
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. 

آقای محمدرضا مشــایخی به شــماره ملــی 1218998121 

به نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه ســبز )سهامی خاص( با 

شناســه ملی 10102853650 به ســمت مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره آقای مجید نورعلی به شــماره ملی 55183999 

به نمایندگی از شرکت مهندسی آماد بهینه ساز )سهامی خاص( 

شناســه ملی 10102251738 به ســمت نائب رئیس هیئت 

مدیره آقای محمدرضا صفاری به شــماره ملی 2721662252 

به نمایندگی از شــرکت ناصرین وحید )سهامی خاص( شناسه 

ملی 10102255011 به سمت عضو هیئت مدیره آقای جعفر 

حســن نژاد به شــماره ملی 2690151456 بــه نمایندگی از 

شرکت بازرســی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

)ســهامی خاص( شناسه ملی 10102384287 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای رضا عالئی به شماره ملی 5579142064 به 

نمایندگی از موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره شناسه 

ملی 10100467987 به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق 

و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ســفته برات 

قراردادهــا و عقود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیرمالی آقای 

قاســم اســبقی به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود..

آگهی تغییرات شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 184102 و شناسه ملی 10102262391 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 

1397/2/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت بوســیله 

هیئت مدیره ای مرکب از ســه تا پنج نفر عضو که بوسیله 

مجمع عمومی عادی از بین شــرکاء یا خارج از آن انتخاب 

می شوند اداره خواهد شــد. مدیران کاًل یا بعضاً قابل عزل 

می باشــند. تبصره: انتخاب مجدد مدیران توســط مجمع 

عمومی عادی بالمانع اســت. در نتیجه ماده 20 اساسنامه 

اصالح می گردد. سال مالی شرکت روز اول تیر ماه هر سال 

آغاز و روز آخر خردادماه ســال بعد به پایان می رســد در 

نتیجه ماده 37 اساسنامه اصالح می گردد.

تبصره 1: خرید، فروش و رهن ماشین آالت تولیدی- تبصره 

2: خریــد، فــروش و رهن اموال غیر منقــول اصالح و در 

نتیجه تبصره 1 و 2  ماده 28 اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی 
و بافندگی و پوشاک جامعه شرکت 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 
و شناسه ملی 10102185247

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی، ساخت، 
تولید و توزیع کاالها و محصوالت مربوط به حوزه بیوالکترونیک، 
سیســتم های عصبی و مغز، ســایبورگ، سیســتم های پیچیده 
زیســتی، برهمکنش و تعامل مغز و ماشــین، طراحی و توسعه 
بازی های رایانه ای و ســرگرمی باالخــص با رویکرد تعامل مغز 
و ماشــین، ارائه خدمات و مشــاوره به صنایع و کارخانجات در 
حوزه های مهندســی و علوم باالحض در حوزه های مهندســی 
الکترونیک و مخابرات، مهندســی مکانیک، مهندسی زیستی و 
فیزیک با رویکرد فناوری های نوظهور در این حوزه ها، فعالیت در 
حوزه علــوم و تکنولوژی درمرزهای دانش با هدف رفع نیازهای 
داخلی با استفاده از متخصصین باالخص در حوزه های علوم پایه 
و بین رشته ای مرتبط با نگرشی درحوزه های سیستم های پیچیده 
و علوم شــناختی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذی ربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
تهران شــهر تهران- غفاری- کوچه شــهید حسنعلی کریمی- 
بن بســت ششــم- پالک 3- طبقه ســوم- واحد 6- کدپستی 
1333714667 سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 1000000 ریال 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن 
با نام عادی می باشد که مبلغ 1000000 ریال طی گواهی بانکی 
شــماره الف 96/10/26 مورخه 96/10/26 بانک قرض الحسنه 

مهر ایران شــعبه معیری کد 3017 پرداخت گردیده است. اولین 
مدیران: آقای یوسف جمالی به شماره ملی 1170644201 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقای محمد جمالی به شــماره ملی 1171261624 و به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم طاهره جمالی 
به شــماره ملی 2571792938  و به ســمت عضو هئیت مدیره 
به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت به امضای آقای یوسف جمالی به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
اداری به امضای محمد جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و یا طاهره جمالی به سمت عضو هیئت مدیره و یا یوسف جمالی 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی 
و علی البدل: آقای امیرحســین خدادادی ریزی به شــماره ملی 
1160209431 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
آقای ســعید مرتضی زاده به شماره ملی 1292009934 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور، به منزله  اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت سهامی خاص پژوهش و فناوری سیستم های پیچیده نو آیند 
در تاریخ 1396/12/9 به شماره ثبت 523704 به شناسه ملی 14007453718 

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

در پیام رسان های

کیهان  هفتگــی  مجلــه 
ورزشــی، امروز )شنبه - 
2 تیرمــاه 1397( حاوی 
مطالب خوب و خواندنی، 
با آخرین اخبار، گزارش و 
تصاویر از بیست و یکمین 
دوره مسابقات جام  جهانی 
2018 روسیه و همچنین 
پینگ پنــگ،  خبرهــای 
در  و...  والیبال  کشــتی، 
سراسر کشور منتشر شد. 
در این شماره می خوانیم:

* بدون تدبیر و ایمان نمی شــود گامی برداشــت )چشم انداز 
هفتــه(، پایــان امپراتوری ســوت و پرچم )این شــماره داور 
ویدیویی(، زندگی نامه لئونل مســی )قسمت 36(، ستاره هایی 
که از 20 ســال قبــل به جام جهانی نرســیدند. مراکش را که 
بردیم جام را دزدیدند )شــهر فرنگ(، تلخ و شــیرین دور اول 
بازی های جام جهانی به کام اروپایی ها، به همراه آلبوم بازی های 

جام جهانی 2018 روسیه و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد
مجتمــع اقتصادی منطقه جنوب قصد اجرای عملیات طراحی سیســتم اعالم و اطفاء 
حریق پارکینگ کارون اهواز در ســه طبقه واقع در اهواز-خیابان ســلمان فارسی و بر 
اساس استانداردهای مصوب ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از 
طریق برگزاری مناقصه را دارد. لذا از اشــخاص واجد صالحیت دعوت می گردد ضمن 
بازدید از مکان مذکور و رؤیت امکانات موجود، جهت دریافت اســناد مناقصه و تحویل 
آنهــا از تاریخ 97/4/2 لغایت 97/4/9 همــه روزه در وقت اداری به مجتمع اقتصادی 
منطقه جنوب کشــور واقع در شــیراز - خیابان کریم خان زنــد - کوچه 34 یا مجتمع 
تجاری کارون اهواز بشــرح آدرس فوق طبقه سوم مراجعه نمایند. بدیهی است طرح 
تهیه شــده در صورتی مورد قبول دستگاه مناقصه  گذار قرار خواهد گرفت که به تایید 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز رسیده باشد. لذا اخذ تاییدیه آن 

سازمان برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
جلســه بازگشائی پاکات راس ســاعت 13 مورخ 97/4/10 در محل مجتمع اقتصادی 

منطقه جنوب به آدرس فوق می باشد.

آگهی مناقصه )اجرای عملیات طراحی سیستم 
اعالم و اطفاء حریق پارکینگ کارون اهواز(

مدیر امالک منطقه جنوب - شیبانی

اداره کل راه آهن یزد در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت 
به مناقصه به شــرح زیر اقدام نماید. الزم به ذکر اســت کلیــه مراحل برگزاری 
فراخــوان ارزیابــی کیفــی از دریافت و تحویل اســناد ارزیابی تا تهیه 
لیست پیشنهاد دهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

1- موضوع: آبرسانی به ایستگاه های اداره کل راه آهن یزد
2- مدت و محل اجرا: مدت 24/ بیســت و چهــار ماه- محل اجراء طبق 

اسناد مناقصه می باشد. 
3- برآورد اولیه: 9/372/000/000 ریال )نه میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون ریال(

 4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 468/600/000 ریال 
)چهارصد و شــصت و هشت میلیون و ششصد هزار ریال( ضمانتنامه بانکی در 
وجه اداره کل راه آهن یزد صادره یکی از بانک های مجاز که حداقل ســه ماه 

از آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد اعتبار داشته و برای 3 ماه دیگر تمدید باشد.
5- ارائــه تصویر حداقل گواهی نامه تائید صالحیت در زمینه حمل و 

نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
6- مهلت دریافت اســناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 15:30 روز 

دوشنبه مورخ 1397/04/11
7- مهلت بارگذاری و ارســال اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی: 

حداکثر تا ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 1397/04/25 
8- هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

9- پیشــنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری اســت مراحل 
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در 

فراخوان را محقق سازند.
 شماره تماس سامانه ستاد: 021-41934 

آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی 
کیفی مناقصه  عمومی یک مرحله ای 

شماره 97/4/م )نوبت دوم(
)نوبت اول(اداره کل راه آهن یزد

اداره کل راه آهن یزد- اداره تدارکات و پشتیبانی

نوع تضمینمبلغ تضمین به ریالمبلغ برآورد به ریالشهرستانعنوان پروژهردیف

1( ضمانتنامه معتبر بانکی به تاریخ 3/145/683/543157/284/177مینابمقاوم سازی مدرسه شهید رجایی حکمی1
آخرین روز تسلیم پیشنهادها 

شــماره  بــه  نقــدی  واریــز   )2
حســاب تمرکــز وجــوه ســپرده 
ملــی بانــک   2173065410007 

شعبه دارایی

4/128/633/944206/431/697بشاگردمقاوم سازی مدرسه شهید بهشتی گوهران2

11/851/854/061592/592/703بندرلنگهتکمیل دبیرستان متوسطه دوره اول کنخ3

5/925/512/952296/275/648بندر خمیرتکمیل دبستان 6 کالسه روستای نیمه کار4

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز یک مرحله ای نوبت اول شماره 97/6

مدارس استان هرمزگان
اداره کل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان در نظر دارد پروژه های مشروحه زیر را براساس بخشنامه 96/1299188 مورخ 96/5/4 با فهرست بهای ابنیه سال 
1397 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir به مناقصه بگذارد، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط دعوت به همکاری 
می نماید و در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. کلیه متقاضیان جهت 

دریافت اسناد به سامانه ستاد از روز یکشنبه مورخ 97/4/3 لغایت 97/4/5 مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 97/4/16 به سامانه ستاد و دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان به آدرس بندرعباس- کوی فرهنگیان- بلوار 
شــهید ناصر- اداره کل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس اســتان هرمزگان می باشد و پاکتهای مناقصه در تاریخ 97/4/17 روز یکشــنبه در محل اداره کل نوسازی مدارس استان 
هرمزگان بازگشایی خواهد شد. این اداره کل در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخدوش یا بدون مهر و امضاء مختار می باشد. ضمنًا، هزینه درج آگهی برعهده برنده می باشد. در 

صورت هر گونه ابهام با واحد امور قراردادهای این اداره کل به شماره تلفن 33350095 - 076 تماس حاصل فرمایید.

آگهی مذکور در سایت اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان به نشانی http://www.nosazihoromzgan.ir و
 http://www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

شناسه آگهی: 192998  شناسه چاپ: 213983

سال هفتادو هفتم   شماره 21934   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه 2 تیر 1397   9 شوال 1439    23 ژوئن 2018

خبر ویژه

درس های 
مستطیل سبز

فرار به جلوی معاون اول
و سخنگوی دولت درباره سیاه نمایی

از سال 2005 تا 2016 صورت گرفت

افزایش چشمگیر رتبه ایران 
در تولید علم

با تشییع بر دوش مردم قدرشناس تهران

پیکر حجت االسالم حسینی در جوار حرم حضرت عبدالعظیم)ع( آرام گرفت

گزارش کیهان از موضع قابل تامل علی الریجانی

نظر رهبری درباره کنوانسیون ها روشن است
مجلس حاشیه نرود

با اشاره به بازی پلیس خوب و بد اروپا و آمریکا

عراقچی: ممکن است طی هفته های آینده 
از برجام خارج شویم

صفحه2 صفحه۳صفحه2

یادداشت روز

* عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه در مصاحبه با شبکه یورو نیوز: 
توافق هســته ای اکنون در بخش مراقبت های ویژه قرار دارد، و اگر 
توافقی با طرف های اروپایی حاصل نشــود تهران ممکن است طی 

هفته های آینده از برجام خارج شود.
* برجام و تحریم ها هیچ گاه نمی توانند در کنار هم بنشینند.

* اغلب مردم ایران امروز به اروپــا هم اطمینانی ندارند و اروپا 
برای کسب اطمینان این مردم باید تالش کند. ایرانی ها می گویند 
خروج آمریکا  از برجام تنها بازی پلیس بد و پلیس خوب است. 

نقش پلیس خوب  را اروپا بازی می کند.
* آنچه که برای ما اهمیت دارد حضور و ماندگاری شــرکت های 
اروپایی در ایران است. آنچه که برای ما اهمیت دارد فروش نفت 
خام است. ما می خواهیم که پول ها به راحتی به حساب ما واریز 
شود. باید یک ارتباط بین بانکی بین ما و اروپا باشد. این موضوع 

با اروپایی هاست تا راه اصلی را پیدا کنند.
* بعد از تصمیم آمریکا درباره برجام، توافق، توازنش را از دست 
داده است، اگر کشورهای اروپایی و دیگر طرفین توافق هسته ای 
می خواهند ایران در این توافق بماند آنها باید غیبت واشنگتن و 
اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران را جبران کنند.              صفحه2

پیام رهبر معظم انقالب به کاروان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه

بازی شما عالی بود، خدا قوت 
صفحه۹

* عضو کمیسیون صنایع مجلس: وزیر صنعت قول داد 
یک ماهه قیمت خودرو کاهش یابد.

* یــک مســئول: 95 درصد بازار دوچرخه کشــور در 
سیطره خارجی هاست.

* توتال: حق معامله با ایران نداریم.

* اعتراض ایران به تصمیم برخــی اعضای اوپک برای 
افزایش تولید نفت.

* معاون سازمان اداری و استخدامی: پرداخت حقوق به 
پست »قائم مقام« قانونی نیست.

صفحه۴

سازمان حمایت اعالم کرد

تصمیم جدید برای کاالهای بهره مند 
از ارز 4200 تومانی

* انصاراهلل: ائتالف ســعودی در حال خودکشی گروهی 
است.

* شورای روابط خارجی آمریکا: میراث نشست »ترامپ« 
و »اون« احتماالً جنگ خواهد بود.

* رد پای بلک واتر در جنگ الحدیده.

 * فشــارهای بین المللی جواب داد؛ عقب نشینی ترامپ 
از قانون وحشیانه ضدمهاجرت.

 * خســارت 3 میلیــون دالری بادبادک هــای آتش زا 
به مزارع کشاورزی رژیم صهیونیستی.

صفحه آخر

برای اولین بار رخ داد

نبرد زمینی نیروهای ارتش سوریه
با نظامیان آمریکایی در حمص

* در حالــی که رهبر معظم انقالب در دیدار چهارشــنبه 
گذشته نمایندگان مجلس به صراحت تاکید کردند که هیچ 
ضرورتی ندارد با استناد به برخی مفاد به کنوانسیون هایی 
بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیســتیم یا می دانیم 
که مشکالتی دارند، رئیس مجلس گفت نظر رهبر انقالب 

را اخذ و پیگیری می کنیم!
* علی الریجانی در پاســخ به سؤالی در زمینه سرنوشت 
الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مقابلــه با تامین مالی 
تروریسم با توجه به نظر رهبر معظم انقالب : حتما این را 
با رهبر معظم انقالب در میان می گذاریم و نظر کامل شان 
را می گیریم براســاس تدابیری که ایشان داشته باشند در 

مجلس پیگیری می کنیم.

* رهبر معظم انقالب اســالمی صبح چهارشنبه در دیدار 
رئیــس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شــورای 
اســالمی: همانگونه که درباره »برخی کنوانســیون های 
بین المللِی اخیراً مطرح شــده در مجلس« گفتیم، مجلس 
شورای اسالمی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقاًل 
در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی 

قانونگذاری کند.
* بایســتی به رئیس  مجلس شــورای اســالمی و برخی 
نمایندگان که همچنان دل در گروی برخی کنوانسیون های 
بین المللی مشــکل دار دارند گفت و متذکر شــد که بیان 
رهبر معظم انقالب در دیدار چهارشنبه بسیار روشن بوده 
و مجلس در این زمینه نباید به حاشیه رود.     صفحه10

* پیکر حجت االسالم سید علی  اکبر حسینی، استاد مشهور برنامه اخالق در خانواده با حضور انبوه عالقه مندان 
از مقابل مسجد فائق حوالی خیابان 17 شهریور تشییع و سپس در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 
آرام گرفت.                                                                                                           صفحه۳


