
دفتر فروش امالک منطقه جنوب در نظر دارد منافع پارکینگ مجتمع 
تجاری اداری آفتاب فارس واقع در شیراز- خیابان معالی آباد- نبش خیابان 
شهید رهبر ماه را به صورت اجاره با اجاره بهای پایه ماهیانه 325/000/000 
ریال به مدت یکســال از تاریخ 1398/4/1 لغایت 1399/3/31 به اشخاص 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت کسب 
اطالعات بیشــتر و اطالع از شــرایط از تاریخ 98/3/22 لغایت 98/3/29 
 به نشــانی شــیراز- خیابان کریم خان زند- جنب بانک ملی شــعبه کوثر- 
 www.emdadimam.ir کوچه 34- مدیریت امالک و فروش یا سایت 
مراجعه و یا با شماره تلفن 32352357 تماس حاصل نمایند. زمان بازگشایی 

پاکات: 98/3/29 ساعت 15

آگهی مزایده اجاره پارکینگ

مدیر امالک منطقه جنوب- شیبانی

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/7/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه بنیاد تعاون ناجا به 

نمایندگی آقای هابل درویشی- شرکت ناجی پاس به نمایندگی آقای 

ناصر یزدآبادی ورنوسفادرانی- موسسه خدمات تامین اقالم مصرفی 

کارکنان ناجا به نمایندگی آقای ســیدبهروز رضا توفیقی- شــرکت 

بانــک قوامین به نمایندگی آقای ابوالفضل علی آتشــی- موسســه 

صندوق تعاون و ســرمایه گذاری مســکن به نمایندگی آقای ابراهیم 

ســعادتمند، به ســمت اعضای هیئــت مدیره برای مدت دو ســال 

انتخاب گردیدند- ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی 

به 1396/12/29 به تصویب مجمع رســید. - موسســه حسابرسی 

و خدمات مدیریت حســاب گســتر پویا به شــماره ثبت 12183 و 

شناســه ملی 10100473895 به ســمت بازرس اصلی و موسسه 

حسابرســی فریوران راهبرد به شــماره ثبت 3309 و شناســه ملی 

10861873119 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار قرن شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 83950 و شناسه ملی 10101285457
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/7/8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: مؤسســه بنیاد تعاون ناجــا 10100477865 به 
نمایندگی آقای هابل درویشــی 1621738345 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره- شــرکت ناجی پــاس 10102553397 به نمایندگی 
آقــای ناصــر یزدآبادی ورنوســفادرانی 0050874993 به ســمت 
نائب رئیس هیئت مدیره- مؤسســه خدمات تأمیــن اقالم مصرفی 
کارکنان ناجا 10100480728 به نمایندگی آقای ســیدبهروز رضا 
توفیقــی 1285544773 به ســمت عضو هیئت مدیره- شــرکت 
بانــک قوامیــن 10320484367 بــه نمایندگی آقــای ابوالفضل 
علی آتشــی به ســمت عضو هیئت مدیره- مؤسســه صندوق تعاون 
و ســرمایه گذاری 10100554480 بــه نمایندگی آقــای ابراهیم 
سعادتمند 1639250123 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور از 
جمله چک، ســفته، برات و قراردادها با دو امضای متفق مدیرعامل 
ابراهیم ســعادتمند و معاون مالی شرکت اسمعیل خدادی همراه با 
مهر شــرکت معتبر اســت و در غیاب معاون مالی با امضای یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار قرن شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 83950 و شناسه ملی 10101285457 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 

1397/03/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- ترازنامه و حساب سود 

و زیان ســال مالی 96 تصویب شــد- موسســه حسابرسی و بهبود 

سیستم های مدیریت حسابرسین به شماره ملی 10100316991 به 

عنوان بازرس اصلی، و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی 

10100439645 به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب  

شدند:- شــرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن شناسه ملی 

10101285457 موسســه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن 

بنیاد ناجا شناســه ملی 10100554480 شرکت ناجی پاس شناسه 

ملی 10102553397 موسسه خدمات تامین اقالم مصرفی کارکنان 

ناجا شناســه ملی 10100480728 شرکت انبوه سازان سبزاندیشان 

شناسه ملی 10102770018
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو 
سهامی خاص به شماره ثبت 91408 

و شناسه ملی 10101357432 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/1/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: امیر سهرابی به شماره ملی 0067382320 )خارج 
از اعضای هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی 
هیئــت مدیره انتخاب گردید اوراق بهــادار و چک ها و قراردادها و 
کلیه اسناد تعهدآور متفقا با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل 
سهامی خاص به شماره ثبت 182582 

و شناسه ملی 10102247612 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1396/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- ترازنامه و حســاب سود و زیان 
سال مالی 95 تصویب شد- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت 
حسابرسین به شماره ملی 10100316991 به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرســی هوشیار ممیز به شناســه ملی 10100439645 به سمت بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی  های شرکت  تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 91408 

و شناسه ملی 10101357432 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مورخ 1397/12/6 و مجوز شــماره 982303 

مــورخ 1398/1/27 اداره کل حقوقی و امالک ســازمان 

میراث فرهنگی و صنایع دســتی و گردشگری تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی بهنام مشار با شناسه 

ملی 10320173299 به ســمت بــازرس اصلی و آقای 

کامران کیکاوســی با کد ملی 0041240456 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 

1396 مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت هتل بزرگ تهران 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26985 

و شناسه ملی 10100724529
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1397/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند 5 به ماده22 

اساسنامه الحاق گردید: ادغام شرکت ماده 30 بشرح ذیل 

اصالح گردید: اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هرگونه 

تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انحالل 

شــرکت قبل از موعد یا ادغام سایر شرکت ها در شرکت 

یا ادغام شرکت در سایر شــرکتها منحصراً در صالحیت 

مجمع عمومی فوق العاده می باشد. تبصره 12 به ماده 61 

اساسنامه الحاق گردید: مجمع عمومی فوق العاده می تواند 

با رعایت تشریفات قانونی ادغام شرکت در شرکتی دیگر 

و بالعکس را تصویب نماید. 

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

آگهی تغییرات شرکت ناصرین وحید 

سهامی خاص به شماره ثبت 183340 

و شناسه ملی 10102255011 

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 غالم 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 غالم جوان دلوئی )رئیس هیئت 

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

همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غالم 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 
شرح آگهی: آگهی مناقصه عمومیو شناسه ملی 10100161448

شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری بیمه مازاد هزینه های درمانی پرسنل از طریق مناقصه 
عمومی به شرکت های بیمه واجد شرایط که دارای شرایط ذیل می باشند اقدام نماید:

 SOS تا پایان مهلت قرارداد با شهرداری و در صورت قطع خدمات از طریق SOS 1- دارای قرارداد با
شرکت بیمه گر مشمول 20٪ جریمه از کل مبلغ قرارداد در وجه شهرداری خواهد شد.

2- داشتن سرپرستی در مرکز استان
3- دارای توانگری مالی مطلوب

 4- شــروع بیمه نامه درمان تکمیلی پرســنل می بایســت از تاریخ 98/3/13 لغایت 99/3/13 باشــد.
لذا از شرکت های بیمه دارای صالحیت دعوت به عمل می آید.

ضمنا شــهرداری تمام مســاعی خود را جهت تجمیع امور بیمه ای خود و ســازمان های زیرمجموعه 
)شامل بیمه های عمر، ثالث، بدنه، آتش سوزی و...( را نزد شرکت برنده مناقصه به کار خواهد بست. لذا 
از شرکت های متقاضی درخواست می شود شرایط خود را در زمینه بیمه های مذکور به صورت مکتوب 

در برگه ای جدا اعالم نمایند.
خالصه شرایط شرکت در مناقصه:

حداکثر مهلت دریافت اسناد و ارسال پیشنهادات از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 
مورخ 98/4/3 خواهد بود و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مذکور تسلیم گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
طبق ماده 19 آئین نامه معامالت شهرداری تهران چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان 
به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد شده و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 200/000/000 ریال می باشد که می بایست به صورت 
اسناد خزانه و یا ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب 100785561712 شهرداری همدان 

نزد بانک شهر شعبه همدان پرداخت گردد.
کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شــرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 
10 آئین نامه معامالت شــهرداری تهران با اصالحات می باشد. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه 

می بایست از سرپرستی شرکت معرفی نامه ارائه نماید.
بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام و قلم خوردگی باشد.

زمــان و مــکان بازگشــایی پاکت هــا روز چهارشــنبه مــورخ 98/4/5 ســاعت 17 در محــل 
 شــهرداری مرکــزی خواهد بود )حضور نمایندگان شــرکت کنندگان در این جلســه بالمانع اســت(
برای کســب اطالعات بیشــتر و دریافت اوراق و اسناد مناقصه به اداره رفاه و خدمات عمومی واقع در 

شهرداری همدان مراجعه نمائید و یا با شماره تلفن 38278586 تماس حاصل فرمائید.
www.hamedan.ir

آگهی مناقصه واگذاری بیمه مازاد هزینه های درمانی 
پرسنل شهرداری همدان

شهرداری همدان
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سخنگوی وزارت خارجه: 

وزیرخارجه آلمان 
ماده۳۶ برجام را 
مطالعه کند

۱۱

گزارش کیهان از سفر شینزو آبه به تهران

ژاپن اگر اراده مستقل دارد
همکاری اقتصادی با ایران فرصت است

در معراج شهدای تهران انجام شد

وداع شورانگیز با شهید »حاج حیدر« 
فرمانده محبوب زینبیون

انقالبیون یمن به وعده خود عمل کردند

انصاراهلل با موشک کروز بالدار
برج فرودگاه بین المللی عربستان را منهدم کرد

يادداشت روز

یمن، تغییر محسوس
 در معادله جنگ

خبر ویژه

بی بی سی: برجام مرده است
اروپای ناتوان نمی تواند آن را نجات دهد

صفحه2صفحه2

* به جای کاهش رانت ها 800 شــرکت دولتی به 
فهرست دریافت کنندگان یارانه ارزی اضافه شد!

* ســخنگوی انجمن تایر مطرح کــرد؛ بالتکلیفی 
تولیدکنندگان تایر با تغییر هفتگی قیمت مواد اولیه.

* بکارگیری 28 مدیر غیرنفتی در وزارت نفت.

* وزیــر نیــرو در واکنش به جنجال ســازی اخیر: 
خبرگزاری ایلنا از چند هزار کلمه سخنان من فقط 

بخش اندکی را منتشر کرد.
* جریمه 500 میلیاردی »ایران مال« به حســاب 
شهرداری واریز شد.                            صفحات۴و۱۰

معاون سازمان مالیاتی:

افرادی که تا پایان خرداد مالیات سکه را ندهند 
جریمه می شوند

* درخواست مقتدی صدر از آل سعود برای بازسازی 
قبرستان بقیع.

 * ترامــپ: اوبامــا »بایدن« را از ســطل آشــغال
 درآورد!

* زمزمه پایان عمر سیاسی نتانیاهو.

* نظر »بولتون« درباره به هم ریختگی کاخ سفید؛ 
شایعه سازی ایران، روسیه و چین است.

* اظهار بی اطالعی ترامپ درباره جاسوسی دولتش 
از کیم جونگ اون!

صفحه آخر

سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان:

تمام مردم افغانستان
مخالف حضور ما در کشورشان هستند

چرایی و چیستی
»مکتب مقاومت 
امام و رهبری«

۷

سازمان های
 حقوق بشری
نه حقوقی، نه بشری!

۸

۲
رهبر معظم انقالب 
درگذشت آیت اهلل 
محقق کابلی را 
* »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن چهارشنبه برای تسلیت گفتند

یک دیدار دو روزه وارد تهران شد و مورد استقبال 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان 
قرار گرفت. این اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن 

به ایران بعد از ۴۰ سال به شمار می رود.
* ژاپن سومین مصرف کننده انرژی در جهان است. 
این کشور به دلیل نیاز زیادی که در زمینه انرژی 
دارد، به تعامل با ایران در حوزه نفت و گاز بسیار 
عالقه مند است. بر همین اساس ایران می تواند به 
دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز فراوان، یک 

ثبات انرژی برای ژاپن باشد. تامین کننده با
* تهــران و توکیو می توانند شــرکای اقتصادی 
این  اما الزمه  باشــند  برای یکدیگر  مناســبی 
همکاری، استقالل ژاپن در روابط دوجانبه با تهران 
و عدم تاثیرپذیری از فشار کشورهای ثالث است.

* روحانی در نشســت خبری مشترک با آبه: از 
اینکه ژاپن عالقمند به ادامــه خرید نفت ایران 
و حل و فصل روابط مالی بین دو کشــور هست، 
استقبال می کنیم و توســعه روابط دو کشور را 

تضمین می کند.
*خوشحالیم که هر دو کشور برای ثبات و امنیت 
منطقه اهمیت بسیار زیادی قائلند و من به آقای 
نخســت وزیر گفتم، ما در منطقه آغازگر جنگ 
نیســتیم حتی با آمریکا. اما اگر جنگی علیه ما 

شروع شود، پاسخ قاطعی خواهیم داد.
* شــینزو آبه: دین اســالم دین صلح است. من 
همیشه به معنویت اسالم و میانه روی عالقمند بودم 
و به فتوای آیت اهلل خامنه ای در باره حرام بودن سالح 
کشتار جمعی احترام زیادی قائلم.               صفحه۲

* مراسم  وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم »محمد جنتی« فرمانده تیپ زینبیون روز گذشته در معراج 
شهدای تهران و شب گذشته در مسجد حجت)ع( برگزار شد. 

* مراسم تشییع پیکر این شهید تازه تفحص شده امروز ساعت 9 از مقابل همین مسجد که از نمازگزاران 
آن بود، در خیابان پیروزی، میدان سرآسیاب برگزار می شود.

* شــهید »محمد جنتی« با نام جهادی »حاج حیدر« و معروف به »فرمانده حیدر« فرمانده رزمندگان 
مدافع حرم پاکستانی )تیپ زینبیون( و اعزامی از تهران بود.

* او 16 فروردین 96 در حماه ســوریه منطقه تل ترابی به شــهادت رسید و همچون حضرت عباس)ع( 
سر و دستش را فدا کرد. پیکر مطهر او در منطقه ماند و حاال بعد از گذشت 2 سال طی عملیات تفحص 
مناطق سوریه کشف و به کشور بازگشته است. سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس درباره این فرمانده 
شهید گفته بود: »حیدر یکی از بهترین هایم بود.«                                                         صفحه۳

* ارتش یمن در جدیدترین حمله خود با استفاده از موشک »کروز« فرودگاه »ابها« در جنوب عربستان 
را هدف قرار داد. 

*  انصاراهلل یمن اعالم کرد، تا زمانی که محاصره فرودگاه صنعا برداشته نشود به فرودگاه های متجاوزان 
حمله خواهد کرد.                                                                                            صفحه آخر

نکته 

بروید آن طرف
 دعوا کنید!

۲


