
مجله کیهان ورزشــی، امروز )شنبه 16 اسفند 1399( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه 
کیهان ورزشــی، حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان اســت و آخریــن اخبار فوتبال 
ایران و جهان را می توانید در هفته نامه کیهان ورزشــی مطالعه کنید. گزارشــی زیرپوستی از 
 انتخابات هیئت فوتبال تهران و حاشــیه هایش در تازه ترین شماره کیهان ورزشی می خوانید. 

در شماره 3318 کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- مطالبه از رئیس جدید فدراسیون فوتبال )چشم انداز(

- رویاهای شیرین آقای رئیس )زیر ذره بین(
- دود از کنده بلند می شود )نگاه چند بعدی(

- از جنگ و مهاجرت تا قلب مونیخ )پرونده خارجی(
- ... و آخرین اخبار ورزش شهرســتان ها و رشــته هایی چون کشــتی، بســکتبال، والیبال، 

دوومیدانی، هندبال، کاراته، جودو، بوکس، پینگ پنگ، شنا، فوتسال، شطرنج، سوارکاری و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح 
ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقای محمدحســین 
 0043216031 کدملــی  طهرانــی   ذوالفقــاری 
 آقــای احمد بیدآبــادی کدملــی 0041638158 
 آقــای محمد بیدآبــادی کدملــی 0032280661 
آقای عبدالحسین بیدآبادی کدملی 0043821121 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال 1398 به 
تصویب رسید آقای ســیدمهدی داودی محتشم با 
کد ملی 0072962811 به عنــوان بازرس اصلی و 
آقای ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی 
0055839983 به عنــوان بــازرس علی البدل برای 
مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان 
جهت درج آگهی های رســمی شــرکت در سال99 

تعیین نمودند.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279

و شناسه ملی 10102517680 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
سیدعلیرضا شریفی اصل به شماره ملی 0065829492به 
ســمت مدیرعامل و رئیس  هیئت مدیره ، آقای سید باقر 
شــریفی اصل به شــماره ملی 1729515150به سمت 
نایب  رئیس  هیئت مدیره و خانم ســعیده شریفی اصل به 
شــماره ملی 0057972400به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق 
عادی و اداری و قرارداد ها و عقود اســامی با امضاء آقای 
ســیدعلیرضا شریفی اصل به ســمت مدیرعامل و رئیس  
هیئت مدیره و آقای ســید باقر شــریفی اصل به ســمت 
نایــب  رئیس  هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشد. خانم آسیه اکبری حلم به شماره 
ملــی 1360642803 به ســمت بــازرس اصلی و آقای 
حسن کردی به شــماره ملی 4132345289 به سمت 
بــازرس علی البدل بــرای مدت یک ســال مالی انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهی به 

1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت شریف گستر نفیس شهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 498182 

و شناسه ملی 14006164060 

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

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
شــد:  اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات   1399/06/30 
آقای محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به ســمت 
ملــی 0043216031  کــد  هیئت مدیره   رئیــس 
 آقای محمد بیدآبادی به ســمت عضو هیئت مدیره 
کــد ملــی 0032280661 آقای احمــد بیدآبادی 
بــه ســمت نائــب رئیس هیئت مدیــره کــد ملی 
بیدآبــادی  عبدالحســین  آقــای   0041638158
عضو هیئت مدیره کد ملــی 0043821121 آقای 
میثــم بیدآبــادی به ســمت مدیرعامــل کد ملی 
0075350671 تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات 
و غیره به امضــاء 2 نفر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره 
بهمراه مهــر شــرکت و اوراق عادی مراســات و 
مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/04/29 و تاییدیــه اداره کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
اســتان تهران بــه شــماره 992/15/97065 مــورخ99/6/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال 
مالی98 به تصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ابوالحســن شــفیع زاده 
با کد ملــی 0048890170 و ابوطالب بیــژن داعی با کد ملی 
2218993856 و علــی بغدادی با کــد ملی 4910375503 و 
رافیق آحادی اردبیلی با کد ملی 1460658795 و فاطمه صانعی 
با کد ملی 0558919200 به ســمت اعضا اصلی هیئت مدیره و 
محمد یداللهی بصیــر با کد ملی 3874406016 و اصغر قاضی 
سعیدی با کد ملی 1229222952 به عنوان اعضای علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت ســه ســال انتخاب گردیدند. ساســان 
محســنی با کد ملی 5779723370 بــه عنوان بازرس اصلی و 
عباس آرزوی عراقی با کد ملی 0050916777 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. ســرمایه 

شرکت به مبلغ3730000000ریال افزایش یافت.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید و توزیع کارکنان 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

به شماره ثبت 155616 و شناسه ملی 10101983635 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1ـ محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله  اندیشــه ، کوچه شــهید 
محمدرضــا نادربیگی ، خیابان مقصود ، پالک 8 ، طبقه اول کد 

پستی 1486781184تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی بیدک نانو ساختار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 566504 

و شناسه ملی 14009494060 

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/05 
و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/05 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال
به مبلغ 10000000000 ریال منقســم به 10000000 سهم 
1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شــده از طریق مطالبات 
حال شــده تامین گردیده افزایش یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شــرح 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 موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت شریف گستر نفیس شهر سهامی خاص 
به شماره ثبت 498182 و شناسه ملی 14006164060 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/01 
و تاییدیــه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مــورخ99/6/22  بــه شــماره 992/15/97065  تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ابوطالب بیــژن داعی با کد 
ملی2218993856 به ســمت رئیس  هیئت مدیره علی 
بغدادی با کد ملی4910375503 به سمت نایب  رئیس 
 هیئت مدیره فاطمه صانعی بــا کد ملی 0558919200 
به ســمت منشــی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای 
ابوالحسن شفیع زاده با کد ملی0048890170 به سمت 
مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردید. کلیه قراردادها 
 و اســناد تعهدآور و اوراق بهادار شــرکت بــا دو امضاء

1- ابوالحسن شفیع زاده مدیرعامل به عنوان دارنده امضای 
ثابت 2- ابوطالب بیژن داعــی رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت تعاونی دارای اعتبــار خواهند بود. و در 
غیاب رئیس  هیئت مدیره امضای آقای علی بغدادی عضو 
هیئت مدیره معتبر اســت همچنین اوراق عادی شرکت 

تعاونی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید و توزیع کارکنان 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

به شماره ثبت 155616 و شناسه ملی 10101983635 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرســی ترازنما همکاران به 
شناسه ملی 10100522558 به سمت بازرس اصلی و خانم نیرالسادات 
سلیما ن ریزی به شماره ملی 0045546118 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و شناسه ملی 10102944443 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- شهران شمالی- خیابان سوم 
غربــی- کوچه پنجم غربی- پــالک 3- طبقه دوم- واحد شــرقی 
کدپســتی 1478853874 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پولک سازه غرب 
سهامی خاص به شماره ثبت 493024 

و شناسه ملی 14005900785 

شرح در صفحات ۶ و ۷ و  8
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 نعیــم  قاســم: جنــگ بعــدی حــزب اهلل بــا 
رژیم صهیونیســتی داخل ســرزمین های اشغالی 

خواهد بود.
 فارین پالیسی: آمریکا، دایناسوری بزرگ با مغزی 

کوچک است.

 اســرائیل از ترس فلســطینی های ســاکن غزه 
63 کیلومتر دیوار زیرزمینی دور خود کشید.

 نگرانی بن سلمان از شکست نتانیاهو در انتخابات 
پارلمانی.

عربستان زیر ضربات انصاراهلل

فرودگاه، آرامکو و پایگاه سعودی 
درهم کوبیده شد

 رئیــس اتحادیه ملــی محصوالت کشــاورزی: 
صادرات نقشی در گرانی میوه ندارد.

 توســط متخصصان جوان کشور، کیت تشخیص 
 کرونــا بر پایــه فناوری نانــو ذرات مغناطیســی 

ساخته شد.

 وزیر بهداشــت: هرگز موافق سفر رفتن نیستیم، 
برای نوروز و جاده های پر ازدحام نگرانیم.

در  خوداتکایــی  کشــاورزی:  کارشــناس   
تولید دانه های روغنی دست یافتنی است.

معاون وزیر صمت اعالم کرد

ترخیص ۴ میلیون تن کاالی اساسی 
از گمرکات در یک ماه گذشته

صفحه ۳

رهبر انقالب:  

حاج محسن آقا قلهکی
عمری را به دیانت 
و صالح سپری کرد

صفحه ۱۱

خنثی سازی هواپیماربایی 
در مسیر اهواز به مشهد

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

 بایدن درگیر مشکالت داخلی است
نباید خیلی از او 

انتظار داشته باشیم!

 ]صفحه ۲[

صدور قطعنامه ضد ایرانی در آژانس منتفی شد

مقاومت جواب داد
آمریکا و تروئیکای اروپا عقب نشینی کردند

 ظریــف: ایاالت متحده حتی بــا وجود بیماری 
شکســت خورده سیاســت   همچنان   کوویــد19، 

»فشار حداکثری« ترامپ را ادامه می دهد.
 یک مقام ارشــد آمریکایی بــه رویترز: موضوع، 
دادن ضمانت درباره چیزی که ما انجام خواهیم داد 

نیست بلکه نشستن بر سر میز با ایران است.
 هنری کیســینجر، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در 
دولت ریچارد نیکســون و جرالد فورد، در نخستین جلسه 
ســمینار مســائل بین الملل بنیاد نیکسون ضمن تحسین 
سیاست خارجی ترامپ در غرب آسیا از بایدن خواست راه 
ترامپ را ادامه داده و از کاهش فشار بر ایران خودداری کند. 
البته به نظر می رسد دولت بایدن نیازی به چنین نصایحی 
نداشته باشد چرا که در عمل مشغول ادامه سیاست شکست 

خورده ترامپ در قبال ایران است. 

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

تالطم دامنه دار بورس؛
چرخ اقتصاد کدام طرفی 

می چرخد؟

 

درس های نظرسنجی دشمن 
در مورد ایران

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 آمریکا و سه کشور اروپایی حاضر در برجام از پیگیری قطعنامه ضدایرانی در نشست شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی عقب نشینی کردند.

 جو ســازی های کشورهای غربی علیه جمهوری اسامی ایران در نشست آژانس در نهایت به عقب نشینی 
آنها منجر شد. اگر چه آنان سعی دارند این عقب نشینی را با سایه چماق همراه کرده و به عنوان یک امتیاز 

به ایران قالب کنند.
 وزیــر خارجه آمریکا: ایران باید بــه تعهدات خود طبق توافق بازگردد و ایــن باعث برخی معافیت های 

تحریمی خواهد شد. اما باز هم، با آن فاصله زیادی داریم.

 ]صفحه آخر[

پیام خواندنی مردم و مقاومت عراق:

آقای پاپ!
آیا می دانید 

سلیمانی و ابومهدی
 که به دست آمریکا

کشته شدند
ناجی مسیحیان 
و کلیساها بودند

]صفحه ۳[

گرانی راه حل دارد
مسئولین باید مشکالت معیشتی مردم را حل کنند

 حضرت آیت اهلل  العظمی خامنه ای: مسئوالن باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند، این مشکالت، همه راه حل دارد و بارها 
در جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راه حل های مورد نظر کارشناسان را به مسئوالن گفته ایم.

 اجناس مانند میوه ها فراوان است اما قیمت ها بسیار باال است که سود این قیمت باال هم به جیب باغداران زحمتکش نمی رود 
بلکه نصیب دالل ها و واسطه های سودجو می شود و ضرر آن به مردم می رسد.

 فعالیت های محیط زیستی، فعالیت های دینی و انقالبی است و نباید به آنها نگاه تجمالتی و تزئینی شود.

 تخریب محیط زیست بالی بزرگی است که آینده بشر را هدر می دهد، بنابراین مسئوالن و همه مردم باید در مقابل آن بایستند.
 سال گذشته در ایام عید، مردم عزیز به توصیه ها کاماًل عمل و بالی بزرگی را از سر کشور دور کردند اما امسال خطر بیشتر و 

فراگیرتر است بنابراین امسال هم همگان توصیه ها را رعایت کنند.
 هر چه ســتاد ملــی مقابله با کرونــا اعالم کرد باید عمل شــود. اگر ســفر را ممنــوع کردند، مردم به ســفر نروند، 

بنده هم قطعاً مانند سال گذشته به سفر نخواهم رفت.

رهبر انقالب با تأکید بر تذکر چندباره:


