
مجله کیهان ورزشی، امروز )شنبه 18 آبان 1398( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه کیهان 
ورزشــی حاوی آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان است و در شماره 3256 کیهان ورزشی اخبار 
رشــته های ورزشــی را می خوانید. مجله 84 صفحه ای کیهان ورزشی، امروز با عکسی از دیدار 
تیم های ایران و عراق روی کیوسک رفت و با اخبار و گزارش هایی از رویدادهای ورزشی ایران و 

جهان انتشار یافت. در شماره تازه کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
-ذات ورزشی را پاک نگه دارید )چشم انداز(

ـ پرونده ای برای یک ضربه عجیب )زیر ذره بین(
- ستاره ای از ارومیه )نگاه چندبعدی(

- مبارزه تا آخرین لحظه )پرونده خارجی(
- ... و اخبار رشته هایی چون والیبال، بسکتبال، کشــتی، پینگ پنگ، شطرنج، دوچرخه سواری، 

فوتسال، فوتبال ساحلی، شمشیر بازی و فوتبال پایه تهران
- ضمنا آخرین اخبار ورزشــی ایران و جهان را می توانید در ســایت کیهان ورزشی به آدرس 

)www.kahyanvarzeshi.ir( بخوانید.

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/7/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: رامین عزیزی به کد ملی 
3838451597 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیــره و عضــو هیئت مدیره آرمــان عزیزی به کد 
ملی 3830023073 به ســمت نائب رئیس هیئت 
مدیــره و عضو هیئت مدیره آرش عزیزی به کد ملی 
3839805627 به ســمت عضو هیئت مدیره سمیه 
عزیزی به کد ملی 3839841471 به ســمت عضو 
هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و مدارک و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته 
و بروات و همچنین اســناد و اوراق عادی و اداری با 
امضــای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب 
ایشــان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 473907 

و شناسه ملی 14005009733

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1395/08/23 و مجوز شــماره 20/2887 مورخه 
1395/09/13 اداره صنعت و معدن و تجارت شهرســتان 
بهارســتان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - بهرام مهدوی به 
شماره ملی 6029983261 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
سلمان برقی زرگر به شماره ملی 1620951630 به سمت 
نایــب رئیس اول هیئت مدیــره و علیرضا قدردان بجندی 
به شــماره ملی 1650834268 به سمت نایب رئیس دوم 
هیئت مدیره و محرم محمد پرور گلیجان به شــماره ملی 
5669386299 به سمت دبیر هیئت مدیره و محرم امینی 
کلیانی به شــماره ملی 1651484007 به سمت خزانه دار 
برای مدت 4 سال انتخاب شــدند و حق امضا کلیه اسناد 
و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد 

تعهدآور مالی، اوراق بهادار بانکی و تعهدات مالی و حقوقی 
و عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و 
در غیــاب هر کدام با امضای نایب رئیس اول به همراه مهر 
مؤسســه معتبر خواهد بود و نامه های اداری و استخدامی 
و اســناد غیر مالی اتحادیه نیز با امضای رئیس و در غیاب 
وی بــا امضای نایــب رئیس اول و در غیاب ایشــان نیز با 
 امضــای نایب رئیــس دوم به همراه مهر مؤسســه معتبر 

می باشد. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رباط کریم )641669(

آگهی تغییرات مؤسسه اتحادیه صنف میوه و تره بار و مواد پروتئینی 
شهرستان بهارستان به شماره ثبت 365 و شناسه ملی 10183003679

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان ســال مالی 1397 به تصویب رسید. 
آقــای صدرا صادقی یزدانخواه به کدملی 0012941913 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره و آقای احمد 
صادقــی یزدانخواه به کدملی 1377821870 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای حســن لشــگری به کدملی 
5599630587 به ســمت نایب رئیــس  هیئت مدیره و 
آقای احمد ودود ســیدی به کدملی 1377772179 به 
ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکــی با امضا 
مشــترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضا 
منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. آقای مختار 
درویش با کدملی 6269884731 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمد کاوه بــا کدملی 1382074204 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک
 و مالمین ایران سهامی خاص به شماره ثبت 48160 

و شناسه ملی 10100933582

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضــوع: برگــزاری دوره هــای آمــوزش عمومــی قرآن 
کریــم برای آحــاد جامعه. برگزاری نشســت ها، محافل و 
جشــنواره های قرآنی. برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و 
قرآنی از طریق مبادله خدمات و کاالهای علمی، آموزشی و 
پژوهشــی در حوزه علوم و معارف قرآنی. عرضه محصوالت 
فرهنگی- قرآنی متناســب با فعالیتها و اهداف مؤسســه. 
تالش به منظور تأمین بودجه مؤسسه از طریق درآمدهای 
ناشــی از فعالیتهای مؤسسه و نیز از طریق جلب کمکها و 
هدایای دولتی و مردمــی، دریافت وام یا موقوفه ها. اجرای 
روش های شــاد و فاخر بــه منظور انتقال بهتــر مفاهیم 
دینی. به کارگیری روش هــا و ابزارآالت نوین نرم افزاری و 
ســخت افزاری در راســتای اهداف و برنامه های مؤسسه به 
موجب مجوز به شماره 97002/1143 د مورخ 97/11/23 
سازمان دارالقرآن الکریم با امضای آقای مهدی قره شیخلو 
آگهــی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 

تهران، شــهرک ولی عصر شمالی، خیابان شریعتی، کوچه 
شهید حسن حیدری )میالن 20(، پالک 21، طبقه همکف 
کد پســتی 1373867451 ســرمایه شــخصیت حقوقی 
50/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: اولین مدیران: خانــم زینب عقلی خسروشــاهی 
به شــماره ملی 0014891972 و به ســمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 3 ســال آقای خسرو عقلی خسروشاهی به 
شــماره ملی 0050671170 و به ســمت مدیرعامل و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین 
مهرعلی به شــماره ملی 0081017367 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال دارندگان حق امضا: 
کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل 
چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و مهر 
مؤسسه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای 

مدیرعامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

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

تاسیس مؤسسه غیرتجاری فرهنگی قرآن و عترت نوگالن مکتب المهدی 
در تاریخ 1398/02/02 به شماره ثبت 46989 به شناسه ملی 14008284067

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1398/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان ســال مالی 97 به تصویب رسید. آقای روبیک سرمستی 
دربــرودی به کد ملی 0054790638 و آقای محســن الله به 
کد ملی 0480613702 به ترتیب به عنوان بازرســان اصلی و 

علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت سامان گستر شیرین پرداز ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 467872 

و شناسه ملی 14004718512 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/4/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید. 
سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال 
منقسم به 50000 سهم 10000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت در تاریخ 

فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت خدمات کامپیوتری 
بسته پرداز سهامی خاص به شماره ثبت 71359 

و شناسه ملی 10101162839

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان 
درنظر دارد دو دســتگاه از خودروهای خود را به شــرح ذیل از طریق 
مزایده به فروش برساند. لذا جهت بازدید و شرکت در مزایده، از تاریخ 
1398/8/18 تا 1398/8/27 در ساعت اداری به آدرس: همدان- جاده 
تهران- پایین تر از میدان فرودگاه- جنب سردخانه بوعلی مراجعه گردد.

شماره تماس: 081-34373588-92
1( مزدا وانت دوکابین      2( پژو 405

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

آگهی مزایده

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی استان همدان

سال هفتادو هشتم   شماره 22324   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 ( شنبه 18 آبان 1398   11 ربیع االول 1441    9 نوامبر 2019

در سفر مارشال بیلینگزلی
 به بیروت صورت گرفت 

قطع رابطه
 ایران و حزب اهلل 
مأموریت رئیس  سابق 
FATF در لبنان

۱۱

*  نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد: 
پنهان کاری برخی مسئوالن در دپوی 140 هزار تن 

ذرت  آلوده در گمرک.
* طهماســب مظاهری: بیشــتر کاالهای قاچاق با 

پرداخت رشوه وارد کشور می شود.

* دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات هشــدار داد؛ 
تولید زیرزمینی تنباکو با فضوالت حیوانی.

* انهدام 50 میلیارد تومان کاالی قاچاق سالمت محور.
*نایب  رئیس سندیکای صنعت برق: سیستم بانکی مانع استفاده از 
ظرفیت مهندسی 30 میلیارد دالری همسایگان.          صفحات۴و۱۰

وعده وزارت راه و شهرسازی: 

سامانه شناسایی خانه های خالی
 به زودی راه اندازی می شود

* ایندیپندنت: بزرگترین برنده جنگ سوریه بشار 
اسد است.

* روزنامه نگار آمریکایی پرده برداشت: تالش آمریکا 
برای تحریک معترضان لبنان علیه حزب اهلل.

* ناتو دچار مرگ مغزی شد، اعضاء به جان هم افتادند.

* امارات از ترس موشــک های انصاراهلل یک مرکز 
بزرگ دفاعی تشکیل می دهد.

* آیت اهلل سیستانی خطاب به معترضان؛ توسل به 
خشونت جایز نیست.

صفحه آخر

آخرین تحوالت عراق 

فرمان عبدالمهدی برای بازداشت آشوبگران
آرامش به بغداد و بصره بازگشت

گزارش کیهان از یک اقدام سؤال برانگیز

آیا اطالعات تجاری کشور
به اروپا داده شده است؟!

خبر ویژه

* تاکنون اطالع دقیقی از فرایند اجرای نظام 
کنترل صــادرات و برنامه تجاری برجام ارائه 

نشده است. 
* تنها اطالع موثق از روند همکاری مسئوالن 
داخلی با اتحادیه اروپا برگزاری دو روزه کارگاه 
آموزشی برای کارکنان صنعت و گمرک توسط 

مسئوالن اروپایی است. 
* حال این ســؤال وجود دارد که با توجه به 
آموزش هایی که از سال قبل به این دو دستگاه 
دولتی داده شده اســت آیا اطالعات تجاری 
کشور در این مدت از کشور خارج شده یا نه؟

* اجرای FATF تجاری، جاسوســی رایگان 
اتحادیه اروپا از اطالعات تجاری ایران اســت 
که با کمترین هزینه و توسط مسئوالن داخلی 

و آگاهی کامل محقق خواهد شد.
* اجــرای این برنامــه همراه بــا نظارت و 
اروپایی  کشــورهای  مستمر  راستی آزمایی 
خواهد بود که ارائه اطالعات صحیح را تایید 

می کند. 
* در واقع با اجرای این برنامه، امکان دور زدن 
تحریم ها برای ورود اقالم مورد نیاز کشور از 
بین خواهد رفت.                                    صفحه۴

 5 کشته و 5۸۴ زخمی در زلزله 5/9 ریشتری

بسیج سریع امکانات بومی و کشوری برای کمک به زلزله زدگان میانه

خطیب جمعه تهران:

 FATF متأسفانه برخی برای تصویب لوایح
دروغ می گویند

يادداشت روز

آقای مشاور! هر نظرسنجی دولتی را
که قبول دارید منتشر کنید

صفحه2

با حضور فرمانده سپاه انجام شد

افتتاح 700 طرح عمرانی و محرومیت زدایی
از سوی سپاه

* آییــن افتتاح 700 پروژه عمرانی و 
محرومیت زدایی سپاه تهران با حضور 
سرلشکر حسین سالمی  فرمانده کل 
ســپاه و به صورت همزمان و از طریق 
ویدئوکنفرانس در سراسر کشور برگزار 

شد.
* سردار ســالمی، فرمانده کل سپاه: 
به دشمنان می گوییم از هر تهدیدی 
که بسازید فرصت می سازیم هر هدفی 
را دنبــال کنید ما ناکامتان می کنیم، 
شــما یادگرفته اید که از ما شکســت 
 بخورید و ما هم آموخته ایم که پیروز

شویم.

صفحه۱۰
 FATF حجت االســالم و المســلمین کاظم صدیقی: هنوز هم عده ای پیگیر تصویب لوایح مرتبط با *
هســتند و گاهی هم دروغ می گویند. گفتند در جلسه ســران قوا توافق شده است و آن را به بیت رهبر 
انقــالب مرتبط کردند که بعد هم تکذیب شــد. آیا برجام کافی نبود کــه آقایان می خواهند مضیقه های 

بیشتری را به ملّت تحمیل کنند؟ 
* آنچه ما را با مشکالت مواجه کرده است، داشتن چشم امید به بیرون و منتظر غربی ها بودن است.

* منتظر بودند برجام امضا شود، بعد هم سه ماه سه ماه منتظر بودند که رئیس جمهور آمریکا چه تصمیمی 
می گیرد، حاال هم در انتظار فرانسه هستند. مگر مومن، چند بار از یک سوراخ گزیده می شود؟         صفحه۳

* ســردار یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص(: تاکنون از سوی 
سپاه محمد رسول اهلل 35 هزار سبد کاال از ابتدای سال میان نیازمندان 
توزیع و 100 خانه افراد محروم و 30 مدرسه نیز بازسازی شده است.

* در طرح 400 هزار پروژه عمرانی محرومیت زدایی ســپاه و 
بسیج، 7 هزار طرح به سپاه تهران واگذار و پنج شنبه 700 طرح 
آن افتتاح شد.                                               صفحه۳

عکس : محمد علی شیخ زاده

آیت اهلل مصباح یزدی 
در همایش »تبیین بیانیه 
گام دوم انقالب و الزامات آن« : 

بیانیه گام دوم 
خط بطالنی
 بر نظریه های غربی 
است

۲

عراقچی: 

حفظ منافع 
جمهوری اسالمی ایران
 مهم تر از 
حفظ یک توافق است

۲

پدافند ارتش 
جمهوری اسالمی ایران 
یک پهپاد  متجاوز را  
سرنگون کرد

۱۱

صفحه2

پنج جنگ
و شش نکته


