و توأم با بی حرمتی و شکنجه صورت گرفته، همچنان بخشی از به اصطالح مدعیان 
حقوق بشر و شبه ســلبریتی هایی که معموال به خاطر زندانی شدن تروریست ها و جاسوس ها فریاد 

آزادی سر می دهند در سکوت به سر می برند.
* رسانه های خارجی از جمله »رویترز«، »هافینگتن پست« و »یو ا س نیوز« به موضوع بازداشت مرضیه 
هاشمی، خبرنگار و مجری شبکه پرس تی وی پرداختند.                                           صفحه11

 * آیت اهلل موحدی کرمانی: FATF سازوکاری برای  اشراف اطالعاتی 
بر منابع مالی و سیستم اقتصادی سایر کشورها و بازوی خزانه داری 

آمریکا برای گسترش تحریم ها علیه ایران و محور مقاومت است.
* به اعتراف مسئوالن خزانه داری آمریکا، آنها می گویند برای سخت تر 
کردن شــرایط ایران، بــه تصویب FATF نیاز داریــم. آنها اعتراف 
می کنند که این معاهده برای تسلط آمریکا بر جریان مالی کشورها 
است و مبارزه با تروریسم و پولشویی دروغ است.              صفحه3

FATF بازوی آمریکا 
در گسترش تحریم ها علیه ایران است

در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص خطیب جمعه تهران: 
مطرح شد

تأکید مجمع 
نمایندگان طالب 
حوزه علمیه قم 
بر اقدام انقالبی 
در قبال الیحه پالرمو
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حجت االسالم رستمی 
در دیدار با مدیر مسئول روزنامه کیهان:

ایستادگی کیهان 
باعث تقویت 
جبهه انقالب

در حوزه رسانه 
شده است

۲


