
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ 
1396/07/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه اســناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اعضا هیئت 
مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد شاه سوندی به 
شماره ملی 1292900326 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و خانم الناز پوســتچی به شماره ملی 0078538531 
 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مــدت نامحدود انتخاب 

شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت  پیشگامان هوشمند نقش جهان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 460815

 و شناسه ملی 14004413635

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت 

اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فعالیت صرافی شــامل 

خرید و فروش نقدی ارز، مســکوک طای ضرب شــده توسط بانک 

مرکزی جمهوری اسامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های 

ارزی از طریق بانک ها و موسســات اعتبــاری غیربانکی مجاز داخلی 

و ارایــه خدمات ارزی برون مرزی از طریــق کارگزاران در چارچوب 

قوانین و مقررات ارزی می باشد. به موجب مجور شماره 97/379728 

مورخ 1397/10/25 بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران تاسیس 

گردیــد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز اصلی: 

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، جمالزاده، 

خیابان آزادی، خیابان توحید، پاک 37، ورودی شــمالی، طبقه اول، 

واحد 10 کدپستی 1419913466 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

است از مبلغ 40000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 

از شــرکا آقای محمد افتخاری به شماره ملی 0073681296 دارنده 

8000000000 ریال سهم الشــرکه خانم ریحانه رمضانی به شماره 

ملی 1150154160 دارنده 32000000000 ریال سهم الشرکه اعضا 

هیئت مدیره آقای محمد افتخاری به شــماره ملی 0073681296 و 

به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره 

به مدت نامحدود خانم ریحانه رمضانی به شماره ملی 1150154160 

و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضاء 

کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها، عقود اسامی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء 

هیئت مدیره با مهر صرافی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 

امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر صرافی معتبر 

می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

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

تأسیس شرکت تضامنی صرافی محمد افتخاری و رمضانی و شرکاء
 در تاریخ 1397/11/9 به شماره ثبت 537099 به شناسه ملی 14008115891 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/10/15 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای سیدمحســن احســن 

اصفهانی به شــماره ملی 1282646036 به سمت رئیس 

هیئــت مدیره آقــای فضل الــه نیک نژاد به شــماره ملی 

1287734091 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای 

مجتبــی نیک نژادی به شــماره ملــی 1282232975 به 

ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیــره انتخاب گردیدند. 

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء مشترک 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار و ســایر نامه های اداری منفردا با امضاء مدیرعامل و 

مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص به شماره ثبت 266045 
و شناسه ملی 10103832470

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/26 و 

مجوز 84225 مــورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غام جوان دلوئی )عضو اصلی( 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( آقای 

مجیــد نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس هیئت 

مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشــندل کاهو 

)عضــو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 

علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار )کد 

ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی )عضو اصلی( 

)کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی فتاحی )عضو اصلی( 

)کــد ملــی: 0532854020( - آقای مصطفی قاســمی )عضو 

اصلــی( )کد ملی: 0066003377( - آقــای وحید ابراهیم زاده 

اردستانی )عضو علی البدل( )کد ملی: 1189312492( - آقای 

محمدعلی ریاحی )عضو علی البدل( )کد ملی: 3256140424( 

- آقــای محمدرضا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 

1502707756( - آقای محمدرضا بختیاری لفمجانی )بازرس 

علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب شدند. کلیه اسناد 

تعهدآور با امضای آقــای دکتر غام جوان دلوئی )رئیس هیئت 

مدیره( و آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( 

همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غام جوان 

دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی 

)نائب رئیس( معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک ایران به شماره ثبت 1767 
و شناسه ملی 10100161448

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گــردد. موضوع: تصدی قرار 
دادن اطاعات و محتوای دیداری، شــنیداری، نوشــتاری و یا 
ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی در موضوعــات مختلف در معرض 
عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی 
قرار دادن محتوای دیجیتال دیداری، شــنیداری، نوشتاری و 
یا ترکیبی از آن ها در معرض دســترس عموم از طریق شبکه 
گسترده جهانی و شبکه ملی اطاعات و از طریق سامانه پیامک 
انبوه و شــبکه هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی. تجارت الکترونیک ارائه کلیه خدمات 
تجارت الکترونیک در زمینه پزشــکی، بهداشــت و ســامت. 
خدمــات تجارت الکترونیک از قبیل واردات، صادرات و فروش 
به صورت آناین و برخط. شماره مجوز 248094 تاریخ مجوز 
1395/11/23 مرجع صادرکننده مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- شهرک مخابرات- بلوار 
شهید پرویز ذبیحی- بلوار شهید محمد حق شناس- پاک 0- 
ساختمان آرین- بلوک B1 ورودی دوم- طبقه چهارم- واحد 
14- کد پســتی 1981987748 ســرمایه شخصیت حقوقی: 
1/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: 
آقای محسن رســول زاده اصل به شماره ملی 0083229310 
دارنــده 950/000 ریال سهم الشــرکه آقای علی رســول زاده 
اصل به شــماره ملی 2239708484 دارنــده 50/000 ریال 
سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای محسن رسول زاده اصل به 
شماره ملی 0083229310 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال آقای علی رسول زاده اصل به شماره ملی 2239708484 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اســامی با امضاء مدیرعامل 
)محسن رسول زاده اصل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

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

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه فناوری بام 
سالمت در تاریخ 1396/04/17 به شماره ثبت 511971

 شــهرداری اهواز در نظر دارد به اســتناد آئین نامه اجرائی بند »هـــ« ماده 29 قانون برگزاری مناقصات به شــماره به شناسه ملی 14006889472
193542 ت 42986 ک مورخــه 88/10/01 پروژه ذیل را )از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی های ســرمایه ای( به 

مشاوران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از مشــاورانی که دارای صالحیت، ظرفیــت کاری و حداقل 
دارای پایه دو/ 2 در تخصص ساماندهی و توانمندسازی بافت های 
فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی و یا پایه یک / 1 در تخصص 
شهرســازی از طرف ســازمان برنامه و بودجه می باشــند دعوت 
می شود جهت تهیه اسناد فراخوان از تاریخ نشر این آگهی تا تاریخ 
98/2/1 به اداره قراردادهای شــهرداری به نشانی: اهواز خیابان 
انقالب نبش خیابان غزنوی ســاختمان شــماره ســه شهرداری 
مدیریــت قراردادهــا )تلفــن تمــاس 06133774062( مراجعه 
 نماینــد و یا با مراجعه به ســامانه مدیریت قراردادها به نشــانی:
pemankar.ahvaz.ir نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

هزینه انتشــار این آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد 
)توزیع اسناد: از تاریخ 98/01/26 لغایت 98/02/01(

آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی: تا پایان وقت 
اداری )ساعت 15:30( روز چهارشنبه 98/02/11

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه ساختمان شماره 
سه شهرداری اهواز به نشانی فوق الذکر

تاریخ کمیسیون ارزیابی: ســاعت 15:30 روز شنبه 
مورخ 98/02/14

محل برگزاری جلســه ارزیابــی: اداره قراردادهای 
شهرداری به آدرس فوق الذکر

آگهی فراخوان
نوبت اول ارزیابی مشاوران

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

مبلغ / ریالنام پروژهردیف
20/300/000/000تهیه سندچارچوب برنامه ریزی محدوده ها و محالت نیازمند بازآفرینی شهر اهواز1

شــرکت مخابرات ایران- منطقه یزد در نظر دارد فیبر نوری مســیر مهریز- علی آباد را در دو 
بخش مجزا به شرح و کیفیت مندرج در اسناد مربوطه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، از کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده توسط مراجع ذیربط دعوت می شود 
پس از واریز مبلغ 250/000 ریال )جهت هربخش( به حســاب جام شماره 1644444472 بانک ملت 
شــعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080268129 بنام شــرکت مخابرات ایران- منطقه یزد حداکثر تا 
تاریخ شــنبه 1398/2/9 در وقت اداری به واحد قراردادهای این شرکت واقع در میدان امام حسین)ع( 
ســاختمان مرکز امام حســین مراجعه و با ارائه فیش بانکی اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، 
آنها را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود و سایر مدارک حداکثر تا تاریخ شنبه 1398/2/21 

به دبیرخانه این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.
مدارک الزم: 1- تضمین های شــرکت در مناقصه جهت مســیر ســیدآباد تا جاده مزرعه خردمند 
)فــاز 11( به مبلــغ - 186/000/000 ریال و مســیر مزرعه خردمند تا مرکــز علی آباد چهل گزی- 
136/000/000 ریــال. باید بصــورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینــی یا واریز وجه نقد به 
حســاب جام شماره 1644444472 بانک ملت شــعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080267181 بنام 

شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد. 2- اسناد مناقصه
قابل توجه شرکت کنندگان:

* به پیشنهادهای مبهم، فاقد امضاء، مشروط، فاقد سپرده، با سپرده مخدوش، با سپرده کمتر از میزان 
مقرر، با چک شــخصی و نظایر اینها و همچنین پیشــنهادهایی که بعد از زمان مقرر در آگهی واصل 

شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* هر گونه FOC در LOP ممنوع بوده و در نرخ پیشــنهادی، بایــد ارزش قیمت تخفیف و موارد 

رایگان در کل اجزاء مناقصه سرشکن شود.
* در صورت درج آگهی در روزنامه اســتانی مالک زمان توزیع اســناد و تحویل آنها به دبیرخانه این 

شرکت تاریخ چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری می باشد.
* این مناقصه یک مرحله ای بوده و گشایش پاکت ها در تاریخ یکشنبه 1398/2/22 در محل اداره تدارکات 
و پشتیبانی شرکت به نشانی: یزد- میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران- منطقه 

WWW.yazdtelecom.ir - 37333163 یزد طبقه اول می باشد. تلفن پاسخگویی

مناقصه شماره 98/1
شرکت مخابرات ایران

سهامی عام- منطقه یزد 
)شماره ثبت 325081(

شرکت مخابرات ایران )منطقه یزد(

نوبت اول

سال هفتادو هفتم   شماره 22162   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحات6و7(سه شنبه 27 فروردین 1398   10 شعبان 1440    16 آوریل 2019

در۱۳ ماده 

کمیسیون 
امنیت ملی مجلس 
طرح مقابله به مثل 
با آمریکا را 
تصویب کرد

۱۱

رهبر انقالب در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم:

حرکت عظیم مردم در کمک به سیل زدگان
کم نظیر و درس شهداست

يادداشت روز

سیلزدهها
وتقیزادهها

خبر ویژه

بی تدبیری و حیف و میل 9 برابری
رقم درخواستی از صندوق توسعه ملی

صفحه2 صفحه2

امدادرسانی نیروهای »نجباء« عراق
 به سیل زدگان خوزستان

دیپلماسی توئیتری
 جوابگوی گستاخی فرانسه نیست

اقدامات و توطئه های اخیر، نفس های آخر دشمنی دشمنان با جمهوری اسالمی است

* »جرارد آرو« سفیر فرانسه در واشنگتن که گفته 
بود ایران پــس از پایان محدودیت های برجام هم 
امکان غنی سازی نخواهد داشت، توییت های خود 

در این مورد را پاک کرد.
* محمــد جواد ظریــف، وزیر امــور خارجه، در 
واکنش به ادعاهای ســفیر فرانسه در آمریکا، در 
صفحه شــخصی توئیتر خود نوشت:یک تذکر به 
ســه شریک اروپایی ما در برجام؛ هیچ ممنوعیتی 
برای غنی ســازی اورانیوم ذیل برجام، اِن پی تی یا 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل وجود 
ندارد. نه اکنون، نه در سال 2025 و نه پس از آن.

* در روزهای گذشــته ژان ایو لودریان وزیر خارجه 
فرانســه در اظهارنظری گستاخانه گفته بود: »ما در 
اروپا، قبل از آمریکا و از سال 2010، سپاه پاسداران 
ایران را به دلیل اعمال تروریستی و حمایت هایشان از 
برنامه موشک های بالستیک ایران تحریم کرده ایم«.

* در حالی که تنها پاسخ عملی و قاطع به گستاخی 
آمریکا و اروپا، عمل به 29 شرط اجرای برجام بوده 
و هست، مقامات ارشد دولت و به خصوص وزارت 
خارجه در اقدامــی منفعانه و تحقیرآمیز به پیام 
توئیتری و نامه نگاری و برگزاری جلسات نمایشی 
بسنده کرده اند!                                  صفحه۲

* چین، ترامپ را به جان نتانیاهو انداخت.
* طرح تــازه ماکرون برای خامــوش کردن آتش 

جلیقه زردها.
* درخواســت »اعدام« برای محمد مرسی توسط 

دادستانی مصر.

* حذف »کشــور فلســطین« از طرح معامله قرن 
آمریکا!

* حمایــت اتحادیــه عــرب و شــورای همکاری 
خلیج فارس از کودتاچیان در سودان.

صفحه آخر

آمریکا بدون روتوش

ساالنه 45 هزار بیمار آمریکایی
 به دلیل نداشتن بیمه جان می دهند

* حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: بســیاری از 
مشــکالت و گرفتاری های امت اسالمی و بشریت به 

علت عمل نکردن به معارف قرآنی است.
* امروز به لطف الهی در جمهوری اســالمی، اقبال 
مردم به ویژه جوانان به معارف قرآنی و تمســک به 
این معارف روزبه روز در حال گسترش است و همین 
تمسک به قرآن مایه  ســعادت، قّوت و عزت نظام 

اسالمی خواهد بود.
* متأســفانه برخی سران کشــورهای اسالمی به 
دســتورات قرآنی عمل نمی کننــد و به جای آنکه 
الکفار« باشند، نوکر و دنباله رو آمریکا  »اَشداُء علی 
بَیَنُهم«،  و صهیونیست ها هستند و به جای »رحماُء 
زمینه ساز اختالف ها و جنگ ها همچون جنگ سوریه، 

یمن و کشتار مردم مسلمان شده اند.
* امدادرسانی و کمک های مردمی به مناطق سیل زده  
گلستان، مازندران، ایالم، لرستان و خوزستان، شبیه 

حرکت جوانان در دوران دفاع مقدس است.
* این حرکت عجیب مردمی که این روزها شــاهد 
هســتیم، همانند روحیه  فداکاری و شــوق و ذوق 

جوانان در دهه شصت است.
* هرچه آنها نســبت به ملت ایران شــدت عمل 
بیشتری به خرج دهند و سخت تر بگیرند و هرچه از 
پایبندی ملت ایران به معارف قرآنی عصبانی شوند، 
اما این ملــت در مقابل، قوی تر و قدرتمندتر خواهد 

شد و تمّسک خود را به قرآن بیشتر خواهد کرد.
صفحه۳

* حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پاســخ به درخواســت 
رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی: تاکید می شود 
که دولت سریعا از محل هایی همچون؛ پنج درصد مقرر در بودجه 
عمومی کشور و... برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه استفاده 
کنــد. پس از جمع بنــدی وضعیت، در صورت نیاز، برداشــت از 

صندوق توسعه ملی مورد تایید این جانب خواهد بود.

* نتیجــه روند کنونی عرضه بنزین؛ گســترش قاچاق و 
مصرف بی رویه سوخت.

 * مخالفــت  بانــک مرکــزی بــا وام 280 میلیونــی
 مسکن.

.FATF 7 خطای راهبردی دولت در پیگیری *
صفحه۴

رهبر انقالب در پاسخ به نامه رئیس جمهور درباره جبران خسارات سیل:

برداشت از صندوق توسعه را در صورت ناکافی بودن امکانات 
و ظرفیت های در اختیار دولت تأیید می کنم 

* رزمندگان نَُجباء با حضور در منطقه »الغدیر« واقع در محدوده شمال غربی اهواز در حاشیه جاده اهواز – اندیمشک، 
اقدام به ایجاد سیل بند کرده تا مانع از طغیان آب و نفوذ آن به شهر شوند.

* کاروان جنبش نَُجباء شامل صد خودروی سبک و سنگین حامل کمک های انسان دوستانه ملت عراق به شهروندان 
سیل زده ایرانی از شنبه گذشته وارد ایران شده است.                                                                  صفحه۳

رئیس  قوه قضائیه: 

رفع بسترهای فساد 
و برخورد با مفسدان 
سبب اعتماد مردم 
می شود

۳

همایش 
»من هم یک سپاهی ام« 
در دانشگاه آزاد 
برگزار شد

۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

تقصیر ماست
 که دغدغه های 
اروپا را
 برطرف نکردیم!!

۱۱


