
مجله کیهان ورزشــی حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهــان، امروز )26 بهمن 1398( در 
سراسر کشور منتشر شد.

هفته نامه کیهان ورزشــی با عکسی از بازیکنان تیم ســپاهان اصفهان در بازی برابر تیم العین 
از چارچوب لیگ قهرمانان آســیا روی کیوسک رفت. در تازه ترین شماره مجله کیهان ورزشی، 
آخرین اخبار فوتبال ایــران و جهان را می خوانید. در هفته نامه کیهان ورزشــی، مطالب زیر را 

مطالعه می کنید:
- قدرت نمایی »داللیسم« در فوتبال بی حساب )چشم انداز(

- اسکوچیچ، انتخابی برای روزهای برزخ )زیر ذره بین(
- زحمتکش کم حاشیه )نگاه چند بعدی(

- فوتبال هنوز زنده است )پرونده خارجی(
- ... و آخرین اخبار از رشته های والیبال، بسکتبال، کشتی، دوومیدانی، پینگ پنگ، دوچرخه سواری، 

شطرنج، فوتبال پایه تهران و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1398/10/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی به شماره ملی 
0032311249 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
محمد سرشار به شــماره ملی 0451921828 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی 
انتخــاب گردیدند. روزنامــه کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: خانم تیکا اوشــا کانوال به شماره ملی 
به  2200506279 خانم شــیبا کلیــددارزاده 
آقای محمدحسن  شماره ملی 0039398994 

کیاهچائی به شماره ملی 0042026921.

آگهی تغییرات شرکت 
زربرگ تجارت خاورمیانه 

سهامی خاص به شماره ثبت 178767 
و شناسه ملی 10102210140

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )769898(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محسن اسدی به کد ملی 
2992534080 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء و شرکاء( علیرضا 
تنگسیری به کد ملی 5859876629 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و عضــو هیئت مدیره ابوالفضل نظری به کــد ملی 4910857826 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضــو هیئت مدیره ابوالفضل 
صالح نژاد به کد ملی 0050342681 به ســمت عضو هیئت مدیره 
مســعود اورعی به کد ملی 0049780131 به ســمت عضو هیئت 
مدیره ابوالقاســم واالگهر به کد ملی 1860747957 به سمت عضو 
هیئت مدیره محمدرضا فدوی به کد ملی 1189349825 به سمت 
عضو هیئت مدیره سیدسلمان سیدافقهی به کدملی 0074716689 
به ســمت عضو هیئت مدیــره به عنوان اعضاء هیئــت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. ســهراب تقی پور آهنگر به کدملی 
2060701163 به ســمت بازرس اصلی حســین شــمس آبادی به 
کدملی 2181176574 به ســمت بــازرس علی البدل برای مدت 1 
سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
1397 مــورد تصویب قرار گرفت روزنامه کیهــان به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت تحقیقات هوافضا و خدمات 
 مهندسی پرآور پارس سهامی خاص

 به شماره ثبت 93240 و شناسه ملی 10101373495 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )769896(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1398/7/29 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
آقــای رضــای حاجی علــی بــه شــماره ملی 
1229921151 بــه ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره و آقای عباســعلی حاجی علی به 
شــماره ملی 0054137802 به سمت عضو و 
رئیس هیئــت مدیره و آقای علیرضا حاجی علی 
به شــماره ملی 1229907386 به سمت عضو 
و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شــدند. حق 
امضا کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور از 
قبیل چک و ســفته و بروات و قراردادها و عقود 
اســامی و ســایر اوراق عادی و اداری با امضاء 
 مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر

خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت 
زرین جاودانه خوانسار 

سهامی خاص به شماره ثبت 503352 
و شناسه ملی 14005637617

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )766814(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/07/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای 2 سال به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای عباســعلی حاجی علی به شماره ملی 0054137802 و آقای 
علیرضا حاجی  علی به شماره ملی 1229907386 و آقای رضا حاجی علی به 
شــماره ملی 1229921151 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به اســفندماه 1397 به تصویب رسید. مؤسسه یکتا اندیشان بهمن به شماره 
ملی 14003797297 به ســمت بازرس اصلی و آقای حسین کریمی راد به 
شماره ملی 1229579532 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)769023(

آگهی تغییرات شرکت زرین جاودانه خوانسار 
سهامی خاص به شماره ثبت 503352 

و شناسه ملی 14005637617

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: 
استان تهران- منطقه 18، شهرستان اسالمشهر، بخش مرکزی، 
دهستان ده عباس، روستا علی آبادطپانچه،  محله علی آبادطپانچه، 
 جــاده واوان ، خیابان علی آباد طپانچــه ،پالک 0، طبقه همکف 

کد پستی 3317798471 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )769024(

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین 
سهامی خاص به شماره ثبت 29996 

و شناسه ملی 10100754556 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1398/10/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: امضاء کلیه قراردادها، اوراق و اسناد 
تعهدآور موسســه از جمله چک ســفته برات و عقود اسالمی با 
امضاء مدیرعامل )آقای محسن چینی فروشان( و خزانه دار )آقای 
مهدی باقری( متفقا همراه با مهر موسســه و سایر اوراق عادی 
و مراســالت موسسه با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

موسسه معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )766813(

آگهی تغییرات موسسه غیرانتفاعی 
دفتر نشر فرهنگ اسالمی

 به شماره ثبت 2336 و شناسه ملی 10100187010 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چک، سفته، بروات با امضای ثابت 
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره در غیاب نائب رئیس هیئت 
مدیره، آقای ابوالفضل صالح نژاد همراه با مهر شرکت و سایر اسناد 
و اوراق بهــادار و تعهدآور از قبیــل: قراردادها و نقل و انتقاالت و 
نامه نگاری با امضای ثابت مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد. ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )769897(

آگهی تغییرات شرکت تحقیقات هوافضا و خدمات 
 مهندسی پرآور پارس سهامی خاص

به شماره ثبت 93240 و شناسه ملی 10101373495 
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سوء مدیریت و تحمیل تورم
یعنی خوشحال کردن
 83 میلیون ایرانی؟!

 

»والیت فقیه« 
در وصیت نامه سردار سلیمانی

یادداشت روز

] صفحه۲ [

ویژگی های 
شخصیتی 

حضرت فاطمه )س(
۸

تا انتخابات  
»کارگزاران« برای انتخابات مجلس 

لیست جداگانه داد  

انصاری: سرلیست 
»ائتالف اصالح طلبان« 

تهران هستم

۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای  

اصالح طلبان برای حمایت
 ازدولت روحانی

 شرمنده نیستند

۱۱

در پی پاسخ سخت و کوبنده ایران 
در پایگاه عین االسد  

تصویب محدودیت 
اختیارات جنگی  ترامپ 

علیه ایران
در سنای آمریکا

2

راز بقا در روابط بی رحم بین المللی  

چرا رهبر انقالب
بر »قوی شدن« 

اصرار دارند؟
۱۱

 ] صفحه آخر[ ] صفحات۴و۱۰[

 تاش ناتو برای حضور در عراق با نقاب نخ نمای مبارزه با داعش.
 16 ســال حبــس و ممنوعیــت ســفر برای 

کوچک ترین زندانی سیاسی عربستان.
 ابــراز ارادت هــزاران عراقی به حاج قاســم و 

ابومهدی در قتلگاه سرداران شهید.

 جنایت آمریکا در العامریه عراق 29 ساله شد؛ 
قتل عام 400 زن و کودک در پناهگاه.

 پارلمان سوریه نسل کشی ارامنه توسط عثمانی 
را واقعی اعام کرد.

نشریه آمریکایی هیل:

عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل 
در حال تغییر تدریجی اسالم است

 یک ســایت خودرویی: رنوی فرانسه با خروج از 
ایران 141میلیون یورو ضرر کرد.

 براســاس آمارهای رسمی بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی 26 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

 سی ان بی سی: کسری بودجه آمریکا رکورد زد.

 رئیس قوه  قضائیه در آستانه روز زن از زندان زنان 
در قرچک بازدید کرد.

 پیش بینی بارش بــرف و باران در برخی مناطق 
کشور از فردا.

رئیس اتحادیه:

لوازم خانگی فاقد شناسه
از امروز قاچاق محسوب می شود

 وزیر خارجه آمریکا: مدت هاست که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه 
با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند. ایران باید همین حاال کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین 

مالی تروریسم را تصویب کند.
 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ایران را به عدم پایبندی به تعهداتش در قبال مبارزه با پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم متهم کرد و گفت: ایران باید کنوانسیون های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند یا 

با تمام اقدامات تقابلی FATF روبرو شود.
 این اولین بار نیســت که مقامات ارشــد آمریکایی برای تصویب لوایح مرتبط بــا FATF در ایران، تقا 
می کنند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا- مهر 98- از عدم تصویب لوایح FATF توســط ایران به شــدت 

انتقاد کرد و مدعی شد که اقدامات ایران تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار می آید.
 اظهــارات وزیر خارجه آمریکا بار دیگر آب پاکی را روی دســت بزک کننــدگان FATF ریخت. حامیان 
FATF بارها مدعی شــده اند که مقامات آمریکایی مخالف پیوســتن ایران به گروه ویژه اقدام مالی هستند. 
 FATF برخاف این ادعا و بر اســاس مستندات متعدد، واشنگتن در پی تصویب لوایح خسارت بار مرتبط با

در ایران است.

وصیت شهید سلیمانی

اصول یعنی ولی فقیه
خیمه والیت را رها نکنید

FATF قابل توجه حامیان
پمپئو: ایران باید به سرعت پالرمو و CFT را تصویب کند

میالد کوثر رسول)ص(، حضرت صدیقه طاهره)س( 
روز مادر و زادروز امام خمینی)ره( مبارک باد

] صفحه۲ [

 در مراسمی که به مناسبت چهلمین روز شهادت 
ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی در مصالی تهران 
برگزار شد، متن کامل وصیت نامه الهی - سیاسی 
سردار مقاومت توسط سردار قاآنی، فرمانده نیروی 

قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرائت شد.
 حاج قاسم سلیمانی: امروز قرارگاه حسین بن علی، 
 ایران اســت. برای نجات اســالم خیمه والیت را 
رها نکنید. خامنه ای عزیز را عزیِز جان خود بدانید. 
 در مسائل سیاسی آنجا که بحث اسالم، جمهوری 
اسالمی، مقّدســات و والیت فقیه مطرح می شود، 
این ها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا را بر هر رنگی 

ترجیح دهید.
 اعتقاد عملی به والیت فقیه یعنی این که نصیحت 
او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او به 
عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی، عمل کنید. 
کسی که در جمهوری اسالمی می خواهد مسئولیتی 
را احراز کند، شــرط اساســی آن ]این است که[ 

اعتقاد حقیقی و عمل به والیت فقیه داشته باشد.
 )خطاب بــه اصالح طلبــان و اصولگراها( اگر 
عمل شما و کالم شــما یا مناظره هایتان به نحوی 
تضعیف کننده دیــن و انقالب بود، بدانید شــما 
 مغضــوب نبی مکرم اســالم و شــهدای این راه

هستید.
 )سیاسیون کشــور( مقابله با فساد و دوری از 

فساد و تجّمالت را شیوه خود قرار دهند.
] صفحه3 [


