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مجله کیهان ورزشی، امروز )13 مهر 1398( در سراسر کشور منتشر شد. آخرین اخبار 
فوتبال ایران و جهان را در هفته نامه کیهان ورزشــی می خوانید و مجله کیهان ورزشی،  
امروز با عکسی از مرحوم جعفر کاشانی کاپیتن پیشین تیم ملی، شاهین و پرسپولیس 
که صبح چهارشنبه هفته گذشته درگذشــت، روی کیوسک رفت. در تازه ترین شماره 

کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- همه ارزش ها فدای مدال!

- روزهای ناخوش وزنه برداری ایران )زیر ذره بین(
- گفت وگو با علیرضا نجاتی ملی پوش کشتی فرنگی )نگاه چند بعدی(

- جنگ شماره یک )پرونده خارجی(
- ...و آخرین اخبار ورزش ایران و جهان و رشــته هایی چون کشتی، والیبال،  بسکتبال، 

فوتسال، وزنه برداری و فوتبال پایه تهران

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

ثبــت و امضاء ذیل دفاتــر تکمیل گردیده کــه خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: حمایت، 
هم افزایی، توانمندســازی ســایر مجموعه های خیریه و تقویت 
ارتباطات شــبکه ای و مکمل در راســتای اهــداف نیکوکاری 
برگزاری نمایشگاه ها، بازارچه های خیریه، مراسمات و اردوهای 
زیارتی، برگزاری طرح ها و برنامه های فرهنگی و آموزشــی در 
راستای حمایت از گروه های نیازمند و اهداف نیکوکاری ارتقای 
فرهنگی، آموزشــی گروه هــای هدف، عزت آفرینــی و ارتقای 
شــأن و منزلت اجتماعی ایشان بسترســازی به منظور ارتقای 
روحیه مســئولیت پذیری عموم مردم و حل مشکالت از طریق 
جمع سپاری و مشارکت عمومی در امور نیکوکاری ارائه خدمات 
رفاهی و تســهیالت مالی به گروه های هدف در راســتای امور 
نیکوکاری- توانمندسازی، خود اتکایی و اشتغال آفرینی طبقات 
اجتماعی نیازمند حمایت- حمایت مالی و معنوی از نیازمندان 
جامعه تأسیس مراکز و نگهداری و مراقبت از سالمندان به صورت 
شــبانه روزی تعریف فعالیت های بشردوســتانه و نیکوکاری از 
طریــق ایرانیان خارج از کشــور و همکاری با ســایر نهادهای 
نیکــوکاری بین المللــی در چارچوب ضوابط کشــور و اهداف 
بیان شــده در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذی ربط به موجب مجوز 98100/917/2144 مورخ 98/06/02 

ســازمان بهزیستی کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: استان تهران- منطقه 19، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شــهر تهران، محله اختیاریه، کوچه سنبل، کوچه ارم، 
پالک 16/1، طبقه ســوم کدپســتی 1951754614 اســامی 
و میزان سهم الشــرکه شــرکا: اولین مدیران: آقای میثم مظفر 
به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانــم فاطمه مظفر به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مجید سلیمانی 
ساســانی به سمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل به مدت 
نامحدود آقای حسین مظفر به ســمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای جعفر انوری به سمت عضو هیأت مدیره به 
مــدت نامحدود دارندگان حق امضاء: آقای میثم مظفر به عنوان 
مدیرعامــل، آقای حســین مظفر رئیس هیــأت مدیره، جعفر 
انوری به عنوان عضو هیأت مدیره و مجید ســلیمانی ساســانی 
عضو علی البدل هیأت مدیــره تعیین و حق امضای کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور از قبیل چک سفته و هر یک با امضای کلیه 
اوراق تعهدآور و با مهر موسســه معتبــر خواهد بود. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع 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 )617654(

تأسیس موسسه غیرتجاری بنیاد نیکوکاری مهر تابان در تاریخ 1398/07/03 
به شماره ثبت 48246 به شناسه ملی 14008645580 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/5/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ابوالفضل مهاجر با کد ملی 
0053021861 به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالحسن 
واحدی نوری با کد ملی 2140233077 به ســمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و یوســف جعفری شبســتری با کد 
ملــی 1729346820 به ســمت عضو هیئــت مدیره و 
مهران شاه مرادی به شــماره ملی 0533089301 عضو 
هیئت مدیره و هاشم اسدی با کد ملی 003292405 به 
عنــوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
و حق امضا کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور با امضاء 
مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس 
هیئــت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
حجتالهقلیتبارسرپرستادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن )615037(

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم 
سهامی خاص به شماره ثبت 381 

و شناسه ملی 10103378545 

به اســتناد صورت جلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 

1398/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 نام شرکت به »الماس کبیر شمس« تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )617655(

آگهی تغییرات 
شرکت راک صنعت سرام سهامی خاص

 به شماره ثبت 182684 
و شناسه ملی 10102248609

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1398/5/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - میرمجید مجابی به شماره ملی 4322524117 
به ســمت بازرس اصلی و سید حسین میرزایی به شماره 
ملی 0439872014 به ســمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند.- ترازنامه و حســاب 
سود و زیان منتهی به ســال 1397 به تصویب رسید. - 
هاشــم اسدی به شماره ملی 0032924305 و ابوالفضل 
مهاجر به شــماره ملی 0053021861 و یوسف جعفری 
شبســتری به شــماره ملی 1729346820 و ابوالحسن 
واحدی نوری به شــماره ملی 2140233077 و مهران 
شــاه مرادی به شــماره ملی 0533089301 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حجتالهقلیتبارسرپرستادارهثبتشرکتها
ومؤسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

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

 مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رودهن )615036(

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم 
سهامی خاص به شماره ثبت 381 

و شناسه ملی 10103378545 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/08/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای صمــد رودگرمی با کدملــی 2299145151 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیــره آقای بهمن رودگرمــی با کدملی 
0035287901 رئیــس هیئت مدیره. خانم پگاه رودگرمی با کدملی 
2291736299 نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها با 
امضاء مدیرعامــل و در غیاب مدیرعامل خانم زهرا رودگرمی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )617650(

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز 
سهامی خاص به شماره ثبت 55728 

و شناسه ملی 10101008391

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/6/20 و اجازه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/4/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه 
شرکت از مبلغ 115000000000 ریال به مبلغ 354000000000 
ریال منقســم به 354000 ســهم 1000000 ریالی بــا نام از طریق 
مطالبات حال شــده افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل 

امضاء گردیده است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )615043(

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 172714 

و شناسه ملی 10102151410 

به اســتناد صورت جلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1398/06/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای محمد حاجوی با شــماره 

ملی 6369377945 به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )617652(

آگهی تغییرات شرکت تجارتی ایران برزگر سهامی خاص 
در حال تصفیه به شماره ثبت 3823 و شناسه ملی 10980126036

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به آدرس تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهــران- جنت آباد جنوبــی- خیابان 
جنت آباد- بن بســت رازی- پالک 3- ساختمان سهیل- طبقه سوم- 
واحد غربی کدپســتی 1473913747 انتقال یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )617651(

آگهی تغییرات شرکت سروش سالمت رازی 
سهامی خاص به شماره ثبت 291033 

و شناسه ملی 10103290633
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی 1396 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده 
کاران به شناســه ملی 10100468600 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه 
حسابرسی بهنام مشار به شناســه ملی 10320173299 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار دنیای 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )615038(

آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان 
سهامی خاص به شماره ثبت 236036 

و شناسه ملی 10102769594 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/8/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای صمد رودگرمی با کد ملی 2299145151 
و آقای بهمــن رودگرمی با کد ملی 0035287901 و خانم پگاه رودگرمی با 
کد ملی 2291736299 برای مدت دو ســال به سمت اعضای هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. آقای سیدحســین عمادی با کد ملــی 1239406630 به 
سمت بازرس اصلی و آقای سعید نقشینه با کد ملی 0049984977 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت منتهی به 1396/12/29 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )617653(

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز 
سهامی خاص به شماره ثبت 55728 

و شناسه ملی 10101008391 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/08/26 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: - محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، 

شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، والفجــر، خیابان هفتاد و 

دوم، خیابان ســیدجمال الدین اسدآبادی، پالک478، طبقه سوم، واحد 15 

کدپستی 1436965198 تغییر یافت.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )615028(

آگهی تغییرات شرکت سپیدان شیمی گستر 
سهامی خاص به شماره ثبت 143360 

و شناسه ملی 10101863323
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موسوی:

مداخله 
وزارت خارجه فرانسه 
در پرونده اتباع ایرانی 
فاقد موضوعیت
 و وجاهت است

۲

کنگره6200شهیداستانمرکزیبرگزارشد

رهبر انقالب: نباید اجازه داد حقایق برجسته دفاع مقدس
کهنه و فراموش شود

طغیانرودخانههادرهرمزگان
جان5تنراگرفت

يادداشت روز

چرا دِر این جاسوسخانه را 
نمی بندید؟!

خبر ویژه

راستی آزمایی طرح گفت وگوی ملی
اعالم بیزاری از فتنه گران است

صفحه2صفحه2

خطیبجمعهتهران:

استکبار نمی خواهد پرچم امام حسین)ع( بلند شود
چون این پرچم ملت ها را بیدار می کند

گزارشخبریتحلیلیکیهان

مردم هوشمند عراق
فتنه سعودی - صهیونیستی را خنثی می کنند
اسناد و شواهد نشان می دهد که فتنه در وحشت آل سعود، اسرائیل و آمریکا از حماسه اربعین ریشه دارد

* گران فروشی 22 برابری در سایه سکوت نهادهای نظارتی؛ 

گوجه فرنگی 800 تومان، رب 18 هزار تومان! 

* اعتبار مورد نیاز برای گذرنامه ویژه اربعین 3ماه است.

* ایده یک کارآفرین برای حمایت از پوشاک داخلی.

* فایننشــال تایمز: طی یکسال اخیر، بورس ایران 

یکی از بهترین عملکردها را داشته است.

 * انتقــاد مــردم از افزایــش 3 برابــری قیمــت

لوازم التحریر.                                       صفحات۴و۱0

هشدار2۱اقتصاددان:

 طرح مجلس برای اصالح نظام بانکی
 شتابزده است

* انصاراهلل خطاب به آل ســعود: حمله بــه آرامکو، نوک 
کوه یخ بود آتش بس را نپذیرید، حمالت را از سر می گیریم.

* رویترز: اختالفات در خاندان ســعودی بر ســر 
توانایی بن سلمان در اداره کشور باال گرفته است.

* استیضاح ترامپ به مرحله جدی رسید.

 * آلمان جایــزه هنرمندان لبنانی و انگلیســی را
به دلیل حمایتشان از فلسطین پس گرفت!

* مقام پیشــین اطالعاتی رژیم صهیونیســتی: تداوم 
حکومت السیسی برای اسرائیل حیاتی است؛ نهادهای 
اطالعاتی دو طرف هماهنگ هستند.       صفحهآخر

روزنامهلیبراسیون

پلیس فرانسه در اعتراض به شرایط کاری
به معترضان پیوست

صفحه۳

* مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان: طغیان رودخانه های فصلی و بی توجهی به هشدارهای بارندگی 
و احتمال وقوع سیالب، موجب مرگ پنج نفر در این استان شد. 

* علیرضا صفاایســینی: این افراد ســوار بر دو خودرو در مسیرهای متفاوت قصد عبور از آبنما را داشته اند که 
دچار سانحه می شوند.

* مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان: به دنبال وقوع بارندگی های سیل آسا و در محدوده دو شهرستان 
جاسک و بشاگرد حوالی شهرک مطهری یک خودرو 405 در رودخانه شریفی واژگون شد.          صفحه۱0

* آیت اهلل امامی کاشــانی: آمریکا خواستار اعمال فشــار حداکثری بر ایران بود، خداوند متعال در برابر تالش آمریکا 
برای وارد آوردن فشــار حداکثری به ایران، ذلت حداکثری و بدبختی حداکثری به آنها داد و آبروی آنها را به صورت 

حداکثری در دنیا برد.
* علت اینکه دشمنان متوجه مراسم اربعین و عراق شدند و در برگزاری مراسم اربعین مزاحمت ایجاد می کنند، این 

است که برایشان سنگین است میلیون ها مسلمان و شیعه از اقصی نقاط جهان در ایام اربعین به کربال بروند.
* خداوند کمک می کند و ان شاءاهلل با امنیت بیشتری مردم در مراسم اربعین حضور خواهند یافت. 

* سردار  اشتری فرمانده نیروی انتظامی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران: افرادی که احیاناً در اقصی 
نقاط کشور به دنبال شرارت هستند، بدانند که با آنها با سرپنجه قوی نیروی انتظامی برخورد خواهد شد.   صفحه۳

*درعــراقتظاهراتیکــهابتدائاباپرچم
اعتراضعلیهفسادونقصاندربخشخدمات
عمومیآغازشــدهبود،بهســمتفتنهای

هدفمندمنحرفشد.
*مــردمعراقپــسازمشــاهدهعوامل
صهیونیستیوسعودیدرمیانصفوفخود،
خیابانهاراترککردندوعمالنقشهدشمنان

راناکامگذاشتند.
*دراینفتنهنیزمثلگذشــته،سهنیروی
پیشبرندهآن،یعنیعواملمیدانی،رسانههای
وابستهوکشورهایمتخاصم،کامالهماهنگ

عملمیکردهاند.
*شــمارمشــخصیازافراد،کهپیادهنظام
عربستانواســرائیلهستند،تحتپوشش
تظاهراتضدفساد،واردمیدانشدهوتالش
میکردنــدمعترضانرابهســمتاقدامات
خشــونتآمیزمثلآتشزدناموالمردمو

مراکزعمومیبکشانند.
*خبرگزاریعراقــی»براثا«بهنقلازمنابع
اطالعاتی،اعالمکردکهرهبرانپیشــینو
افزایش جدیدحزبمنحله»بعث«عراقدر
درگیریووادارکردننیروهایپلیسبهاقدام

متقابلنقشداشتهاند.
*افــرادنفوذیکهازســفارتهایآمریکا،
انگلیــسوهلندخطگرفتــهبودند،تالش
میکردندشعارهارامتوجهایرانومرجعیت
عراقبکنند.صفحهآخر

خبرنگار زن روس
 در ایران

 به اتهام جاسوسی 
بازداشت شد

۲

تحلیلگرلبنانیدرشبکهالمیادینفاشکرد

التماس رئیس سیا
 برای دیدار
 با سردار سلیمانی

۱ ۱

حجتاالسالموالمسلمینپناهیان:

شرم آور است
 که برخی دوباره 
به مذاکره
 دل  خوش کنند

۱۱

پویش جهانی 
»الحسین یجمعنا«

 با مشارکت زائران 
ایرانی و عراقی

۳


