
به اســتناد  صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مشــترک 
شرکت های توســعه صنعت ساختمانی دیدار و گروه اقتصادی 
مهرگان مورخ 99/1/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: بموجب 
آئین نامه اجرایی بند )الف( لغایت )و( ماده 111قانون مالیات های 
مســتقیم مصوب 1366با آخرین اصالحات و الحاقات مصوب 
ســال 1380و آئین نامه اجرایی آن به شرح مذکور در بند )ز( 
انتقــال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبــات و دیون و تعهدات 
شــرکت توســعه صنعت ســاختمانی دیدار به عنوان شرکت 
ادغام شونده به قیمت دفتری در شرکت گروه اقتصادی مهرگان 
ادغام صورت گرفت و سرمایه شرکت توسعه صنعت ساختمانی 
 دیدار )ســهامی خاص( بــه مبلــغ 300000000000 ریال

وفق بند )الف( ماده 11قانون مذکور در ســرمایه شرکت گروه 
اقتصادی مهرگان به مبلغ 10000000000000 ریال تجمیع 
گردیددر نتیجه سرمایه شرکت گروه اقتصادی مهرگان پس از 
ادغام و تجمیع مبلغ 10300000000000 ریال منقســم به 

10300000000 سهم 1000 ریالی بانام می باشد. 

آگهی ادغام شرکت توسعه صنعت ساختمانی دیدار 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 325245 

و شناسه ملی 10103647725 
در شرکت گروه اقتصادی مهرگان سهامی خاص 

به شماره ثبت 236036 و شناسه ملی 10102769594  

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

 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده مورخ 1398/07/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای داور ریاحی به شماره ملی 
1380778107 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
آقای علیرضا طهماســبی حمید به شماره ملی 
0491130287 بــه ســمت مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیــره آقای حمیدرضا علی خانی 
به شــماره ملی 0491085044 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل- چک- ســفته- برات- قراردادها و عقود 
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاوش پسند نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 177920 

و شناسه ملی 10102202337 

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

به اســتناد  صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/12/03 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: 
الــف(1 – آقــای سیدعیســی باســتانی بــه 
کــد ملــی 0386173788 بســمت عضــو و 
رئیس هیئت مدیره -2 آقای محمدمهدی گرامی 
به کد ملی 0371446929 بسمت عضو و نائب 
رئیس هیئت مدیره -3 آقــای حمیدرضا حاجی 
بابائی به کد ملی 0385971176 بســمت عضو 
و مدیرعامــل برای مــدت باقی مانــده تعیین 
گردیدند. ب( امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی و نیز اوراق عادی و 
اداری با امضاء انفرادی مدیرعامل و یا هریک از 
ً ، همراه با مهر شرکت  اعضاء هیئت مدیره منفردا

معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 329982 

و شناسه ملی 10103695555  

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

به اســتناد  صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 به 
تصویب رســید. روزنامه های کثیراالنتشار کیهان و جمهوری 
اسالمی جهت درج آگهی های بنیاد انتخاب گردیدند. موسسه 
حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان 

بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب شد 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
 به شماره ثبت 1983 و شناسه ملی 10100171920  

پیرو آگهی با شماره مکانیزه 139930400901110979 
و 139930400901111005 شــماره ملی صحیح وحید 

میرلو 4270439701 می باشد. 

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

آگهی اصالحی 
شرکت تعاونی مصرف کارگران موسسه کیهان 

به شناسه ملی 10100360357 
و به شماره ثبت 8338 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم رعنا 
توسلی به شماره ملی 0080824471 به سمت بازرس اصلی و 
خانم منا توسلی به شماره ملی 0065779037 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه 
 و صورت های مالی )حســاب ســود و زیان( سال های مالی
 1395 - 1396 - 1397 - 1398 شــرکت مــورد تصویــب

قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت نصب نیروی ایران سهامی خاص 
به شماره ثبت 85710 و شناسه ملی 10101301605 

به اســتناد  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/10 و اجازه مجمع 
فوق العاده مورخ 99/9/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از 
مبلغ 100.000.000.000ریال به مبلغ 200.000.000.000ریال منقسم 
به 200ســهم 1.000.000.000ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده 
افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذیل ثبت 
از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 

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

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792  

مکانیــزه  شــماره  بــه  صــادره  آگهــی  پیــرو 
 1399/10/20 مــورخ   139930400901117267 
کد ملی آقای فــرج حبیبی به شــماره 2939788103 

صحیح می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت تکین تجهیز هیرا 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 480135 

و شناسه ملی 14005273386

 به اســتناد  صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/07/27 
 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت به اســتان 
تهــران - منطقه 15، شهرســتان تهــران، بخش مرکزی، 
شــهر تهران، محله شــهیدقندی - نیلوفر، خیابان شــهید 
عبدالمجید صابونچی، کوچه پنجم، پالک 16، طبقه اول کد 

پستی1533684753 تغییر یافت.
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی تیزبر کمرد 
سهامی خاص به شماره ثبت 77750 

و شناسه ملی 10101226070   به اســتناد  صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 
1399/06/27 و مجــوز شــماره 1088 مورخــه 99/07/29 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 
18، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله 
خزانه، کوچه جالیری، خیابان مسجد فاطمیه، پالک 6، طبقه 
همکف کدپستی 1835948117 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه ذخیره سعادت 
به شماره ثبت 2701 و شناسه ملی 10100197067 

 به اســتناد  صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده 
مورخ 1399/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل 
شرکت به: استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، بخش 
مرکزی، شهر کرمانشاه، محله مسکن، بلوار گلها، کوچه 
اطلس ]شهید عباس علی خنجری[، پالک 0، طبقه اول 
کدپســتی: 6715987833 انتقال یافت در نتیجه ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور تغییر یافت. 

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

آگهی تغییرات شرکت تمهیدسازان افق آسمان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 460749 

و شناسه ملی 14004410495 

 به استناد  صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان ســال مالی 98 به تصویب رسید. آقای سهراب 
تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای وحید عامریان با شماره ملی 4591191931 به 
ســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شد. 
- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

 به اســتناد  صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی منتهی به 98/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی 
10100525069 بــه عنوان بازرس اصلــی و آقای وحید ذوقی 
به شماره ملی 0077894065 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس سهامی خاص
به شماره ثبت 215000 و شناسه ملی 10102563826

خانواده محترم اسکندری
مصیبت درگذشت همکار گرامیمان مرحوم محمدحسن اسکندری 
 را تســلیت عــرض نموده و از خداونــد متعال بــرای آن مرحوم غفران 
و رحمت واســعه الهی و برای شما و دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر 

مسئلت می نمائیم.
سرپرست، مدیران و کارکنان مؤسسه کیهان

دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد 
ســفت کاری بلوک 1 مسکن پزشــکان نهاوند )فاز دوم(- واقع در نهاوند- محوطه بیمارستان 
شــهید قدوســی نهاوند را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به کلیه شرکت هایی 
کــه دارای ظرفیــت کاری آزاد- حداقل رتبه بندی الزم )حداقل پایــه 5 ابنیه(- تجربه کاری 
الزم- گواهینامه صالحیت ایمنی )HSE(- توان مالی مناســب- کادر مجرب و تجهیزات و 
ماشــین آالت مورد نیاز می باشند واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1. مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: 1400/1/26 لغایت ساعت 13 روز 

پنجشنبه مورخ 1400/02/02 
2. مهلت زمانی اعاده پیشــنهاد: 1400/02/04 لغایت ســاعت 14 روز دوشنبه مورخ 

1400/2/13
3. زمان بازگشایی پاکت ها در سامانه: چهارشــنبه 1400/02/15 ساعت 9 صبح در 
دفتر مدیریت امور پشــتیبانی و رفاهی دانشگاه واقع در همدان چهارراه شریعتی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساختمان شماره 3 تشکیل می گردد.

ردیف
شرح پروژه

شماره سامانه ستاد: 
2000000236000009

زیربنا 
)متر 
مربع(

حدود 
برآورد 
)میلیون 

ریال(

مبنای برآورد

مبلغ 
تضمین 
)میلیون 

ریال(

مدت 
اجرا

سفت کاری بلوک 1 مسکن 1
پزشکان نهاوند )فاز دوم(- واقع در 
نهاوند-محوطه بیمارستان شهید 

قدوسی- شامل اجرای قالب بندی، 
آرماتوربندی، بتن سقف، اجرای 

دیوارهای داخلی و بیرونی، وادارها، 
نما، چهارچوب پنجره... مطابق با 

نقشه و توضیحات اجرایی

حدود 
888

براساس فهرست 15278
بهای سال 1400 
با اعمال ضرایب 

)منطقه ای، 
باالسری )1/30( 
و تجهیز کارگاه و 
بخشنامه سرجمع

6 ماه764

4. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
5. تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از 
مؤسســات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد 
و برای ســه ماه دیگر قابل تمدید باشــد در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان و یا ارائه فیش 
واریزی وجه نقد به شــماره 156648908 بانک رفاه شــعبه شــریعتی در وجه دانشگاه علوم 

پزشکی ابن سینا همدان.
6. تضمین شــرکت در مناقصه را در پاکت الف ســامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری 
و اصل آن را طبق زمان اعاده پیشــنهاد به آدرس: همدان- چهار راه شــریعتی- ابتدای بلوار 
آیت ا... کاشانی- دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساختمان شماره 3، دفتر 

مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمایند.
7. توضیح اینکه اعتبارات مناقصه عمرانی می باشد، پرداخت: 100 درصد نقد

8. شــرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت اســناد مناقصه مبلغ 300/000 ریال را به 
شماره حساب بانک رفاه 2175227130005 با شناسه ملی 171700015310024 در سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت واریز نمایند.
9. کد اقتصادی، شناســه ملی و کد پســتی دانشــگاه علوم پزشــکی همدان به ترتیب ذیل 

می باشد: 411376716391، 14002603818، 6517619653
10. برگزاری مناقصه صرفًا از طریق سامانه الکترونیکی دولت انجام می گردد و کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه شامل خرید و دریافت اســناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، 
ارســال پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گــران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
واحد مناقصات و مزایدات

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای 

شماره 00/6
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۰ و ۴[

 50 مؤسســه آمریکایــی و اروپایــی، بودجــه 
جنگ افروزی عربستان و امارات را تهیه کرده اند.

 آمریــکا و اروپــا کیف را برای جنگ با روســیه 
تحریک می کنند.

 آغاز بزرگترین رزمایش سایبری جهان توسط ناتو.

 طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل قدس 
از طریق احداث تونل!

 کالهبرداری، رشــوه و سوء اســتفاده از موقعیت 
شغلی در ادارات عربستان.

خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان تا 2۰ شهریور

آمریکا پس از 20 سال 
شکست در افغانستان را پذیرفت

 سازمان برنامه توپ کســری بودجه را به زمین 
بانک مرکزی انداخت!

 اعــالم  اســامی 21 نفر از شــبکه همــکاران 
»حسن رعیت« در جلسه دوم دادگاه.

 فروش مرغ قطعه بندی شده دوباره مجاز شد!

 وزیر شهرسازی: درج اطالعات سکونتی در سامانه 
امالک به نفع مردم است.

 اعالم نحــوه ارزشــیابی پایانــی دوره ابتدایی؛ 
فقط امتحانات خردادمــاه پایه های نهم و دوازدهم 

حضوری است.

بخش های کرونایی بیمارستان ها مملو از بیمار است

ادامه تاخت وتاز کرونا با فوت 304 بیمار جدید 
و شناسایی 25582 مورد ابتالی دیگر

 ]صفحه 2[

گزارش خبری تحلیلی کیهان درباره اظهارات رئیس جمهور

آقای روحانی! همین مواضع شما
آمریکا و اسرائیل را گستاخ کرده است

سرکوب معترضان در سومین شب ناآرامی های مینیاپولیس
پلیِس قاتل و رئیس پلیس شهر استعفا کردند

 اعتراض ها در مینیاپولیس آمریکا به قتل »دانته رایت« جوان سیاهپوست 20 ساله، همچنان ادامه دارد 
و بر اساس گزارش ها خشونت شدید پلیس، استعفای پلیس قاتل و رئیس پلیس شهر نیز نتوانسته آتش 

خشم معترضان را خاموش کند. 
 پلیس آمریکا با نارنجک صوتی و گاز اشــک آور معترضان را به شــدت سرکوب می کند. معترضان در 
 مقابل اداره پلیس شهر »بروکلین سنتر« حومه شهر مینیاپولیس نام »دانته رایت« را فریاد می زدند و شعار

»جان سیاهپوستان اهمیت دارد« سرمی دادند. 

 تنها ســه روز پس از اقدام تروریســتی علیه تاسیســات هســته ای نطنز طی عملیات مشــترک آمریکا و 
رژیم صهیونیستی، روحانی بار دیگر در اظهاراتی عجیب و البته تأسف آور ، منتقدان داخلی خود را به سنگ اندازی 
در مسیر لغو تحریم ها متهم کرد و طبق روال گذشته ناکارآمدی و نابلدی دولت خود را به پای منتقدان نوشت!
 رئیس جمهور با پافشاری و تعجیل بر مذاکرات بی حاصل و همچنین دور باطل موکول کردن حل مشکالت 
داخلی کشور به خارج از مرزها نشان داد که از 8 سال فرصت سوزی پای برجام و در اعتماد و خوش بینی به 

غربی ها کمترین عبرتی نگرفته و اصطالحاً و برای او در بر همان پاشنه سابق می چرخد. 
 روحانی: ما باید جنگ اقتصادی را قطع کرده و به ظلم پایان دهیم، برخی ها می گویند دســت ظالم باید 
قطع شــود منتها کی، می گویند خوب نیســت و در اردیبهشت و خرداد کراهت دارد. بگذارید به تیر برسیم 

آن وقت خوب است. دست ظالم را باید فوراً قطع کرد، تیر و مرداد ندارد.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

کجای این کارنامه اقتصادی 
دولت افتخار دارد 

آقای نوبخت؟!

رهبر انقالب با اشاره به مذاکرات برجامی:

این طور نیست که آمریکا بخواهد مذاکره کند تا حرف حقی را قبول کند 
آمریکا می خواهد مذاکره کند تا حرف باطلی را تحمیل کند

پیشنهادهای متکبرانه آمریکا
حتی ارزش نگاه کردن هم ندارد

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: دل انسان 
 با تالوت قــرآن جال پیدا می کنــد و بهاری 

و با طراوت می شود.
 سیاســت کشــور را درخصوص برجام و 
تحریم ها در ســخنان عمومــی اعالم و در 
نیز  به صورت مکتوب  یا  با مسئوالن  جلسات 
به آنها بیان کرده ایم بنابراین سیاست کشور 

معلوم است که باید چه کاری انجام بدهند.
 تشــخیص مسئوالن این اســت که بروند 
مذاکره کنند تا همین سیاست را اِعمال کنند 
که در این زمینه بحثی نداریم اما باید مراقبت 
شود که مذاکره فرسایشی نشود چرا که برای 

کشور ضرر دارد.
 آمارهــای تلخ و تکان دهنــده از افزایش 
مسئوالن  همه  باید  جان باختگان  و  مبتالیان 
و آحاد مردم را هوشــیار و بیدار کند که این 

بیماری را شوخی نگیریم.
 مسئوالن باید به صورت قاطع کارهای الزم 
را انجام دهند و بر طبق ضوابطی عمل شود که 
کارشناسان و مسئولین امور بهداشت و درمان 

مشخص می کنند.
 آمار مربوط به رتبه هجدهم کشور )در اقتصاد( 
صحیح نیست و مربوط به چند سال قبل است 
که الزم است از افرادی که این موضوع را متذکر 

شدند، صمیمانه تشکر کنم.

 

راهی جز خنثی کردن تحریم ها 
وجود ندارد

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 

صفحه ۲

روحانی در گفت و گو با رئیس جمهور عراق:   

امنیت عراق را امنیت خود می دانیم
تأکید بر توسعه و تعمیق روابط با عراق 

و تقویت همکاری های منطقه ای

صفحه ۳

کانال ۱2 تلویزیون رژیم صهیونیستی:  

ایرانی ها نشان دادند 
در پاسخ تردیدی ندارند

احتمال دارد 
به اهداف بیشتری حمله شود

صفحه ۳

واکنش اروپا و آمریکا
به اقدام جدید هسته ای ایران  

بدهکارهای برجام
از آغاز غنی سازی 60 درصدی 

در ایران آشفته شدند

صفحه ۹

پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا   

ایران با اقتدار 
جام  قهرمانی را 

باالی سر برد 

صفحه 11

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

آمریکا و اروپا را 
به ادامه بدعهدی

تشویق نکنید

]صفحه ۳[


