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دو روز پیش مردم در روز بیست و دوم بهمن با 
حضور گسترده خود در راهپیمایی میلیونی پاسخی 
صریح و کوبنده به دولتمردان آمریکایی دادند و این 
حضور گسترده در ابعاد مختلف قابل بررسی است.

اوال اینکه مردم در این روز  نشان دادند که در 
میثاق با والیت همچنان پای کار انقالب هستند و 
در مواقع ضروری با تمام توان در عرصه های مختلف 
حضور خواهند داشــت، در ثانی پیامی به استکبار 
جهانی دادند که بر سر دفاع از آرمان ها و ارزش های 
بلند انقالب اسالمی اهل هیچگونه مدارا و معامله ای 
نیستند و یاوه گویی های رئیس جمهور جدید آمریکا 
را با حضور قاطعانه خود پاسخ دادند و نشان دادند 

با زبان تهدید نمی توان با ملت ایران سخن گفت.
برجام به عنوان معیار بدعهدی استکبار جهانی بارها 
از سوی شــیطان بزرگ نقض شده است و نشان داده که 

نمی توان به دشمنان اعتماد کرد.
اما متاسفانه برخی از مسئوالن در داخل همه مسایل 
را به برجام مرتبط می دانند، این در حالی است که اقتصاد 
مقاومتی حالل مشــکالت جامعه امروز ماست نه تکیه بر 

برجام و عهدشکنی های دشمنان نظام و انقالب!
کدام وعده برجام عملی شد؟

سید حســین نقوی حســینی عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در گفتگو با گزارشگر روزنامه کیهان تاکید می کند: 
»متاسفانه آقایان دولتی ما همه امور مردم را به برجام ربط 
دادند و حتی شــنیده شــده که گفتند محیط زیست ما، 
اشتغال و آب آشامیدنی ما به برجام مربوط می شود! درحالی 
که مقام معظم رهبری فرمودند که  مشــکالت اقتصادی 
کشور در وین و لوزان و ژنو حل نمی شود اما آقایان گوش 
شنوا نداشــتند و در حالی که هیچکدام از وعده ها عملی 
نشد توافق منعقد شده و برجام خود ابزار فشار برملت ایران 
شد، از رئیس جمهور محترم تعجب می کنم که مطالبی را 
به زبان می آورد حتی مردمی هم که در سیاست نیستند 

تعجب می کنند.«
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی اضافه می کند: »نمی دانیم چه 
کســی به رئیس جمهور محترم مشاوره می دهد که این 
گونه اظهار نظر می کند و می گوید ما از رکود خارج شدیم! 
خب مردمی که این را می شنوند، بنگاه های اقتصادی که 
80 درصد آن نیمه تعطیل هســتند چه قضاوتی خواهند 
کرد؟ ما نمی خواهیم رئیس جمهور و دیگر مســئوالن ما  
مضحکه باشند و موضوعی را مطرح کنند که مردم خالف 
آن را در واقعیــت ببینند، مثال وقتی می گویند که خرید 
هواپیما باعث تحول در زندگی مردم می شود! آیا مردم به 
این موضوع فکر نمی کنند که چند درصد با این یک عدد 
هواپیما سروکار خواهند داشت؟ و چگونه خرید یک عدد 

هواپیما باعث تحول در زندگی مردم خواهد شد؟ «
نقوی حســینی ادامه می دهد:» دولت اعالم می کند 
که ساالنه 700 هزار شــغل ایجاد شده است! آیا مردمی 
کــه تحصیل کــرده بیکار در خانه دارنــد این حرف ها را 
نمی شنوند؟ و سوال نمی کنند که این افراد سرکار رفته کجا 
هســتند؟ بنابراین امروز مردم به خوبی واقفند که کشتی 
برجام که سه سال و نیم فرصت ها و امکانات این کشور را 
صرف خودش کرده اســت به گل نشسته و قضاوت مردم 
نسبت به دشمن همچنان بر این اساس است که رابطه ما 

با آمریکا رابطه گرگ و میش است.«

بدعهدی های دولت های غربی و بی توجهی دولتمردان  - بخش پایانی

برجام نافرجام و پایان صبر مردم
گروه گزارش

وی با اشــاره به اینکه یکی از خطاهای استراتژیک 
دولــت در برجام این بود که تــالش می کردند آمریکا را 
بــزک کنند، خاطرنشــان کرد: »عده ای تالش داشــتند 
دشــمنی آمریکا را کمرنگ کرده و در مردم خوشــبینی 
ایجــاد کنند و تا جایی پیش رفتند که حتی نســبت به 
شعار مرگ بر آمریکا هم عکس العمل نشان می دادند و به 
این فکر نکردند که اگر قرار است در مقابل تحریم، تهدید، 
سلطه گری آمریکا کسی بایستد آن ملت ایران خواهد بود 
امیدوارم که چشمان آقایان باز شود و به جبهه ملت ایران 
بپیوندند و به این باور برسند که آمریکا هرگز خواهان عزت 

و توسعه ملت ما نیست.«
اتمام حجت!

دونالد ترامپ نامزد جنجالی حزب جمهوریخواه بعد از 
سپری کردن رقابتی نفس گیر و طوالنی، 20 ژانویه سال 
جاری میالدی رسما سکان هدایت کاخ سفید را به دست 
گرفت و به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا بر 

مسند قدرت نشست.

وی در مصاحبه ای که در آگوست 2015 با ان بی سی 
داشــت، مدعی شد، این توافق »منجر به یک هولوکاست 
هســته ای« خواهد شد! وی همچنین در سخنرانی اش در 
همایش جمهوری خواهان در ســال گذشته میالدی نیز 
برجــام را بدترین توافق در تاریخ آمریکا خواند و بارها در 
موقعیت های متعدد اعالم کرد اولویت نخست کاریش پس 
از پیروزی در انتخابات، لغو توافق هســته ای ایران و »پاره 

کردن برجام« خواهد بود.
اما مقام معظم رهبری با بینش اساسی خود قاطعانه 
آب پاکی را روی دست این ادعاها ریختند و با عزت تمام 
جواب تهدیدات اینچنینی را دادند، ایشان با اشاره به زوایای 
پر ابهام سند برجام که زمینه سوء استفاده طرف های مقابل 
را فراهم کرده است تأکید کردند: جمهوری اسالمی ابتدائاً 
برجام را نقض نخواهد کرد، زیرا وفای به عهد، دستور قرآنی 
است اما اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی 
بر پاره کردن برجام عملی شــود، جمهوری اسالمی برجام 
را آتش خواهد زد که این کار هم دســتوری قرآنی درباره 

نقض عهد متقابل است.)95/3/25(
چرا گفتند »مرگ بر آمریکا« نگویید؟!

با شکل گیری مذاکرات هسته ای و انعقاد توافق ژنو 
عــده ای از روی ذوق زدگی معتقد بودند دیگر از مرگ بر 
آمریکا گفتن مردم چیزی عاید نخواهد شد و سعی کردند 
این موضوع را به افکار عمومی القا کنند تا آنها از سر دادن 
این شعار به ویژه در راهپیمایی هایی چون 22 بهمن، روز 
قدس و... خود داری کنند، برخی از این افراد با خوش بینی 
تمام بر این باور بودند که چون در حال مذاکره با آمریکایی ها 
هستیم از انسانیت به دور خواهد بود که شعاری چون مرگ 

بر آمریکا سر داده شود.
از سوی دیگر دشمنان انقالب نیز در آن سوی مرزها 
از این خوش باوری ســوء اســتفاده کرده و این موضوع را 
ملعبه دســت خود قرار دادند که ببینید با وجود مذاکرات 
هســته ای ایرانی ها همچنان مرگ بر آمریکا سر می دهند! 
اینکه دشــمنان با این شعار مشکل داشــته باشند چیز 
عجیبی نیســت اما هم صدا شدن برخی در داخل با آنها 

جای تامل دارد.
باراک اوباما در مجمع عمومی ســازمان ملل گفت: 
»مردم ایران از تاریخی افتخارآمیز برخوردارند. اما شــعار 
»مرگ بر آمریکا« برای آنها شغل و امنیت ایجاد نمی کند.« 
اما چرا اوباما، به دنبال ایراِن بدون »مرگ بر آمریکا« 
است؟ اگر شعار مرگ بر آمریکا کارآمد نیست و اگر در عمل 
جواب نداده، پس چرا نظام سلطه به دنبال حذف یک شعار 
»بی اثر و بی عمل« اســت؟ آیا تقاضای حذف این شعار به 
اینکه »امروز در خیلی از کشــورها صدای مرگ بر آمریکا 

بلند می شود« برنمی گردد؟ آیا هدف نظام سلطه این نیست 
که با تغییر ذهنیت مردمی که »شاِخ ابرقدرتِی ابرقدرت ها« 
را شکسته اند، ملت های الهام  گرفته از حرکت ملت ایران را 

نسبت به ادامه حرکت خود دچار تردید کنند؟
حمید رضا مقدم فر مشاور فرمانده کل سپاه در گفتگو 
با گزارشگر کیهان می گوید: »امید آمریکایی ها به اینکه بعد از 
برجام بتوانند دیپلماسی عمومی خود را در ایران جا انداخته 
و نگاه مردم را نسبت به آمریکا به عنوان شیطان بزرگ تغییر 
دهند با کارکردی که در برجام داشتند کامال شکست خورد.«

وی ادامــه می دهد: »حتی اگر بدعهدی های آنان هم 
نبود باز هم شکست خورده بودند اما آنچه در پسابرجام مردم 
به عنوان بدعهدی مشاهده کردند ترجمان تمام صحبت هایی 
بود که انقالبیون بر آن تاکید داشتند؛ آمریکا ماهیت خصمانه 
خود را نشان داد و آنها هیچ گاه بنا نداشتند تعهدات خود 
را عملی کنند اما ســال ها تالش کردند تا نگاه مسئوالن و 

مردم را تغییر دهند.«
مشاور فرمانده کل سپاه تاکید می کند: »مردم برجام 

را ملغی می داننــد و اینکه رئیس جمهور آمریکا برجام را 
بپذیرد یــا نپذیرد آنچنان تفاوتی برای مردم ندارد چراکه 
تاثیر آنچنانی از اجرایی آن مشــاهده نکردند  و حس آنها 

این است که برجام کالهبرداری ای بیش نبوده است.«
واکنش مردم به نقض و لغو برجام

تنور بحث  برجام داغ است و تا سال ها داغ خواهد بود.
یک کارشناس سیاسی به گزارشگر کیهان می گوید: 
» رئیــس جمهور جدید آمریکا هنوز نیامده با تلخی تمام 
می گوید: برجام احمقانه ترین توافقی است که تاکنون در 
طول تاریخ شــاهد آن بوده است! اما اگر به گفته وی این 
سند پاره شود و یا دستخوش نقض قرار گیرد قطعا واکنش 
اصلی را مردم ایران نشان خواهند داد و این همان چیزی 
است که پس از پیروزی انقالب اسالمی شیطان بزرگ بسیار 

از آن وحشت دارد.«
وی می گوید: »ترامپ یا اوباما فرقی ندارد بلکه آمریکا 
باید از پاســخ کوبنده ایرانی ها بترســد چرا که آن زمان با 
میلیون ها دیپلمات سروکار خواهد داشت که با پشتوانه ای 

از تاریخ بزرگ همواره نشان دادند زیر بار ذلت نرفته و عزت 
خود را حفظ خواهند کرد و فرقی هم ندارد طرف مقابلش 

روباه پیر باشد یا شیطان بزرگ!
بهانه جویی های دشمن

این روزها شــیطان بزرگ و دشمنان استکباری به 
دنبال بها نه جویی علیه کشورمان هستند و هر روز شرط 

جدیدی را پیش می کشند.
به عنوان مثال اخیرا مطــرح کرده اند که جمهوری 
اســالمی حق هیچ گونه آزمایش موشــکی ندارد! در این 
صورت نقض برجام از سوی ایران صورت گرفته است. اما 
طبق نظر کارشناسان و صاحب نظران، واقعیت این است که 
شورای امنیت، ایران را از آزمایش موشکی منع نکرده است.
»ویتالی چورکین« نماینده روسیه در سازمان ملل روز 
سه شنبه هفته گذشته تأکید کرد که هیچ ممنوعیتی برای 

آزمایش موشکی توسط ایران وجود ندارد.
وی این اظهــارات را در واکنش به موضع گیری های 
اخیر مقامات و رسانه های آمریکایی علیه آزمایش موشکی 

تازه ایران مطرح کرد.
دولت آمریکا هفته گذشــته فهرستی از شرکت های 
ایرانی و خارجی را با ادعای ارتباط این مجموعه ها با برنامه 

موشکی ایران، تحریم  کرده است.
نماینــده روســیه در ســازمان ملل که با شــبکه 
»راشــاتودی« گفت وگو می کرد، گفت: »این سر و صدایی 
که در مورد شــلیک موشک بالستیک توسط ایران به راه 
افتاده، واقعا از شــنیدن اینکه حتی کارشناسان آمریکایی 
در مثال »سی ان ان« در مورد شلیک موشک های بالستیک 
صحبت کرده و می گویند این نقض ممنوعیت شورای امنیت 

است، غافل گیر شده ام.«
وی افزود: »این ممنوعیت ها قبال وجود داشتند، اما 
زمانی که توافق بر سر برنامه هسته ای ایران به دست آمد، 
برداشته شدند. حاال در وضعیتی هستیم که قطعنامه شورای 
امنیت ســازمان ملل که در اسناد هم ثبت شده، از ایران 
»درخواســت می کند« موشک های بالستیکی را آزمایش 
نکند که »برای داشــتن قابلیت حمل کالهک هســته ای 

طراحی شده اند«.«
ایران و روسیه و شمار زیادی از کارشناسان حقوقی 
تأکید دارند که بخش موشــکی قطعنامه 2231 شورای 
امنیت که توافق هسته ای یکی از ضمایم آن است، به دلیل 
اســتفاده از عبارت »درخواست می کند« به جای »نباید« 
که در قطعنامه قبلی آمده بود، الزام آور نیســت. چورکین 
در این باره می گوید: »این یک ممنوعیت نیست، بلکه تنها 
یک »درخواست« است، بنابراین شما چه از منظر فنی، چه 
حقوقی و چه سیاســی نمی توانید بگویید که آن ها دارند 

قطعنامه شورای امنیت را نقض می کنند.«

 عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: متاسفانه آقایان 
دولتی ما همه امور مردم را به برجام ربط دادند و حتی شنیده شده که گفتند محیط 

زیست ما، اشتغال و آب آشامیدنی ما به برجام مربوط می شود! در حالی که هیچکدام از 
وعده های توافق منعقد شده عملی نشد  و برجام خود ابزار فشار برملت ایران شد.

 یک کارشناس سیاسی: ترامپ یا اوباما فرقی ندارد بلکه آمریکا باید از پاسخ کوبنده 
ایرانی ها بترسد چرا که آن زمان با میلیون ها دیپلمات سروکار خواهد داشت که با 

پشتوانه ای از تاریخ بزرگ همواره نشان دادند زیر بار ذلت نرفته و عزت خود را حفظ 
خواهند کرد و فرقی هم ندارد طرف مقابلش روباه پیر باشد یا شیطان بزرگ!

 مشاور فرمانده کل سپاه: مردم برجام 
را ملغی می دانند و اینکه رئیس جمهور 

آمریکا برجام را بپذیرد یا نپذیرد 
آنچنان تفاوتی برای مردم ندارد چراکه 

تاثیر آنچنانی از اجرای آن مشاهده 
نکردند و حس آنها این است که برجام 

کالهبرداری ای بیش نبوده است.

آگهی ابالغ رای
جناب آقای ســعید ترکاشــون فرزند محمد به شــماره 
شناســنامه 9049 صادره از تهران ابواب جمعی آموزش 
و پرورش شــهر تهران، بدینوسیله از شما دعوت می شود 
ظرف مدت 30 روز پس از انتشار این آگهی جهت دریافت 
رای قابل پژوهش به شــماره 10199-95/7/13 به امور 
اداری اداره مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت رای 

صادره قطعی تلقی شده و حق هیچ اعتراضی ندارید.
سیدمحمد میرمعینی
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران م الف3129

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح ذیل اعالم می دارد. در صورت 
تمایل به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری 

)موسسه کیهان(واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.

توضیحات:1- آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین، بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید. 2-یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی 
را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید. 3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته 
در یک روز ارسال می شود. 4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

دوره انتشارنشریات
آسیا 

آسیای میانه
اروپا

آمریکا- کانادا- ژاپن
آفریقا- اقیانوسیه

پست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادی

9/600/00015/825/00011/800/00018/025/00016/800/00022/650/000روزانهکیهان فارسی

11/100/00017/325/00013/300/00019/525/00018/300/00024/150/000روزانهکیهان انگلیسی

11/100/00017/325/00013/300/00019/525/00018/300/00024/150/000روزانهکیهان عربی

5/775/0009/475/0007/100/00010/775/00010/050/00013/500/000هفتگیکیهان ورزشی

5/525/0009/225/0006/850/00010/525/0009/800/00013/250/000هفتگیمجله زن روز

5/275/0008/975/0006/600/00010/275/0009/550/00013/000/000دوهفته نامهکیهان بچه ها

753/0001/197/000912/0001/353/0001/266/0001/680/000دوماهانهکیهان فرهنگی
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به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 
به تصویب رسید. 

مؤسسه حسابرســی تالش ارقام با شناسه ملی10100560383 
بــه عنوان بازرس اصلی و موسســه حسابرســی ارژنگ خبره با 
شناســه ملی 10320855068 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده 
توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می  باشد.

آگهی تغییرات شرکت کندر
سهامی خاص به شماره ثبت 82884 

و شناسه ملی10101275087

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/3/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شــد. ترازنامه و حساب ســود و زیان مالی 94 به تصویب رسید. 
موسســه حسابرسی و بهبود سیســتم های مدیریت حسابرسین 
به شماره شناســه ملی 10100316991 به سمت بازرس اصلی 
و آقای اســمعیل خدادی به کد ملی 2092758640 به ســمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. با 
ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، تصویب 
ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بازرس انتخاب شــده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
پردیس کوهپایه سهامی خاص به شماره ثبت 390288 

و شناسه ملی 10320410190

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/1/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 

- علی بایگان بــا کد ملی 0064404714 بســمت مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره و مهدی سبزهء با کد ملی 3871418862 بسمت 
رئیس هیئــت مدیره و تئولیانگ کوانگ به کــد فراگیر 100504646 

بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
- کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها و ســفته ها و بروات و 
قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره 
و مهر شــرکت و امضای اوراق عادی با امضــای منفرد هر یک از افراد 
فوق و مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین 
دارندگان حق امضاء، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت انگاره نگین شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 304202 

و شناسه ملی 10103444130

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 
1395/3/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت به آدرس تهران سازمان برنامه جنوبی خیابان 
الله جنوبی خیابان 15 شــرقی پالک 6 طبقه همکف واحد 
8 کدپســتی 1484978168 تغییر یافــت و ماده مربوطه 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در 
یک واحد ثبتی( انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پارس رویال نفیس 
سهامی خاص به شماره ثبت 294386 

و شناسه ملی 10103321263

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
فوق العاده  بطــور  عــادی  عمومی 
تصمیمــات   1395/2/28 مــورخ 
ذیل اتخاذ شــد: سید ناصر تقدمی 
هیئت  رئیــس  عنوان  به  ســرابی 
مدیــره و مدیرعامــل )کــد ملی 
عبدالعزیــز   -  )0048018937
شفیعی زرگر به عنوان عضو هیئت 
مدیره )کد ملی 2002781753(- 
ســیدمحمدرضا حاجی اصغری به 
عنوان عضو هیئت مدیره )کد ملی 
محمدمحســن   -)1532638094
خادم پــور به عنــوان عضو هیئت 
مدیره )کــد ملی 2297275161( 
و محمــود چرامــی بــه عنــوان 
عضــو هیئت مدیــره )کــد ملی 
دو  مدت  بــرای   )4250799948

سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت 
توسعه منابع آب و 

انرژی سهامی خاص به 
شماره ثبت 62608 

و شناسه ملی 
 10100186710

سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی 
عادی بطــور فوق العاده مورخ 1395/5/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیارش  کیانی 
بیدگلی به شــماره ملی 0059449691 
بــه ســمت مدیرعامل و رئیــس هیئت 
مدیــره، خانم ســیده اشــرف مجاوری 
مقدم به شــماره ملی 2739167423 به 
ســمت نائب رئیس هیئــت مدیره، خانم 
کیانــا کیانــی بیدگلی به شــماره ملی 
0068087470 بــه ســمت عضو هیئت 
مدیره، خانــم کیان دخت کیانی بیدگلی 
به شماره ملی 0079431852 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای ســیدمصطفی 
ملــی  شــماره  بــه  مقــدم  مجــاوری 
0036934951 بــه ســمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
مصطفی علی پور عابدی به شــماره ملی 
2721639791 به سمت بازرس اصلی و 
رضا رخشا به شماره ملی 0076844293 
به ســمت بازرس علی البــدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت 
کیان پخش سهامی خاص

 به شماره ثبت 
69247 و شناسه ملی 

 10101141877

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

غیرتجاری تهران


