
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/12/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار 

ذیل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین ذوالفقاری 

طهرانی کد ملی )0043216031(- آقــای محمدعلی ذوالفقاری 

طهرانی کد ملــی )0451512261(- خانــم ملیحه بیدآبادی کد 

ملــی )0043737625(- ترازنامه و صورت های مالی ســال مالی 

منتهی به 94/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 

مستقل اندیشــان پارس به شناسه ملی 10320852352 و شماره 

ثبت 31089 به عنوان بازرس اصلی به نمایندگی آقای سیدسعید 

صادقی به شــماره ملی 0058829229 و آقای سیدمحمدحسین 

کطائیان به شماره ملی 0082027897 به عنوان بازرس علی البدل 

شــرکت برای ســال مالی منتهی به 95/12/30 انتخاب گردیدند. 

روزنامه کیهان برای درج آگهی رســمی شــرکت برای سال مالی 

منتهی به 95/12/30 انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق سهامی خاص به شماره ثبت 59305
و شناسه ملی 10101043570 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1395/09/20 و مجوز شــماره 917/968/1442 مورخ 
1396/05/23 اداره کل بهزیســتی استان تهران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: خانم ها محبوبه زرین قلم به شماره ملی 0064332152 
و فهیمه رجبی به شماره ملی 0889883841 و مریم کلی وند به 
شماره ملی 5849550232 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
و خانم شایسته زنجیران به شماره ملی 0078668166 به عنوان 
عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 
آقای مرتضی گوزلی به شــماره ملــی 1530244218 به عنوان 

بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب 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 موسسه مهرآفرینان 
راهیان سالمت به شماره ثبت 762 

و شناسه ملی 14005208847 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/5/2 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا هوشمند به شماره ملی 

0602574056 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، 

خانم شــهال نوری به شماره ملی 0602588987 به سمت 

عضو هیئت مدیره و آقای مهران هوشــمند به شماره ملی 

0386170959 بــه ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و 

قائم مقــام مدیرعامل تعیین گردیدند. امضــاء کلیه اوراق و 

اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها 

با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و با مهر شــرکت 

معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودروئی 
فرآیند پیچ شرق سهامی خاص به شماره ثبت 

259827 و شناسه ملی 10102999310 

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

تاسیس موسسه غیرتجاری پیشگامان اقتصاد کیهان 
در تاریخ 1395/8/8 به شماره ثبت 40035 

به شناسه ملی 14006282045
ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی می گردد. - موضوع موسســه: مطالعات مرتبط به حوزه اقتصاد و تجارت 

الکترونیــک طراحــی مدل های تجارت و کســب و کار عارضه یابــی اقتصاد برگزاری 

نشست های تخصصی در حوزه علوم اقتصادی و تجارت مطالعات اقتصادی و بازرگانی 

و در مواردی پس از اخذ مجوزهای الزم انجام شــود. )در صورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعــات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( - مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت 

نامحدود - مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان استاد مطهری شماره 284 واحد اول کد 

پســتی 1588645116 - سرمایه موسسه: مبلغ 10/000/000ریال می باشد. - اولین 

مدیران موسسه: مجیدرضا حریری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره 

ملــی 0046365151 دارنده 2/000/000 ریال سهم الشــرکه- مجیدرضا حریری به 

ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی 0046365151 دارنده 2/000/000 ریال 

سهم الشــرکه- اسداهلل عســگراوالدی به ســمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 

0038321319 دارنــده 2/000/000ریال سهم الشــرکه- مصطفی مالکی تهرانی به 

ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی0068841116 دارنــده 2/000/000ریال 

سهم الشــرکه- ابوالحســن خلیلی به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 

0439591074 دارنده 2/000/000ریال سهم الشرکه- هرویک یاریجانیان نماگردی 

به ســمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0068774389 دارنده 2/000/000ریال 

سهم الشــرکه بعنوان اعضاء هیئت مدیــره برای مدت نامحدود انتخــاب گردیدند.- 

دارندگان حق امضا:  امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 

با مهر موسســه معتبر می باشــد. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره شرکت 
برای مدت 2 ســال به شــرح ذیــل انتخاب گردیدند: موسســه 
جامعه االمام الصادق)ع( به شناســه ملــی 10100185873 آقای 
سید علینقی سیدخاموشی به شــماره ملی 0038748347 آقای 
علیرضا ظهره وند به شماره ملی 0054596327 آقای سیدهوشنگ 
قادریان به شماره ملی 1286417511 آقای سیدخلیل طباطبائی 
یگانه به شماره ملی 0039016171 آقای محمد فطانت فرد حقیقی 

به شــماره ملی 2298866279 آقای محمدرضا مصلحی بشماره 
ملی 0420971610 مؤسســه حسابرســی فاطر به شناســه ملی 
10100188574 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان 
راهبرد به شناسه ملی 10100643383 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورتحساب 

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

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 و شناسه ملی 10102185247 

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

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/04/28 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: عبدالحسین بیدآبادی ک.م 

0043821121 به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد بیدآبادی 

ک.م 0041638158 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 

و محمدحســین ذوالفقاری طهرانی ک.م 0043216031 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله 

چک، ســفته، بــرات و قراردادها با امضای دو نفر از ســه نفر 

آقایان اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 

و مراســالت غیرتعهدآور با امضــای مدیرعامل و یا هر یک از 

اعضای هیئت مدیره معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/28 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 رامین عزیزی به شماره ملی 3838451597 به سمت 

مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره و آرمــان عزیزی به 

شماره ملی 3830023073 به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیره و آرش عزیزی به شماره ملی 3839805627 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد 

و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت به امضاء مدیرعامل و 

رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای نائب 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد
  سهامی خاص به شماره ثبت 473907 

و شناسه ملی 14005009733

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

 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/03/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد شهاب خانیان دارای کد ملی 
0055312047، آقای مجید مرافق دارای کد ملی 0034989455 و آقای 
هوشنگ دلشاد دارای کد ملی 2296416421 برای مدت دوسال بعنوان 
اعضای هیئــت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیدمحمدشــهاب خانیان 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید مرافق به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای هوشــنگ دلشاد به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت با امضای مشترک 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشد 

ســایر مکتوبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد 

شــد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه 

ملی 10980002869بــه عنوان بازرس اصلی و خانم مریم طایفی دارای 

کد ملی 0044123817 به عنوان بازرس علی البدل برای یکســال مالی 

انتخاب گردیدند. صورت های مالی، ترازنامه، سود و زیان سال 1394 مورد 

تصویب قرارگرفت. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت پخش گازمایع فرگاز سهامی خاص
 به شماره ثبت 14096  و شناسه ملی 10100530360

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

آگهی مناقصه های عمومی )یک مرحله ای(
)نوبت اول(شرکت توزیع نیروی برق استان یزد وزارت نیرو

شرکت توزیع برق استان یزد

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

1(هزینهدرجآگهیمناقصهوکلیهکسوراتقانونیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
2(بهپیشنهاداتمشروط،مبهم،مخدوشوفاقدسپردهوپیشنهاداتیکهبعدازموعدمقررارسالگرددترتیباثردادهنخواهدشد.

3(داوطلبانمیتوانندجهتکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفن:36248989-035یا36243111-035امورتدارکاتوانبارتماسحاصلنمایند.

شــرکت توزیع نیروی برق اســتان یزددرنظرداردپروژهمشــروحهذیلراازطریقبرگزاریمناقصهعمومییکمرحلهایباارزیابیکیفیبهپیمانکارواجدشــرایطواگذارنماید.
لذامتقاضیانشــرکتدرمناقصهمیتوانندازتاریخ1396/7/29لغایت1396/8/9درســاعاتاداریدرقبالارائهفیشبانکیبهمبلغ200/000ریالواریزشــدهبهحســابسپهرشماره
02195095906004بانکصادراتشعبهمارکاریزدبهنامتمرکزدرآمدهایشرکتتوزیعنیرویبرقاستانیزدجهتدریافتمدارکمربوطبهمناقصهبهامورتدارکاتاینشرکتواقعدر
یزد-بلوارشهیدمنتظرقائمیابهسایتشرکتتوانیربهآدرسWWW.Tender.tavanir.org.irیاسایتشرکتتوزیعبرقاستانیزدبهآدرسwww.yed.co.irمراجعهو
پیشنهاداتخودراباتوجهبهمندرجاتدفترچهمناقصهظرفمهلتمقررطبقجدولزیربه دبیرخانه این شرکت)یزد-بلوارمنتظرقائم-شرکتتوزیعنیرویبرقاستانیزد-کدپستی:

8916794637(تحویلنمایند.ضمنًابهپیشنهادهایتحویلدادهشدهبعدازانقضاءمدت،ترتیباثردادهنخواهدشد.کارفرمادرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختاراست.
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نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی خبر داد

بتن ریزی قلب راکتور اراک
نتیجه خیانت جاسوس هسته ای بود

يادداشت میهمان

صفحه2

خبر ويژه

ممنون 
آقای ترامپ!

مجازات  فتنه گران
 اعدام است

نه بازی برد - برد

* افشاگری بی سابقه مجتهد: بن سلمان از ترس انتقام 

شاهزاده های سعودی چشم روی هم نمی گذارد.

* جوالن طالبان در شرق و غرب افغانستان؛ تروریست ها 

صدها نفر را به خاک و خون کشیدند.

* سازمان ملل با درخواست میانمار گزارش جنایات این 

کشور علیه مسلمانان را منتشر نکرد.

* هالکــت 90 مــزدور ســعودی طی 7 روز توســط 

تیراندازان ارتش یمن.                       صفحه آخر تک 

گزارش کیهان از آخرین تحوالت عراق

کرکوک 20 ساعته آزاد شد
زمزمه های استعفا و محاکمه بارزانی

* اظهارات متناقــض دولتمــردان؛ جهانگیری ادعای 

نوبخت درباره عواید برجام را رد کرد.

* یک اقتصاددان: افرادی با درآمد ماهانه 500 میلیون تومان 

مالیات نمی دهند.

* وزیر صنعت: اقدامات انجام شده برای ارتقای کیفیت 

خودروها کافی نیست.

* یک کارشــناس: وام مســکن با هدف خروج از رکود 

موفق نبوده است.                                     صفحه۴

با گذشت 2 سال رخ می دهد

جوالن نجومی بگیران
در سایه انفعال دستگاه های مسئول

* علما، طالب و فضالی حوزه علمیه قم ظهر دیروز در اجتماعی پرشــور و با شــکوه در مدرسه فیضیه قم، علیه 
یاوه گویی ها و اقدامات خصمانه مستکبران به ویژه آمریکای جنایتکار و رئیس جمهور آن تجمع کردند.

* آیت اهلل سید احمد خاتمی: مقامات آمریکایی از مذاکره مجدد سخن می گویند اما باید به آنها گفت که شما در 
مذاکرات اول چه غلطی کردید که مذاکره دوم در کار باشد، آمریکایی ها تمام عهدها و قرارها را زیر پا گذاشتند و به 
هیچ عهدی پایبند نبودند.                                                                                                صفحه۳

گزارش خبری تحلیلی کیهان

زمزمه مذاکرات موشکی و منطقه ای
این دیگر ساده لوحی نیست!

آیت  اهلل خاتمی در تجمع گسترده طالب قم علیه آمریکا:

4 سال بزک آمریکا بس است
ملت را به دام اتحادیه اروپا نیندازید

* ادامه بــزک کاری در روزنامه 
زرد

* »انجمــاد توافــق« با اســم 
ازسوی  برجام  نقض  مســتعار 

دولت و کنگره آمریکا
* مردم عادی را هم به همین 
سادگی استخدام می کنید آقای 
زنگنه؟!                   صفحه2

تشییع پیکر پاک شهید گمنام در لنگرود
صفحه۳

* »محمد نهاوندیان« معاون اقتصادی رئیس جمهور در مصاحبه با سی ان ان: اگر درباره مسائل بین المللی و منطقه ای 
نگرانی وجود دارد، این مسائل می تواند موضوع مذاکره میان ایران با کشورهای منطقه یا اروپا باشد.

 * پیشنهاد تأمل برانگیز نهاوندیان درباره مذاکره با اروپا درباره مسائل منطقه ای و ارسال پالس غلط مذاکره مجدد، 
در حالی است که اروپا کارنامه قابل قبولی در موضوع برجام از خود به جا نگذاشته است.

* نهاوندیان بابت معرفی دری اصفهانی برای حضور در تیم مذاکره کننده، هیچ گاه از مردم ایران عذرخواهی نکرد. انتظار 
این اســت که وی درخصوص اظهارنظر درباره مسائل مهم، کمی بیشتر تأمل کرده و حتی االمکان از اظهارنظر خودداری 
کند چون به واقع با توجه به نتیجه معرفی دری اصفهانی، وی دیگر صالحیت اظهارنظر و ورود به موارد اینچنینی را ندارد.

* برخالف هیاهوی بزک کنندگان برجام، هدف اصلی آمریکا و کشــورهای اروپایی عضو 1+5 از امضای برجام، نه لغو 
تحریم های ضدایرانی، بلکه پروژه »نرمال سازی ایران« است.

* »ســیگال مندلکر« معاون وزارت خزانه داری آمریکا در اظهارنظری گســتاخانه تاکید کرد که این نهاد فقط به 
هدف گرفتن سپاه بسنده نخواهد کرد و ارگان های دیگر دولتی که »بی ثباتی« را ترویج داده و »از تروریسم حمایت 

کنند« را نیز هدف تحریم قرار می دهد.
* علــی اکبر والیتی: اروپایی ها حق ندارند بگویند که برجام را قبول داریم اما باید درخصوص مســائل منطقه ای و 
موشکی هم با ایران مذاکره داشته باشیم.                                                                                                           صفحه2

* ابوالفضل حسن بیگی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی: دری اصفهانی دارای اطالعات ذی قیمتی در طول مذاکرات 
بوده است و این اطالعات را به واسطه جایگاهی که داشته و همچنین جلساتی که می رفته به دست آورده بود و در 

اختیار طرف مقابل گذاشته است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(:

مبارزه با قاچاق  اراده می خواهد
قاچاق را کنترل کنید 

تا شغل ایجاد شود
صفحه11

* یکی از نکاتی که بســیار حساس بود قلب رآکتور اراک بود و می توانستیم 
تنها آن را پلمب کنیم اما جاسوسی هایی که در تیم هسته ای شده و اطالعاتی 
که از این سمت به طرف مقابل درز پیدا کرده در نهایت منجر به از بین رفتن 

قلب رآکتور اراک شده است.
* هرجا تیم هســته ای در جمع های خود به اســنادی دست پیدا می کردند که 
براســاس آن اطالعات امتیازات کمتری بدهند و یا موفقیت های بیشتری کسب 
کنند، متاسفانه در هنگام مذاکره شرایط تغییر می کرد و با اطالعات به روزی که 
در اختیار آنها قرار گرفته بود خواسته های طرف غربی از مذاکرات بیشتر شده بود.

*جعفری دولت آبادی دادستان تهران: در پرونده جاسوس مذاکرات هسته ای 
دادستانی تهران شاهد است که چه مقاومت هایی در جریان رسیدگی و صدور 
حکم به عمل آمد، اما قضات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر زیر بار فشــارها 
نرفتند و بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.             صفحه1۰


