
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1396/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  اعضای هیئت مدیره به شرح زیر 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند- آقای مهندس جواد زرگرجواهری 

با کدملی 0040994791 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - 

آقای مهندس سیدابوالقاســم همایونفرد با کــد ملی 4590918145 به 

ســمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهندس مســعود قدیمی با کد ملی 

0071666796 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مهندس ابوذر 

شــفیع پورمرجی با کد ملی 3149632277 به سمت عضو هیئت مدیره 

حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات 

و عقود اسالمی به امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اتحاد راه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43127 

و شناسه ملی 10100884917 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1396/7/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
موسسه حسابرســی معین مشــاور مجرب به شناسه ملی 
10320404190 به ســمت بازرس اصلــی و آقای حمید 
کریمی آذر داریانی به کد ملی 0035427647 به ســمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. 
اعضــای هیئت مدیــره برای مدت 2 ســال به قــرار ذیل 
انتخاب گردیدنــد: آقای وحید اکبری داریــان به کد ملی 
0054797780 آقــای عباس موســایی داریان به کد ملی 
1729762506 آقای محمد اسمعیل موسایی داریان به کد 

ملی 1728631191

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نوشینه سهامی خاص
 به شماره ثبت 133164 و شناسه  ملی 10101764347

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/10/12 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: حجت اهلل قریشــی کد ملی 5929869741 به سمت 

رئیس هیئت مدیــره رضا ایزدی کد ملی 4322731996 به ســمت 

مدیرعامــل و نایب رئیــس هیئت مدیره علیرضا یعقوبی احســن کد 

ملی 0046955313 به ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره امیر نیکزاد 

دینان کد ملی 2062821451 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ناصر 

کرباسی زاده کد ملی 0046284745 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 

فرهاد عباس زاده موقر کد ملی 0049984039 به سمت عضو علی البدل 

هیئت مدیره امیرهوشنگ رحیمی کد ملی 00492965277 به سمت 

عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - اختیارات مدیرعامل 

مطابق ماده 30 اساسنامه شرکت می باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 

تعهدآور شــرکت از قبیل چک و سفته و غیره همواره با امضای متفق 

مدیرعامل و معاون مالی شرکت آقای امیرهوشنگ رحیمی که منتخب 

هیئت مدیره می باشد به همراه مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیمایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت 11202 
و شناسه ملی 10100444892

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/8/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای مجید فرزانه کلورزی با 
شماره ملی 2659740739 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای محمود اکبری با شماره ملی 0070336121 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات، 
قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
موسسه دانا تدبیر ماندگار بین الملل

 به شماره ثبت 37887 و شناسه ملی 14005615217 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/5/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای 
علی سلیم زاده علمداری به شماره ملی 5059612988 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره و مدیر عامل خانم اعظم فارغی علمداری به 
شــماره ملی 0050426265 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و عضو هیئت مدیره خانم الهه ســلیم زاده علمداری به شــماره 
ملی 5059722831 به ســمت عضو هیئــت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای شــاپور فاخری علمداری به کد 
ملی 5059674681 به سمت بازرس اصلی و آقای سید همایون 
مهدیون به کد ملی 0015007626 به ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت روشن ترخیص تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 196753 

و شناسه ملی 10102386143

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

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 

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
زیرمجموعه شرکت توانیر و وابسته وزارت نیرو

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

96/228
تامین مصالح و تجهیزات، کاال و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، 
نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصالح و بهینه سازی )فیدر( شبکه برق  

روستایی شهرستان اروندکنار فاز1 )تملک دارایی( )عمومی/ یک مرحله ای(
6/054/357/006302/717/850

96/229
تامین مصالح و تجهیزات، کاال و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، 
نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصالح و بهینه سازی)فیدر( شبکه برق 

روستایی شهرستان اروندکنار فاز2 )تملک دارایی( )عمومی/ یک مرحله ای(
5/946/807/518297/340/375

96/230
تامین مصالح و تجهیزات، کاال و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه و 

حمل و نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصالح و بهینه سازی شبکه برق 
روستایی شهرستان دشت آزادگان فاز1 )تملک دارایی( )عمومی/ یک مرحله ای(

4/904/274/443245/213/722

96/231
تامین مصالح و تجهیزات، کاال و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، 

حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصالح و بهینه سازی شبکه برق 
روستایی شهرستان دشت آزادگان فاز2 )تملک دارایی( )عمومی/ یک مرحله ای(

5/058/315/351252/915/767

96/232
تامین مصالح و تجهیزات، کاال و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، 

حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصالح و بهینه سازی شبکه برق 
روستایی شهرستان اللی)تملک دارایی( )عمومی/ یک مرحله ای(

1/971/339/03098/566/951

* مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 96/12/6 لغایت 96/12/12
* تاریخ بازدید از محل پروژه: 96/12/13 لغایت 96/12/19

* محل دریافت اسناد مناقصه:
* الف: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق 202 امور بازرگانی و قراردادها تلفن تماس جهت دریافت اطالعات 061-33334039

* توزیع نیروی برق خوزستانwww.kepdc.co.irسایت شرکت توانیرwww.tavanir.org.irیاپایگاه ملی اطالع رسانی http:/iets.mporg.ir نیز قابل 
رویت می باشد.

* تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: پایان وقت اداری روز سه شنبه 96/12/22
* محل تحویل پاکت های مناقصه: اهواز، امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق 107

* تاریخ گشایش پاکت های مناقصه: روز شنبه مورخ 96/12/26
* مبلغ خرید اسناد مناقصه 300/000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز 

* پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت 
تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

* به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

* مناقصه گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
* موضوع:

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

سال هفتادو ششم   شماره 21852   تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 6 اسفند 1396   8 جمادی الثانی 1439    25 فوریه 2018

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

اژدهای هفت سر
و یک سؤال ساده

اعتماد به نفس
 منحصر به فرد
وزیر ناکارآمد
 اما پردرآمد!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

با شلیک موشک انصاراهلل

سامانه پاتریوت و مرکز فرماندهی ائتالف سعودی
در مأرب منهدم شد

* رشــد صادرات غیرنفتی برخالف وعده روحانی 
منفی است.

* در غیاب کارت سوخت، مصرف بنزین به 80 میلیون 
لیتر در روز رسید.

 * تجهیــز 300 هــزار هکتار اراضی کشــاورزی 
به آبیاری تحت فشار.

* معاون وزیر نیرو اعالم کرد: توقف ساخت 20 سد 
در کشور.                                         صفحه۴

روحانی: این حرف درستی نیست که ما به اساتید و پژوهشگران خود مشکوک باشیم!

اساتید مورد احترامند
جلوی جوالن جاسوس ها را بگیرید

دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با کیهان:

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین
ترمیم قانون قبلی مجمع تشخیص است

صفحه۱۰

:FATF کارگروه

ایران باید کمک مالی به گروه های مقاومت را 
جرم تلقی کند!

* دیده بان حقوق  بشر: ارتش میانمار 55 روستای مسلمانان را 

با خاک یکسان کرده است.

 * تل آویو: اردیبهشــت انتقــال پایتخت صــورت می گیرد؛

 مقاومت: نمی گذاریم.

* ســئول: 25 ســال تالش برای خلع ســالح کره شمالی 

شکست خورده است.

* حمــالت انتحــاری به مقر ریاســت جمهوری ســومالی؛ 

تروریست ها مردم را به خاک و خون کشیدند.     صفحه آخر

در گفت وگوی کیهان با »َمروا عثمان« بررسی شد

پشت پرده ارتش 30 هزار نفری آمریکا
در سوریه

* انقالبیون یمــن در جدیدترین عملیات خود علیه متجــاوزان، دو ضربه 
اساسی به آل سعود وارد کردند.

* »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته انقالب یمن: توانستیم سامانه ضد موشکی 
عربستان را در استان مارب هدف قرار دهیم. 

* جنبــش انصاراهلل یمن روز جمعه 21 بهمن نیز با اســتفاده از هواپیمای 
بدون سرنشین و موشک بالستیک یک سامانه دفاع هوایی متعلق به ائتالف 

سعودی را در استان تعز هدف قرار داده بود.  
*  عربستان پس از تهاجم به یمن و مواجهه با قدرت موشکی نیروهای یمنی، 

اقدام به استقرار سامانه ضد موشکی در مناطق مختلف یمن کرده است. 
*  یــگان موشــکی و نیروی هوایی ارتش یمن و انصــاراهلل نیز در عملیاتی 
مشترک و جداگانه توانستند ساختمان فرماندهی ائتالف سعودی در استان 

مارب را هم منهدم کنند.

* انقالبیون یمن می گویند در این دو عملیات 50 مزدور سعودی را کشته و 140 تن دیگر را زخمی کرده اند. 
* یگان موشکی ارتش یمن و انصاراهلل از ابتدای سال جدید میالدی تاکنون بیش از 15 موشک بالستیک به سمت 

مواضع نظامی عربستان شلیک کرده اند.
* انهدام 1200 تانک و خودروی زرهی، 12 هلیکوپتر آپاچی، 5 جنگنده اف 16 و بیش از 20 هواپیمای جاسوســی 
و هدف قرار گرفتن 10 کشتی و ناوچه  و قایق های جنگی در دریای سرخ مهم ترین دستاوردهای انقالبیون یمن در 
هزارمین روز جنگ بوده است.                                                                                           صفحه آخر

افزایش43 درصدی دستگیری مهاجران در آمریکا
پس از روی کار آمدن ترامپ

* بــا حضور دونالــد ترامپ در کاخ ســفید، گروه های 
نژادپرست و مهاجرستیز آمریکایی جان تازه ای گرفته اند.

* حــدود نیمی از مهاجران ســاکن آمریــکا که فاقد 
هرگونه ســابقه جنایی بوده اند، در روزهای نخســت 

ریاست جمهوری ترامپ بازداشت شده اند.

* آسوشــیتدپرس: افزایــش 43 درصدی بازداشــت 
مهاجران، با رویکرد )نژادپرستانه( ترامپ، منطبق است.

* فشــارها علیه 11 میلیون مهاجر، رنگین پوســت و 
مسلمان آمریکایی، تشدید شده است.

صفحه آخر

* رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشــور که چندماه پیش با وعده های اقتصادی خود بار دیگر به کرسی 
 ریاســت جمهوری رســید، برای چندمین بار با طرح مباحث حاشیه ســاز و بی ارتباط با امور اجرایی کشور فرافکنی را 

به پاسخ گویی ترجیح داد.
*رئیس جمهور پیش از این نیز در اظهاراتی که هیچ حجت عقلی و شــرعی نیز نداشت با طرح مباحث انحرافی همچون 
اسالم رحمانی، درس مذاکره گرفتن از عاشورا و یا زیر سؤال بردن عصمت معصومین و مطرح کردن موضوع انتقاد کردن 

به معصوم و... را مطرح کرده بود.

* این اولین بار نیســت که روحانی با انحراف از وظیفه اصلی خود از مســائل اجرایی به مباحث نظری و اندیشــه ای در 
طــرح مباحث فرعی برای از یاد رفتن مطالبات اصلی مردم ســعی می کند، اما نکته قابل تامل ماجرا آنجاســت که این 

حاشیه سازی های رئیس جمهور هر بار با استقبال رسانه های غربی و ضد انقالب مواجه می شود.                              
* جوالن جاسوس ها در بدنه مدیریتی کشور با پوشــش علمی و فعالیت های مدنی همچون جیسون رضائیان، نزار زاکا، 
دری اصفهانی و سید امامی در حالی اســت که دولتی ها برای این جاسوس هایی که هر روز با یک رنگ و لعاب سر از بدنه 
دولت در می آورند اقدامات دقیق پیشگیرانه ندارند.                                                                                                صفحه۳

نامشــروع  رژیــم  حمایــت   *
از دراویش داعشی  صهیونیستی 

و مهره های بهائیت
درباره  دروغپــردازی  تکذیب   *
رفع حصر سران فتنه   صفحه2


