
ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 

اطالع عمــوم آگهی می گــردد. موضوع: ارتقای ســطح فرهنگ عمومی 

جامعه نســبت به مخاطرات محیطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار و 

حفــظ حیات بر روی کره زمین.- افزایش آگاهی مردم در زمینه مخاطرات 

محیطی و توســعه پایدار- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی، 

در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجــرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور 

آموزش و پژوهش در زمینه مخاطرات محیطی - انتشــار کتب و نشریات 

علمــی به صورت ماهنامه و یا فصلنامه- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی 

در ســطح ملی و بین المللی بین محققــان و متخصصانی که به گونه ای با 

مخاطرات محیطی ســر و کار دارند. - نهادینه کردن فرهنگ پاسداشــت 

محیط زیست- انجام فعالیت های عام المنفعه زیست محیطی به عنوان یک 

سازمان مردم نهاد- افزایش ظرفیت ها و توانمندسازی جوامع علمی از طریق 

بکارگیری رویکردهای مشارکتی توسعه با هدف پایداری زیست محیطی- 

برگزاری همایش، کنفرانس، گردهمایی، ســمینار، کنگره، کارگاه، جشنواره 

و نمایشــگاه های علمی، آموزشی و تخصصی در سطح ملی و بین المللی در 

زمینه مخاطرات محیطی و توسعه پایدار در کلیه سطوح به منظور دستیابی به 

توسعه پایدار و حفظ محیط زیست- ارائه خدمات مشاوره ای با سازمان های 

دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی در زمینه مخاطرات محیطی و توســعه 

پایدار- انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی سازمان ها و شرکت ها شماره 

مجــوز 57095 تاریخ مجوز 1396/4/17 مرجع صادرکننده وزارت کشــور 

مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران- 

ولی عصر- کوچه شــهید محمدعلی دادی )سپاس(- خیابان شهید فرامرز 

به آفرین- پالک 34- ســاختمان به آفرین- طبقه ســوم- واحد 34- کد 

پستی 1593856857 سرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000/000 ریال 

می باشد. اسامی و میزان سهم الشــرکه شرکا: آقای غالمرضا نبی بیدهندی 

به شــماره ملی 0040017478 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

محمد زارع نیســتانک به شــماره ملی 0067095402 دارنده 10/000/000 

ریال سهم الشرکه آقای امیر محمودزاده به شماره ملی 1285889428 دارنده 

940/000/000 ریال سهم  الشرکه آقای اکبر نیلی پور طباطبائی به شماره ملی 

1286540798 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای سیروس شفقی 

به شــماره ملی 2753307970 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

محمد مهدی رشیدی به شماره ملی 4172000071 دارنده 10/000/000 ریال 

سهم الشرکه آقای محمدحســین پاپلی یزدی به شماره ملی 4430411921 

دارنده10/000/000  ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای غالمرضا نبی 

بیدهندی به شــماره ملی 0040017478 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای امیر محمودزاده به شماره ملی 1285889428 به سمت مدیرعامل آقای 

اکبر نیلی پور طباطبائی به شماره ملی  1286540798به سمت رئیس هیئت 

مدیره آقای ســیروس شفقی به شــماره ملی 2753307970 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای محمد مهدی رشــیدی به شماره ملی 4172000071 به 

سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمد حسین پاپلی یزدی به شماره 

ملی 4430411921 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال انتخاب 

گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار با امضا مشــترک 

مدیرعامــل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس 

اصلی و علی البدل: محمد زارع نیســتانک به کد ملی 0067095402 بعنوان 

بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید.

تأسیس مؤسسه غیرتجاری انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان 
در تاریخ 1396/6/11 به شماره ثبت 42597 به شناسه ملی 14007034070

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت 

و مــاده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید:  ایجــاد کارخانه جهت 

رنگرزی و تولید نخ فرش ماشینی و واردات ماشین آالت و لوازم یدکی 

مربوطه و مــواد اولیه و صادرات تولیــدات کارخانه و کلیه کاالهای 

مجاز بازرگانی طبق موافقت های اصولی و انجام فعالیت های تولیدی، 

خدماتی، بازرگانی، مشــاوره ای، نظارت، تأسیس و توسعه، نگهداری 

و بهره بــرداری در زمینــه احــداث نیروگاه های مقیــاس کوچک و 

تجدیدپذیر شامل بادی، خورشــیدی، زمین گرمایی و زیست توده و 

گازی )تولیــد برق و حرارت( و خرید تجهیزات و ملزومات مربوطه از 

داخل و خارج کشــور و به طور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرائی، 

مشــاوره ای، نظارتی، اقتصادی، مدیریتی و مشــاوره سرمایه گذاری، 

انجام مطالعات امکان ســنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی 

و اقتصــادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها در 

زمینه نیروگاه های مقیاس کوچک و تجدیدپذیر و هرگونه فعالیت در 

ارتبــاط با موارد مذکور از قبیــل واردات کاالهای مجاز و تکنولوژی 

صنایع مادر و انتقال دانش فنی، حق العمل کاری، پیمانکاری خدمات، 

شــرکت می تواند تمام یا قســمتی از فعالیت های خود را راسا و یا با 

مشارکت شخص و یا اشــخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و یا 

خارجی پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح انجام دهد. اخذ 

تســهیالت ریالی و ارزی از بانک های داخلی و خارجی، به طور کلی 

انجام کلیه اموری که در ارتباط با موضوع شــرکت باشد. در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم.

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر سهامی خاص به شماره ثبت 96505 
و شناسه ملی 10101405599 

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: تولید و بســته بندی 

انــواع محصوالت کشــاورزی و دامــی، تولید و بســته بندی انواع 

محصوالت غذایی، پرورش ماکیان، پرورش ماهی، سردخانه اخذ وام 

قرض الحسنه وسایر تسهیالت اعتباری از منابع بانک ها، و موسسات 

مالی و اعتباری و اشــخاص حقیقــی وحقوقی دیگر - اخذ کمک و 

هدایــای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشــخاص حقیقی و حقوقی - 

تودیع وجوه به حســاب ســپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک ها و 

یا موسســات مالی و اعتباری معتبر - مشارکت با اشخاص حقیقی 

و حقوقی با اولویت تعاونی ها - سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه 

تعاونی مربوطه و یا ســایر شــرکت ها و موسسات عمومی، تعاونی و 

یا خصوصی - مشــارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران تعاونی در 

دوره های آموزشــی - تخصصی برای ارتقاء ســطح تولید و خدمات 

به اســتناد مجوز شــماره 962/112/344921 مورخ 1396/11/24 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم. )ثبت موضوع 

فعالیت شرکت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( مدت: از 

تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان 

رباط کریم - بخش مرکزی - دهستان منجیل آباد - آبادی شهرآباد 

ایالت - شهرآباد ایالت - خیابان امام خمینی - کوچه یاس - پالک 

24 - طبقه همکف - کد پســتی 3763194431 سرمایه شخصیت 

حقوقی: 1/400/000 ریال می باشــد. اولیــن مدیران: آقای مرتضی 

بابالوئی به شــماره ملی 4911757061 به سمت مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیــره، خانم زهرا بابالوئی به شــماره ملی 4911759895 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهنام قربانی به شــماره ملی 

4911813563 به سمت منشی هیئت مدیره، آقای مرتضی عظیمیان 

به شماره ملی 3781978648 به سمت عضو علی البدل و آقای حسین 

بابالوئی به شماره ملی 4911315202 به سمت عضو علی البدل برای 

مدت 3 ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها 

و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک - سفته - بروات 

و اوراق بهاءدار بــا امضاء ثابت مرتضی بابالوئی )مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره( و امضاء زهرا بابالوئــی )نایب رئیس هیئت مدیره( و در 

غیاب ایشان با امضاء بهنام قربانی )منشی هیئت مدیره( همراه با مهر 

شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مرتضی بابالوئی )مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. بازرس 

اصلی و علی البدل: آقای رضا بابالوئی به شماره ملی 4910666753 

به سمت بازرس اصلی و رضا فرجیار به شماره ملی 4911404159 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

تاسیس  شرکت تعاونی کشت و  صنعت سها شهرآباد 
در تاریخ 1396/11/29 به شماره ثبت 2850 به شناسه ملی 14007427129 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/9/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت مواردی از قبیل: 
دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیســات سرچاهی و خطوط 
لولــه جریانی، فــرآوری نفت و گاز و کارخانه هــای گاز و گاز مایع و 
تزریق گاز و آب، پاالیشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، 
مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقــال نفت گاز، تلمبه خانه های نفت و 
ایستگاه های تقویت فشــار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر 
آن، و در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، 
تاسیســات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سردکننده 
ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان )آب، گاز، برق و فاضالب( 
و انتقال زباله، تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب 
کوچک، وســایل انتقال )آسانســور پله برقی و...( سیستم های خبر و 
هشداردهنده، تجهیزات آشــپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، 
سیســتم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ســاختمان، ماسه پاشی 

)سندپالســت(، حفاظت کاتودی، پوشــش )الینیگ( و ایستگاه های 

پمپــاژ آب و فاضالب کوچک و نظایر آن الحــاق و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. )ثبت موضوع فعالیت شرکت به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(. تعداد اعضاء هیئت مدیره 

بــه 7 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. 

مرکز اصلی شرکت به نشانی: پاکدشت- بخش شریف آباد- دهستان 

جمال آباد- روســتای جمال آباد- خیابان جمال آباد- خیابان هشتمین 

نور- پالک 0- طبقه همکف- کد پستی 3399150845 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

آگهی تغییرات شرکت حدیدسازه پیشرو  سهامی خاص
 به شماره ثبت 155 و شناسه ملی 10100030432 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

آخرین شــماره مجله کیهان ورزشــی )ویژه نوروز( منتشــر شد. این 
ویژه نامــه نــوروزی حاوی مطالب متنوعی اســت کــه می تواند برای 

خوانندگان محترم، بسیار جالب باشد.
در ضمن سایت kayhanvarzeshi.ir در ایام تعطیالت عید نوروز 

هم آخرین اخبار حوزه های مختلف ورزشی را پوشش می دهد.

ویژه نامه نوروزی »کیهان ورزشی« 

سال هفتادو ششم   شماره 21867   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 23 اسفند 1396   25 جمادی الثانی 1439    14 مارس 2018

صفحه2

به جای يادداشت روز

خبر ويژه

پسری 
با کفش های کتانی

آمارهای گزینشی و ادعای رشد اقتصادی
که در زندگی مردم دیده نمی شود

گزارش خبری تحلیلی کیهان

نقش انگلیس در قتل عام کم سابقه مسلمانان مظلوم یمن
آیت اهلل جنتی در افتتاحیه اجالس خبرگان:

آقای روحانی نگذارید
انقالب به دست نااهالن بیفتد

صفحه2

کارخانه خواران دیروز
امروز نسخه ضدفساد می پیچند!

* فروش نفت ایران به کمترین میزان در دو سال اخیر 
رسید.

* دو سال پس از حذف سهمیه بندی، مصرف بنزین در 
سال 96 رکورد زد.

* نماینده مجلس: آمار تورم واقعی نیست.

 * معاون وزیر جهاد کشــاورزی خبــر داد: صرفه جویی
 1/2 میلیارد متر مکعب آب کشاورزی در سال جاری.

* دالر 10 نرخی شد!
* بالتکلیفی »ارج« و »آزمایش« 365 روزه شد.

صفحه۴

دبیر اقتصادی کمیسیون اصل90:

19 هزار خودروی خارجی به صورت غیرقانونی
وارد کشور شده است

صفحه2

 * آیــت اهلل جنتــی بــا 66 رای موافق مجدداً بــه عنوان 
رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد.

* آیت اهلل جنتی: دستاورد بســیار زیاد غیر قابل شمارشی 
که در این چهل سال داشــتیم را باید دقت و توجه کرد و به 

دیگران هم اعالم کنیم.
* امروز دشمن سعی دارد بین شیعه و سنی اختالف بیندازد و 

با طرح شیعه انگلیسی سعی در ایجاد اختالف دارد.
* نباید موضوعاتی همچون فیش های نجومی رخ دهد، امروز 
خیلی جشن ها برگزار می شود که دائما با هزینه های سنگین 

روبرو است که نباید انجام شود.
* استخدام افراد نادرست در پست های مختلف خوب نیست، 
در دســتگاه های دولتی افرادی هستند که حداکثر  انقالبی 

نیستند و حداقل مقداری با انقالب فاصله دارند.
* در انتخاب مدیران باید دقت شــود، برخی از این افراد به 
نگذارید  رئیس جمهور  آقای  ثروت اندوزی هســتند،  دنبال 
انقالب به دست نااهالن بیفتد.                                         صفحه۳

* ادامه بحران در کاخ سفید؛ تیلرسون هم برکنار 
شد.

* وندی شرمن: ســکان هدایت مذاکرات آمریکا و 
کره شمالی در دستان کیم جونگ اون است.

* انفجارهای زنجیره ای در تگزاس؛ وحشت سراسر 
ایالت را فرا گرفت.

* رسوایی مالی در ژاپن؛ نخست وزیر و وزیر دارایی ژاپن 
زمین های دولتی را باال می کشیدند.           صفحه آخر

در آستانه قلع و قمع کامل تروریست ها در غوطه شرقی

آمریکا و فرانسه سوریه را
به حمله نظامی تهدید کردند!

* نمایندگان در جلسه صبح و بعد از ظهر دیروز مجلس شورای اسالمی دو وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرســازی را استیضاح و به ادامه فعالیت 

آنان رأی دادند.
* علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 126 رأی موافق استیضاح، 
124 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع و یک رأی باطله از مجموع 253 نماینده 

حاضر در جلسه در سمت خود باقی ماند.
* عباس آخوندی با 92 رأی موافق استیضاح، 152 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع 

از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه در سمت خود باقی ماند.

استیضاح  رأی نیاورد

ربیعی و آخوندی
 به کار و راه خود ادامه می دهند

* انگلیس با مسلح کردن رژیم آل سعود به جنگنده ها 
و سالح های مدرن و کشنده، بزرگترین بحران انسانی و 

کشتار جمعی را در یمن رقم زده است.
* به گفته مقامات سازمان ملل، بحران انسانی در یمن 
که حاصل بمباران روزانه توسط جنگنده های سعودی 

است، در 50 سال اخیر سابقه ندارد.

* دولت لندن اخیرا با امضای قرارداد 16 میلیارد دالری 
با ولیعهد عربستان، 48 جنگنده »تایفون« و تسلیحات 

مخرب دیگر در اختیار آل سعود قرار دادند.
* مردم و نهادهای حقوق بشری انگلیس، قراردادهای 

فوق را شرم آور خواندند.
صفحه آخر

* بــه دنبال اعتــراض تعدادی از 
نمایندگان به دلیــل عدم وصول 
ســؤال از رئیس جمهور مقرر شد 
هیئت رئیســه دربــاره ســؤال از 
روحانی تشکیل جلسه دهد، سؤالی 
که پنج محور دارد که یکی از آنها 
درباره وضعیت مؤسســات مالی و 
اعتباری است.              صفحه۱0
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