
 ویژه نامــه جام جهانی کیهان ورزشــی، حــاوی آخرین اخبــار و اتفاقات 
 جــام جهانــی 2022 قطر در شــماره 3396 نشــریه کیهان ورزشــی، 

امروز منتشر شد.
در این شماره می خوانید:

- آخرین اطالعات درباره 32 تیم حاضر در جام جهانی 2022 .
- نگاهی کامل به مرحله انتخابی جام جهانی 2022 در تمامی قاره ها 

- تاریخچه افتخارآفرینان ادوار گذشته جام جهانی
- بررسی حضور تیم ملی فوتبال ایران در پنج دوره گذشته جام جهانی 

-  نگاهی به حضور داوران ایرانی در ادوار گذشته جام جهانی

ویژه نامه جام جهانی کیهان ورزشی منتشر شد

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1400/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی مفید 
راهبر به شناســه ملی 10861836531 به ســمت بازرس قانونی 
شــرکت تا پایان ســال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت نشر آگهی های شــرکت تعیین گردید. صورت های 
مالی شرکت )صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی( منتهی 

به تاریخ 1399/9/30 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1412470(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تجهیز محیط
 به شناسه ملی 10101340144 و به شماره ثبت 89639 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1400/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: شرکت جهاد تعاون )سهامی 
خاص( به شــماره شناســه ملی -10101382904 آقای مجتبی 
نعمتی جم به شــماره ملی -0036203270 شرکت سرمایه گذاری 

میالد سازندگان )سهامی خاص( به شناسه ملی 10101424086.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1412479(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 87906 و شناسه ملی 10101323148 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1401/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره 
ملی 0043216031 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/06/31 آقای عبدالحســین بیدآبادی 
به شماره ملی 0043821121 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/31 شرکت بازرگانی 
شایق به شناسه ملی 10101043570 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره تا تاریــخ 1403/06/31 انتخاب 
گردیدند. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه 
ملی 10100439645 به سمت بازرس اصلی تا پایان 
سال مالی آقای سیدمهدی داودی محتشم به شماره 
ملی 0072962811 به ســمت بازرس علی البدل تا 
پایان سال مالی انتخاب گردیدند.- ترازنامه وحساب 
ســود وزیان ســال 1400 به تصویب رسید. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت 

تعیین گردید. 

آگهی تغییرات
شرکت سهامی خاص پرورش داده ها

 به شناسه ملی 10101147298 و به شماره ثبت 69792 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1410282(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/06/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری 
طهرانی به شــماره ملی 0043216031 به سمت رئیس  
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/31و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/31 آقای عبدالحســین 
بیدآبادی به شــماره ملــی 0043821121 به ســمت 
مدیرعامل تا تاریخ 1403/06/31و به ســمت عضو اصلی 
هیئت مدیره تــا تاریخ 1403/06/31 شــرکت بازرگانی 
شایق به شناســه ملی 10101043570 و به نمایندگی 
محمد بیدآبادی به شماره ملی 0032280661 به سمت 
نایب رئیس  هیئت مدیره تــا تاریخ 1403/06/31 انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآورشــرکت 
از قبیل: چک و ســفته و بروات قراردادها عقود اسالمی 
وبه طــور کلی هرگونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد 
تعهد نماید به امضاء دو نفر از سه نفر مدیرعامل، قائم مقام 
مدیرعامل و رئیس  هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت و 
اوراق عادی و مراسالت اداری به امضاء هریک ازمدیرعامل 
و یــا رئیس  هیئت مدیره و یا قائم مقام مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات
 شرکت سهامی خاص پرورش داده ها 

به شناسه ملی 10101147298 و به شماره ثبت 69792 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1410279(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/08/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هئیت مدیره به 
شرح ذیل تعیین گردیدند: -شرکت جهاد تعاون )سهامی 
خاص( به شــماره ثبت 94205 به شــماره شناسه ملی 
10101382904 بــه نمایندگی آقای حســین فهمیده 
به شــماره ملــی 0041974451 به ســمت نایب رئیس  
هیئت مدیره- آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 
0036203270 به ســمت رئیس  هیئت مدیره.- شرکت 
ســرمایه گذاری میالد ســازندگان )ســهامی خاص( به 
شماره شناسه ملی 10101424086 به نمایندگی آقای 
محمدحسن مشکوری به شماره ملی 0451915501 به 
ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و 
اســناد تعهدآور به امضاء رئیس  هیئت مدیره و مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس 
 هیئت مدیــره و یکی از اعضــاء هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری
 و خدمات مدیریت تدبیر شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 87906 و شناسه ملی 10101323148 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1412478(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العــاده مــورخ 1401/07/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد شــرکت معدن فرآورامداد قم به شناسه 
ملــی 14004812245 بــه ســمت عضــو اصلی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/09 شرکت توسعه 
تجــارت و ســرمایه پایــدار امداد به شناســه ملی 
14005128683 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/07/09 شرکت توسعه برق و انرژی 
امداد به شناســه ملی 14005169800 به ســمت 
عضو اصلــی هیئت مدیره تا تاریــخ 1403/07/09 
شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد به شناسه ملی 
14005180436 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/07/09 شــرکت توسعه دامپروری و 
کشاورزی امداد به شناسه ملی 14005202423 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/09 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت سهامی خاص  معدن فرآور امداد

 به شناسه ملی 10320172100 و به شماره ثبت 368045

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1410273(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/02/28 
و مجوز شــماره 205/7/3/342/57871 مورخه 1400/12/18 
مدیریت تعاون روســتایی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: اتحادیه شــرکت های تعاونی کشــاورزی مرغداری مرغ 
تخمگــذار اســتان تهران به شــماره ثبت 99967 و شناســه 
ملی 10101439499 اتحادیه شــرکت های تعاونی روستایی 
دماوند به شــماره ثبت 24 و شناســه ملی 10100005623 
شرکت تعاونی کشاورزی آبزی پروری تکثیر و پرورش دهندگان 
ماهیان زینتی پاکدشــت به شــماره ثبت 1706 و شناسه ملی 
10181504229 اتحادیه تعاونی روســتایی اســتان تهران به 
شماره ثبت 147846 و شناسه ملی 10101907248 اتحادیه 
شــرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان تهران به شماره 
ثبت 67610 و شناسه ملی 10101125605 به سمت اعضای 
اصلی و شــرکت تعاونی مرغــداران مرکــز 10100669029 
اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهر ری 10101657431 
به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. شرکت 
تعاونی دامپروری مهــاد 10100861782 و شــرکت تعاونی 
روســتایی گیالن 10100001157 به عنوان بازرسان اتحادیه 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه نظارت و هماهنگی 
تعاونی های روستایی و کشاورزی استان تهران

 به شماره ثبت 512300 و شناسه ملی 14006907943

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/11/09 و به 
استناد مجوز شــماره 11/61984 مورخ 1399/11/15 اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش عیقرلو به شماره ملی 
قرلو به  0074119842 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عی 
شماره ملی 0043716083 به سمت رئیس  هیئت مدیره و خانم شکوفه حاج عظیمیان 
به شــماره ملی 1378931531 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شامل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو امضا اسناد تیر و اظهاریه های قرارداد تیر با 

امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی خوشنام راه
سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی 
برگزاری مناقصه عمومي دومرحله  اي م ک ک 1401/031

تقاضای شماره 48-0000872 
   )OZD و MTLو HIMA کارت الکترونیکی(

شــركت بهره برداري نفت و گاز كارون)سهامي خاص( در نظر دارد 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگــزاری مناقصه عمومی تعداد پنجاه عدد 
کارت الکترونیکیHIMAوMTLوOZD مورد نیاز خود را مطابق شرح 
درخواســت در گزارش شناخت از طریق مناقصه عمومی با شماره فراخوان 

2001092544000111 برگزار نماید.
 به همین منظور کلیه مراحل برگــزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت 
و تحویل اســتعالم ارزیابی کیفی تا ارســال دعوت نامه جهت سایر مراحل 
مناقصه ، از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت - ســتاد - به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
در همین راســتا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه 
ستاد، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شــرکت در مناقصه محقق نمایند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه 

1401/04/01 بوده است.
اطالعات و اســناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و 

ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی تا تاریخ: 1401/09/30 تا ساعت 18
مهلت ارسال پاسخ ارزیابی كیفی تا تاریخ: 1401/10/14 تا ساعت 18
))از ارسال اسناد ارزیابی کیفی به صورت فیزیکی جدا خودداری  نمایید((

آدرس دســتگاه مناقصه گزار:  اهواز- ناحیه صنعتي کارون – شرکت 
بهره برداري نفت و گاز کارون – ســاختمان والفجــر تدارکات و امور کاال- 

واحد خرید و بررسي منابع کاال 
061-341-67610 فکــس:  تاییــد    061-32249806  فاکــس:  

تلفن: 061-32262478 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

دفتر مرکز تماس: 021-41934
شناسه آگهی: 1410034  شناسه نوبت چاپ: 1580564

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

نوبت دوم
شركت ملی نفت ایران

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شركت بهره برداري نفت و گاز 

كارون)سهامي خاص(

)آگهی تجدید فراخوان 
مناقصه عمومی 

یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(
»تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم«

م الف3189      شناسه آگهی:1411635  شرح در صفحه 3

یا صد یا هیچ حرف های نیش دار كدام غذاها عالئم سرماخوردگی را 
بدتر می كنند؟ جمعیت و فراسوی آینده و...

سال هشتاد و یکم   شماره 23171   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  شنبه 28 آبان 1401   24 ربیع الثانی 1444    19 نوامبر 2022

چه کسی به این دو  سؤال پاسخ می دهد؟
سلبریتی  وطن فروش با داعش چه فرقی دارد؟! 

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و 10[

 روزی 80 نــوزاد در یمــن بــه دلیــل محاصره 
این کشور می میرند.

 ســنتکام حمالت موشــکی به پایــگاه آمریکا 
در شمال سوریه را تأیید کرد.

 خشــم آمریکا از بازگشت ثبات سیاسی به عراق؛ 
بایدن: با دولت جدید عراق کار نمی کنیم!

 آزمایش موشــک قاره پیما در کره شمالی با توان 
هدف قرار دادن خاک آمریکا.

وضعیت اسرائیل دوباره غیرعادی شد

انفجار و آتش سوزی های عجیب و غریب
در تل آویو و شهرهای تابعه!

 سفیر ایران در مجارستان: تجارت ایران و مجارستان 
56 درصد رشد کرد.

 معاون وزیر بهداشت: بیمارستان ها و مراکز درمانی 
از نظر دارو دچار کمبود نیستند.

 دستگیری فرد مسلح و هنجارشکن در متروی تهران.

 رئیــس  ســازمان برنامــه و بودجه: اســتقراض 
از بانک مرکزی همچنان خط قرمز دولت است.

 واکنــش وزیــر ارتباطات به اقــدام اخیر گوگل 
علیه اپلیکیشن های بومی.

اقدام تحسین برانگیز دولت سیزدهم

ایران، خودروسازهای فرانسوی را
 تحریم کرد

 ]صفحه 3[

 ]صفحه 11[

 ]صفحه 2[

رهبر انقالب در دیدار دست اندركاران برگزاری كنگره شهدای قم:

»شهید امنیت« جان خود را برای امنیت 
و آسایش مردم فدا می کند 

تشییع باشکوه شهدای حادثه تروریستی ایذه
و راهپیمایی پرشور در محکومیت جنایات اوباش داعشی در مشهد

بار دیگر دم خروس حقوق بشر آمریکایی بیرون زد

آمریکا به بن سلمان درباره خاشقجی
مصونیت قضایی داد!

 وزارت دادگستری آمریکا با صدور یک رأی مشورتی و موافقت دولت این کشور، به ولیعهد سعودی در 
پرونده قتل وحشیانه روزنامه نگار منتقد ریاض در اسالمبول، مصونیت اعطا کرد!

 آمریکا برای این رســوایی حتی حاضر نشــد قتل خاشقجی و تکه تکه شــدن او با اره را که بر اساس 
تحقیقات مراکز اطالعاتی اش با دستور مستقیم بن سلمان بوده »توجیه« کند!

 شهیِد دفاع مقدس جان خود را داد تا دشمن خبیث و ظالم نتواند وعده خود یعنی رسیدن به تهران و به 
ذلت کشیدن ملت را عملی کند و شهیِد امنیت نیز جان خود را برای امنیت و آسایش مردم فدا می کند که 

این فداکاری ها تجسم همه معارف اخالقی نهفته در شهید و شهادت است.
 رهبر انقالب ابراز امیدواری کردند همه کسانی که دل در گروی اسالم و انقالب و ملت دارند برای کودکان 
و نسل های نو و برای ایران عزیز همه توان و ظرفیت خود را به کار گیرند تا یاد و پیام شهیدان استمرار یابد 

و منتقل شود.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

رسانه اصالح طلب: سازمان سیا
53 میلیون دالر برای آشوب 

هزینه کرد

جنایات وحشیانه در ایذه، اصفهان، مشهد، بوكان و...یعنی

نخست وزیر سابق اسرائیل خطاب به آشوبگران: مردم اسرائیل با شما هستند. امیدوارم به تهران آزاد سفر كنم!

مدارا کافی است
آدم کش های اجاره ای باید سرکوب شوند

]صفحه 3[

 

رسیدن به مرز قدرت جهان 
افسانه نیست 

یادداشت روز

] صفحه۲ [

صفحه ۱۰

رتبه اول علمی در منطقه
 متعلق به ایران است

وزیر علوم: 

صفحه ۱۰

تالش ناکام معاندان 
برای کشته  سازی های 

دروغین

از تبریز تا یزد و شیراز ادامه دارد

صفحه ۱۱

کسانی که 
از ریختن خون مردم لذت می برند
باید به اشد مجازات محکوم شوند

خطیب جمعه تهران:

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: شهادت مایه 
همدلی، و همچون نخ تسبیحی است که مجموعه ای 
از قومیت هــا و زبان های مختلف را در میهن به هم 
پیوند زده و در هر شهر نام شهیدانی برجسته است 
که با یک هــدف و در یک صف با دیگر هموطنان 
خود برای عزت اسالم و عظمت جمهوری اسالمی و 

تقویت ایران به شهادت رسیده اند.
 هر یک از حوادث درخشــان قبل و بعد از انقالب 
مانند ســتاره و نقطه درخشان تاریخی است و حادثه 
اخیر شــاهچراغ نیز یکی از این ســتاره ها است که 
اگرچه عده ای را داغدار و دل های همه را سرشــار از 
غم و  اندوه کرد اما در تاریخ کشور ماندگار می شود و 
نشانه زنده بودن ملت، و مایه افتخار و سربلندی است.

 »ایذه 7 تن«، »بوكان 3 تن«، »مشهد 2 تن«، »اصفهان 3 تن«،
»سنندج 2 تن« و »سراوان، قروه  و شیراز 4 تن« طی فراخوان 
3روزه ضــد انقالب و توســط وحوش اجــاره ای آمریکایی 
صهیونیستِی مست شده از باده دالرهای سعودی به فجیع ترین 

شکل ممکن به خاک و خون كشیده شدند. 

 از نگاه طراحان آمریکایی- سعودی- صهیونیستی آشوب ها 
و اغتشاشــات اخیر باید مردم ایران در این پروژه كه با صرف 
میلیاردها دالر طراحی و اجرا شــده بود مشاركت می كردند 
و حاال كه نکرده اند باید با تروریســم عریان و حمله مستقیم 

مجازات شوند. 

 وقوع این جنایات عمدتاً مسلحانه در این سه روز در حالی است كه پیشتر 
جان بولتون و برخی مقامــات و عوامل مرتبط با جریانات ضدایرانی اعالم 
كرده بودند كه اغتشاشــگران در ایران را مسلح كرده اند. همزمان برخی 
 افراد و رســانه ها به صورت هدفمند با تحریک سیاسی، مذهبی و قومیتی

عمال زمینه را برای اقدامات تروریستی مهیا می كنند.

مدیر مسئول كیهان در مصاحبه با خبرگزاری فارس:


