
مجله کیهان ورزشی، امروز )یکشنبه 27 مهر 1399( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه کیهان ورزشی، حاوی 
آخرین اخبار ورزش ایران و جهان اســت و آخرین اخبار فوتبــال ایران و جهان را می توانید در هفته نامه کیهان 
ورزشی مطالعه کنید. کیهان ورزشی در تازه ترین شماره خود، گفت وگویی با علیرضا رضائی پیشکسوت کشتی آزاد 
دارد که وی به مسائل جاری کشتی کشور  پرداخته است. در شماره 3300 کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:

- اولتیماتوم مجلس برای عمل به بدیهیات مدیریتی! )چشم انداز(
- استقاللی و پرسپولیسی ، اهل خیانت نیست! )تکاپو(

- پسر کو ندارد نشان از پدر )نگاه چند بعدی(
- آدم های آقای وزیر )زیر ذره بین(

- غول بلژیکی دوای درد خط حمله اینتر )پرونده خارجی(
-... و آخرین اخبار ورزش شهرســتان ها و رشته هایی چون کشتی، بسکتبال، والیبال، دو و میدانی، هندبال، 

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

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/05/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس استان تهران- منطقه 13، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شــهر تهــران، محله اکباتان، بلوار شــهید محمود 
صارمی، خیابان شــهید امیرمحقق ســعید، پالک 0، مجتمع 
تجاری گل های شــمالی،  فــاز 2، طبقــه دوم، واحد 231 و 

کدپستی 1396843614  تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پوشش گستران روی سهامی خاص
 به شماره ثبت 485279 و شناسه ملی 14005519404

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان ســال مالی 98 به تصویب رسید. آقای سهراب 
تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای وحید عامریان با شماره ملی 4591191931 به 
ســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شد. 
- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1399/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب تقی پور آهنگر به 
شماره ملی 2060701163 به عنوان بازرس اصلی و وحید عامریان 
با شــماره ملی 4591191931 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یکســال برای ســال مالی منتهی به 99/12/29 انتخاب گردیدند. 
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت انتخاب 
گردید. ترازنامه و صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان منتهی 

به 98/12/29 مورد تصویب مجمع واقع گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص
به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی منتهی به 98/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی 
10100525069 بــه عنوان بازرس اصلــی و آقای وحید ذوقی 
به شماره ملی 0077894065 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس سهامی خاص
به شماره ثبت 215000 و شناسه ملی 10102563826

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: اهداف تعاون: - ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری 
و تعاونی عمومی- تامین نیازهای مشــترک اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا 
و کمک به تحقــق عدالت اجتماعی. - تامین نیازهای حرفه ای و شــغلی اعضاء- 
ایجاد اشــتغال- رفع وابستگی کشــور از موضوع شــرکت به بیگانگان موضوع و 
حدود فعالیت: کشــت، تولید، فرآوری، بسته بندی، توزیع، فروش، صادرات، واردات 
کلیه کاالهای دخانی از جمله ســیگارت، توتون، تنباکو، کلیه مشتقات مواد اولیه 
تولید، شرکت در مناقصات و مزایدات،  انعقاد قرارداد، اخذ اعطای نمایندگی، اخذ 
تســهیالت ارزی و ریالی،  از کلیه بانک ها و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات 
مجــاز در رابطه با اهداف فــوق. )موضوع فعالیت تعاونی باید بــا توجه به اهداف 
موضوع ماده 2 اساســنامه و طرح تاسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره 
یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذی ربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

رسیده است نوشته شود.
در هــر حال تعاونی می تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را 
هم به عمل آورد که بر حســب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود.( اخذ 
وام قرض الحســنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی 
اعتباری و اشــخاص حقیقی و یا حقوقی. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی 
از دولت، اشــخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت 
و کوتاه مدت در بانک ها. مشــارکت با  اشــخاص حقیقی و یــا حقوقی با اولویت 
تعاونی ها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت ها 
و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران 

تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات.
در صورتی کــه برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز 
از مراجع ذیصالح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.- طبق مجوز شماره 

982/15/64547 مــورخ 1399/04/17 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آگهی 
گردیــد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- منطقه 
15، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران،  محله عباس آباد- اندیشــه، 
خیابان دکتر علی شــریعتی، کوچه اندیشه یکم، پالک 25، طبقه همکف کدپستی 
1569837811 سرمایه شــخصیت حقوقی: 70/000/000 ریال می باشد. اولین 
مدیران: آقای اردالن ســلطانی نایه به شــماره ملی 0056369778 و به ســمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال آقای علیرضا احمدی تبریز به شــماره ملی 
0068811047 و به ســمت مدیرعامل به مدت 3 ســال آقای ارژنگ سلطانی به 
شماره ملی 0072743611 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال 
خانم بنفشه زارعی هنزکی به شماره ملی 0080078583 و به سمت عضو هیئت 
مدیره- عضو علی البدل به مدت 3 ســال آقای سید جواد محمدی به شماره ملی 
3781867315 و به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل به مدت 3 سال 
دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، 
ســفته، بــرات و اوراق بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره بــه اتفاق آقای علیرضا 
احمدی تبریز)مدیرعامل( و مهر تعاونی یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقای 
علیرضا احمدی تبریز )مدیرعامل( و مهر تعاونی دارای اعتبار اســت و اوراق عادی 
و نامه هــا با امضای آقــای علیرضا احمدی تبریز مدیرعامــل و مهر تعاونی معتبر 
خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان به 
عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.- طبق مجوز 
شــماره 982/15/64547 مورخ 1399/04/17 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

آگهی گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

تاسیس شرکت تعاونی فوژان سیب در تاریخ 1399/04/31 
به شماره ثبت 561923 به شناسه ملی 14009305308 

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

موضوع: کلیه فعالیت های موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی 
غیردولتی بــوده ودر موضوع حمایــت از ایتام و کمک به 
مســتمندان با رعایت کامل قوانین و مقــررات جمهوری 
اسالمی ایران و اساسنامه فعالیت خواهد نمود شماره مجوز 
22/6955/د تاریخ مجوز 1396/08/02 مرجع صادرکننده  
اســتانداری تهران مدت: از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان تهــران- بخش 
مرکزی- شهر تهران- شــهرک ولی عصر- کوچه طالقانی- 
خیابان شــهید غالمعلی مسلمی- پالک 278- طبقه اول- 
واحد جنوبی کد پســتی 1373937675 اسامی و میزان 
سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: خانم ژاله سهیلی به شماره 
ملی 0051571137 و به سمت عضو هیئت مدیره- عضو 
علی البدل به مدت 2 ســال آقای یوسف جوادپور به شماره 
ملی 1738173208 و به سمت عضو هیئت مدیره- عضو 
علی البدل به مدت 2 سال آقای محمد ابراهیم حاتم زاده به 
شماره ملی 3780729296 و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم فیروزه یگانه بلخکانلو به شماره ملی 4324162158 

و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقای سید مرتضی حسینی به شماره ملی 
5599546721 و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای آیت اله 
عظیمی به شــماره ملی 5949887581 و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم خدیجه اشراقی به 
شماره ملی 6420009782 و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره و خزانه دار به مدت 2 ســال دارنــدگان حق امضا: 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل 
و خزانــه دار و در غیاب خزانه دار بــا امضای رئیس هیئت 
مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. مکاتبات رسمی 
بــا امضای مدیرعامل و مهر موسســه صــورت می پذیرد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: آقای سلدوز 
معصومــی اقدم به کــد ملــی 1739445805 به عنوان 
بازرس اصلــی و آقای رضا کرمانــی آهنگرانی به کد ملی 
0049344153 به عنوان بازرس علی البدل موسسه برای 

مدت یک سال انتخاب شدند.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه یاوران مسجد امام هادی)ع( 
در تاریخ 1396/12/13 به شماره ثبت 44175 به شناسه ملی 14007461670

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
1399/04/07 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - آقای 
یدالــه عبدل با کد ملی 0041914805 به ســمت 
رئیــس هیئت مدیــره و خانم فاطمه عبــدل با کد 
ملــی 0452522072 بــه ســمت نایــب رئیس و 
عضــو هیئت مدیره و آقای حســن عبدل با کد ملی 
0073344222 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهــدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته بروات و 
قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری با 
امضاء آقای حسن عبدل)مدیرعامل( به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آنتن کار)سهامی خاص( 
به شماره ثبت 1045 

و شناسه ملی 10100696400

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/30 
و مجوز شــماره= 14/53/1302/24339 مورخ 1397/08/26 پلیس 
اطالعــات و امنیت عمومــی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل 
موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران،  شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان ری،  کوچه پیش نماز، بزرگراه شهید 
آیت اله محالتی،  پالک 312، طبقه همکف،  کدپستی 1175875561 

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 موسسه خیریه آوای مهر ولی اهلل 
به شماره ثبت 33275 

و شناسه ملی 14003867952 

شرکت مخابرات ایران- منطقه فارس، در نظر دارد »انجام 
امور خدمات پشــتیبانی و پاســخگویی مرکز تماس 118 خود« را از 
طریــق مناقصه عمومی پس از طــی ارزیابی کیفی و تایید صالحیت 

متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لــذا از کلیــه شــرکت های متقاضــی کــه دارای مجــوز مدیریت 
مراکــز تمــاس از ســوی ســازمان تنظیــم و مقررات می باشــند، 
دعوت بــه عمل می آیــد پس از نشــر آگهی با مراجعه به ســایت 
WWW.FARS.TCI.IR نسبت به دریافت اسناد ارزیابی اقدام 

نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

شرکت مخاربات اریان 
)سهامی عام( 

منطقه فارس

تجدید آگهی فراخوان
 ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 
شماره 99/37 )یک مرحله ای(

سال هفتادو نهم   شماره 22589   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  یک شنبه 27 مهر 1399   اول ربیع االول 1442    18 اکتبر 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4، ۱۰و ۱۱[

 آل خلیفه به خاطر هراس از مردم بحرین معاهده 
صلح با اسرائیل را امضاء نمی کند.

 الهام علــی  اف در واکنش به 12 کشــته حمله 
 موشــکی به »گنجه«: ارمنســتان منتظر پاســخ 

باشد.

 85 درصد آمریکایی ها دموکراسی در این کشور 
را خیالی می دانند.

 تعقیــب قضایی ســارکوزی به اتهــام دریافت 
کمک های مالی از معمر قذاقی.

پیروزی مقاومت یمن در مبادله اسرا

صنعا: هزاران اسیر دیگر
در اختیار داریم

 سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد.
 تمدید محدودیت های کرونایی در استان تهران 

تا پایان هفته.
 ســازمان غذا و دارو: ایران مبدأ داروهای قاچاق 

مکشوفه در کشور عراق نبوده است.

 رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو: قیمت های 
موجود در بازار خودرو کاذب است.

 آمارهای رسمی نشان داد: افزایش 533 درصدی 
قیمت مسکن در دولت روحانی.

وزارت صمت گزارش داد

رشد ۱۵ درصدی تولیدات صنعتی کشور 
در ۵ ماهه امسال

 ]صفحه ۲[

گزارش خبری کیهان

انتقادات گسترده به اظهارات روحانی
درباره صلح امام حسن)ع(

در شهرهای مختلف انجام شد

 مراســم عــزاداری روز رحلت حضــرت ختمی مرتبت محمد مصطفــی صلی اهلل علیه وآله و شــهادت حضرت تشییع باشکوه پیکر پاک شهدای خان طومان
امام حسن مجتبی علیه السالم صبح جمعه در حسینیه امام خمینی)رحمت اهلل علیه( با حضور رهبر انقالب اسالمی 

و با سخنرانی حجت االسالم حامد کاشانی و مرثیه سرایی حاج مرتضی طاهری برگزار شد.

 برخی کارشناســان دینی، اظهارات رئیس جمهور در مورد صلح امام حســن را مصداق »تحریف تاریخ« 
دانســتند، برخی تحلیلگران سیاســی هم این قبیل اظهارات تکراری روحانی را »حاشیه سازی برای فرار از 

پاسخگویی« عنوان کردند و برخی هم آن را »عالمت دادن به طرف آمریکایی«.
 آیت اهلل حسینی بوشهری، امام جمعه قم: برخی به دلیل منافع و انگیزه های شخصی دین را وارونه تفسیر 
کرده و خود و پیروان خود را دچار مشــکل می کنند. اگر امام مجتبی )ع( با معاویه از سر ناچاری وارد صلح 

می شوند نباید تفسیر نادرست داشته باشیم چراکه صلح ایشان زمینه ساز قیام امام حسین)ع( بوده است.
 حجت االســالم رستمی، رئیس  نهاد رهبری در دانشگاه ها: چطور می شود برای مطامع سیاسی روزی پیام 
کربال را مذاکره خواند و روزی دیگر صلح حسنی را به  غلط مصادره کرد؟ آقایان اگر در سیاست ورزی مشکل 

دارید، الاقل به ایمان این ملت رحم کنید.

 ]صفحه ۳[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

دوستان خارج نشین
ُمرده ما را  

ترجیح می دهند!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

حجم نقدینگی به مرز تاریخی 3 میلیون میلیارد تومان رسید

راهکارهای مهار نقدینگی 
و مقابله با گرانی 

]صفحه 4[

]صفحه ۳[

 در ابتــدای دولــت حســن روحانــی 
)مرداد ۱۳9۲( حجم نقدینگی حدود 496 هزار 
میلیارد تومان بود که براساس آمارهای جدید، 

تاکنون تقریبا شش برابر شده است!
 آمارهای جدید بانک مرکزی از شاخص های 
حجم  می دهد  نشــان  شهریورماه،  در  پولی 
نقدینگی در آستانه سه میلیون میلیارد تومان 

قرار گرفته است. 
 در همین زمینه، سطح عمومی قیمت ها نیز 
به تناســب همین افزایش نقدینگی، افزایش 

یافته و چند برابر شده است. 
 به عنوان نمونــه، قیمت مرغ کــه در ابتدای 
 ســال جاری )فروردیــن 99( هر کیلــو حدود
 ۱۰ هزار تومــان بود، در حال حاضــر به کیلویی
۲4 هزار تومان رسیده و تقریبا ۲.4 برابر شده است. 
 برای کنترل نقدینگی باید اســتفاده دولت از 
روش های تورم  زا برای جبران کسری بودجه مانند 

برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود. 
 از همین رو، اصالح قانــون پولی و بانکی 

کشور از اولویت خاصی برخوردار است. 
 از طرف دیگر، باید مالیات به جای نفت، محور 

اصلی تامین درآمدهای دولت باشد. 
 عالوه بر اصالحات مذکــور، ضرورت دارد 
ارز 4۲۰۰  اقداماتی مثــل تخصیص  از  دولت 
تومانی بــرای واردات کاالهای اساســی یا 
برای جبران  از صندوق توسعه ملی  برداشت 

کسری بودجه خودداری کند. 

 

از تاریخ 
عبرت بگیرید!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

جلسات کاری رهبر انقالب
با سران قوا و مسئوالن 

طبق روال و با رعایت پروتکل ها 
انجام می شود

3

وزارت بهداشت 
توانایی طب سنتی 
در درمان کرونا را 

نادیده نگیرد

10

نکته

اظهارات رئیس جمهور
از زاویه ای دیگر!

۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

مشکالت معیشتی 
 تقصیر مجلس 4ماهه است

نه دولت 7ساله!
11

با حضور رهبر انقالب در حسینیه امام خمینی)ره(

مراسم عزاداری رحلت رسول اکرم)ص( 
و شهادت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( برگزار شد

1۲

آیت اهلل سیستانی: 
داد و ستد محصوالت 
اسرائیلی جائز نیست


