صفحه ۵
پنجشنبه  ۲۱دی ۱۳۹۶
 ۲۳ربیع الثانی  - 143۹شماره۲۱۸۱۶

گزارش روز
فلسطین برای مسلمانان ارزش ویژهای
دارد و ایــن ویژگی به خاطر قدس عزیز
است .قدس نخستین قبله عاشقان است
که مســلمانان به همراه پیامبر گرامی
اسالم(ص) مدت  13سال و هفت ماه بدان
سوی نماز گزاردند و بعد از کعبه دومین
مکان مقدس برای مســلمانان محسوب
میشــود .به همین دلیل هرگونه اهانت،
بیاحترامی و تجاوز به این مکان مقدس
اهانت به تمام مسلمانان جهان به حساب
میآید و مسلمانان در مقابل این اهانت
دستبسته نمینشــینند و با متجاوزان
مقابله خواهند کرد.
تصمیم دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا
مبنی بر انتقال سفارت این کشور از تلآویو به
بیتالمقدس اقدامی کامال اشتباه و حسابنشده
بود که نیت ســردمداران آمریــکا را بر همه
آشکار کرد.
دونالــد ترامــپ در هنــگام فعالیتهای
انتخاباتیاش به رسمیت شناختن بیتالمقدس
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را به عنوان
یکی از شــعارهای مهــم انتخاباتیاش عنوان
کرد و حمایت البی صهیونیستی در آمریکا از
دونالد ترامپ به خاطر همین مســئله بود چرا
که با انتقال پایتخت به قدس مبارک در واقع
رژیم اشــغالگر صهیونیســتی نیز به رسمیت
شناخته خواهد شــد و این به معنای نابودی
آرمان فلســطین ،آوارگی هر چه بیشتر ملت
مظلوم فلسطین و گستاخ شدن رژیم غاصب
صهیونیستی اســت .به همین دلیل از همان
ابتدای این تصمیمگیری درتاریخ  15آذر ماه
سال جاری ملت فلسطین یکپارچه و یکصدا
اعتــراض و مخالفــت خود را بــا این تصمیم
نابخردانه و غیرانســانی اعالم و به موازات آن
مردم جهان اعم از مسلمان و غیرمسلمان نیز
به حمایت از فلسطینیان پرداختند و اعتراض
و خشــم خود را نســبت به آمریــکا و رژیم
صهیونیستی ابراز کردند.
البته تمام تصمیمهایی که ترامپ یا سایر
روســای جمهور پیشین آمریکا درباره منطقه
غرب آسیا و به ویژه مسلمانان میگیرند همین
ویژگی را دارند .میتوان ریشه این تصمیمها را
در سال  1957زمانی که آیزنهاور رئیسجمهور
آمریکا به بهانه امنیت ملی ،حق دخالت در غرب
آسیا را برای آمریکا قائل شد پیدا کرد ،تصمیمی
که سیاست خارجی این کشور را جهت داد و
هرگونه تحوالت و حوادث پس از آن را رقم زد.
امــا قبل از هــر چیز باید اهمیت شــهر
بیتالمقدس (قدس) را روشن ساخت.

اهمیتبیتالمقدس

بیتالمقدس ،شــهری در دامنه کوههای
الخلیل اســت که حرم شریف مسجداالقصی
و قبهالصخره در محله مســلمانان این شــهر

دانشگاه زابل

کارشناس مسائل سیاسی :بدون شک با شروع انتفاضه جدید
آتشی به پا خاسته و قیامی آغاز شده که اول از همه آمریکا و
پس از آن صهیونیستها را به آتش خواهد کشید.

بخش نخست

قرار دارد در این شــهر مسلمانان ،مسیحیان
و یهودیــان زندگی میکنند و محل درگیری
و نزاع فلسطینیها و صهیونیستهای اشغالگر
است چرا که صهیونیستهای غاصب نه تنها
سرزمینهای فلسطینی را اشغال کردهاند بلکه
پایتخت ابدی و مســلم فلسطینیها را متعلق
به خود میدانند.
«محمدرضا کیوانفر» کارشناس ارشد روابط
بینالملل در گفتوگو با گزارشگر کیهان درباره
تاریخچه این شــهر مقدس و علت زورگویی و
گستاخی صهیونیســتها نسبت به این شهر
میگویــد« :در ســال  1948پــس از جنگ
رژیمصهیونیستی با کشورهای عربی ،این رژیم
توانست  78درصد سرزمینهای فلسطین را از
آن خود کند و از شــهر بیتالمقدس یا همان
قدس تنها بخش شرقی آن در کنترل مصر و
اردن درآمد که بعدها بــه کرانه باختری رود
اردن معروف شــد و در سال  1967در جریان
جنگ شــش روزه اعراب و رژیم صهیونیستی
بخش شرقی بیتالمقدس شامل شهر قدیم و
مسجداالقصی نیز به اشغال اسرائیل درآمد».
وی اضافه میکند« :در ســال  1980رژیم

صهیونیســتی بــه طور کامــل بیتالمقدس
را پایتخــت خود معرفی کــرد و از آن زمان
تاکنون درگیریها بر ســر این مســئله میان
صهیونیستها و فلسطینیها ادامه پیدا کرده

✍

ردیف

1

انجام خدمات حمل و نقل برونشهری دانشگاه زابل  2/460/000/000ریال

 -1زمان و محل فروش اسناد مناقصه :از روز شنبه مورخ 96/10/23
لغایت پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ  96/10/27در محل مدیریت
امور حقوقی ،قراردادها و رســیدگی به شکایات دانشــگاه زابل ،به آدرس:
پردیس جدید دانشگاه زابل -ساختمان والیت -طبقه دوم
 -2آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت :تا پایان وقت اداری روز
دوشنبه مورخ 96/11/9
 -3محل تســلیم پیشنهاد قیمت :مدیریت امور حقوقی ،قراردادها و
رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل.
 -4هزینه خرید اســناد مناقصه :واریز پانصد هزار ریال به شــماره
حســاب  2177372601003درآمد اختصاصی دانشگاه زابل نزد بانک ملی
شعبه زابل.
 -5زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه :ساعت  9صبح روز
سهشــنبه مورخ  96/11/10در دفتر کار معاون اداری و مالی دانشــگاه به
آدرس :پردیس جدید دانشگاه زابل -ساختمان والیت -طبقه دوم.
 -6نوع و مقــدار خدمت موضوع مناقصه :انجــام ماموریتهای
برونشهری در مسیر زابل -زاهدان و یا بالعکس به میزان  3000سرویس
و برای مســیرهای شهرهای استان و شهرهای همجوار بر اساس کیلومتر
میباشد.
 -7مدت زمان موضوع مناقصه :از تاریخ  1397/1/1به مدت یکسال.
 -8پیشپرداخت و ترتیب واریز آن :دانشــگاه میتواند به منظور
تقویــت بنیه مالــی پیمانکار ،معــادل  25درصد مبلغ پیمــان را به عنوان
پیشپرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر صادره از یکی از بانکهای

آگهی تغییرات شرکت امید توسعه پادنا سهامی
خاص به شماره ثبت  423753و شناسه ملی
10320760889

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعــاده مورخ

 1396/4/13تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :محل شرکت به
آدرس تهران ،سعادتآباد ،بلوار فرهنگ ،خیابان هجدهم شرقی،

پالک  ،47طبقه سوم ،واحد یک به کد پستی 1997857989
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح

گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران()128831

فریده شریفی

اعالم به رسمیت شناختن شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی نتیجهای جز شکست ،بیآبرویی و انزوا
برای آمریکا و نابودی برای رژیم صهیونیستی در بر نخواهد داشت.
چرا که صهیونیستهای اشغالگر با زورگویی
و قلدرمآبی و در حالی که از سوی کشورهای
غربی و به ویژه آمریکا حمایت میشوند دست
بــه این تجاوزات میزنند .با این وجود به رغم
اینکه رژیم صهیونیســتی همــه ادارات مهم،
وزارتخانههــا و پارلمان خود را به این شــهر
منتقل کرد و عمال کنترل بیتالمقدس را در
دست گرفت اما کشورهای همسایه و کشورهای
اروپایی و سازمانهای بینالمللی این شهر را به
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت
نشناختند و شورای امنیت سازمان ملل متحد
با صدور قطعنامه  478این اقدام اســرائیل را
غیرقانونی خواند».
این کارشناس سیاسی همچنین میگوید:
«پس از صدور بیانیه استقالل فلسطین در سال
 1988سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)نیز
قدس شرقی را پایتخت سیاسی دولت فلسطین
اعالم کرد و درواقع درگیریها آغاز شد».
به گفتــه این کارشــناس تصمیم ترامپ
رئیسجمهور آمریکا مبنی بر انتقال ســفارت
آمریــکا از تلآویو بــه بیتالمقدس هرچند
در شــعارهای انتخاباتی وی مطرح شد لیکن

دانشگاه زابل در نظر دارد انجام خدمات حمل و نقل برونشهری دانشگاه را در سال  1397بر اساس مشخصات و شرایط
کلی مندرج در اسناد مناقصه و جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
شرح مختصر موضوع مناقصه

یک کارشناس ارشد روابط بینالملل :اقدام نسنجیده و
اشتباه رئيسجمهور آمریکا مبنی بر انتقال سفارت
آمریکا از تلآویو به بیتالمقدس
نیت واقعی سردمداران
آمریکا را آشکار
کرد.

سازمانهای بینالمللی بیحاصل!

سازمان ملل متحد ،سازمان عفو بینالملل و
سازمانهای مدافع حقوق بشر براساس اهداف
انساندوســتانه ،حامی حقوق بشــر و مدافع
انسانها پایهگذاری شدند اما این سازمانها از
بدو تاسیس خود فقط سازمانی فرمایشی و یا
نمایشی و نمادین بودهاند و جز انفعال و سکوت
و اقدامات بیحاصل کاری برای احقاق حقوق
انسانها انجام ندادهاند.
یک استاد دانشــگاه در این باره میگوید:
«شــورای امنیت سازمان ملل که از پنج عضو
دائمی و  10عضو غیردائم تشکیل شده عم ً
ال

قدس پایتخت
همیشگیفلسطین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای 96/06
مبلغ برآورد موضوع
مناقصه (ریال)

نگاهی به تصمیمات نابخردانه شیطان بزرگ
و مقاومت مردم فلسطین

به انتفاضه مســجداالقصی و انتفاضه سوم به
انتفاضه قدس معروف است و درواقع قیام اخیر
مردم فلسطین در اعتراض به تصمیم ترامپ در
انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به قدس ادامه
همان انتفاضه قدس است ،چراکه این حرکت
توطئهآمیز ازسوی آمریکا و رژیم صهیونیستی
اهانت و تعدی به ساحت مبارک مسجداالقصی
و شهر مبارک قدس است .مکان مقدسی که
برای فلسطینیان و مسلمانان جهان بسیار عزیز
و گرامی اســت و به هیچ کسی اجازه تعدی و
تجاوز به این مکان مقدس را نمیدهند».
وی خاطرنشــان میکند« :هرچندکه این
انتفاضه جدیــد ادامه همــان انتفاضه قدس
اســت اما به نظر میرسد بسیار خروشانتر و
گستردهتر باشــد .چراکه در این مدت کوتاه

فاجعهای در غرب آسیا و سایر مناطق به وجود
خواهــد آورد که در درجه اول دامن آمریکا را
خواهد گرفت.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
 123/000/000ریال
واریز به شماره حساب  2569108910تمرکز وجوه
سپرده جاری دانشگاه زابل نزد بانک تجارت و یا ارائه
ضمانتنامه بانکی معتبر از بانکهای رایج کشور

رایج کشور به پیمانکار پرداخت نماید.
 -9تضمین حسن اجرای تعهدات و نحوه استرداد آن :پیمانکار
ملزم است هنگام عقد قرارداد ضمانتنامه بانکی تحت عنوان تضمین حسن
اجرای تعهدات معادل حداقل  5درصد و حداکثر  10درصد مبلغ پیشنهادی
خود صادره از یکی از بانکهای رایج کشــور تهیــه و یا معادل ریالی آن را
به صورت نقدی به حســاب سپرده دانشگاه واریز و اصل آن را تحویل امور
مالی دانشــگاه نماید .سپرده یاد شــده پس از تحویل قطعی کار یا خدمت
انجام شده و تنظیم صورتمجلس تحویل قطعی و اخذ مفاصا حساب مسترد
خواهد شد.
 -10سایر موارد:
* بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی بر اساس درصد
کســر یا اضافه نســبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت الک و
مهر شده تسلیم شود.
* صرفا شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ،ایجاد حق برای شرکتکننده
و ایجاد تکلیف و یا ســلب اختیار برای دانشــگاه نمینماید و دانشگاه مجاز
میباشد در چارچوب ضوابط و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک
از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.
* کلیه هزینههای مربوط به چاپ آگهی از برنده مناقصه دریافت میشود.
* ســایر شــرایط و مشــخصات موضوع مناقصه در محــل مدیریت امور
حقوقی ،قراردادها و رســیدگی به شــکایات دانشــگاه زابل موجود است،
پیشــنهاددهندگان باید یک نســخه از آن را دریافت و با قید این جمله که
«مورد قبول است» امضاء و ضمیمه پیشنهاد ،تسلیم نمایند.

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیشه سجادی
سهامی خاص به شماره ثبت 241149
و شناسه ملی 10102819020

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعــاده مورخ

کنگره آمریکا در سال  1995طی قطعنامهای
این انتقال سفارت را تصویب کرده بود اما این
قانون به روسای جمهوری آمریکا این اختیار را
میداد که درصورت صالحدید انتقال سفارت
را برای شــش ماه به حا لت تعلیق درآورند و
تمامی روسایجمهور قبل از ترامپ به خاطر
جلوگیری از درگیریهای بیشتر در منطقه و
به دردسر افتادن ریاستجمهوری خود و ظاهرا ً
با عنوان فریبنده و گولزننده روند صلح اعراب
و اســرائیل مسئله انتقال سفارت را به تعویق
انداخته بودند اما دونالد ترامپ در یک حرکت
ناگهانی و اشتباه نیت واقعی سردمداران آمریکا
را آشکار ساخت.

پیامدهای تصمیم ترامپ

اعالم به رســمیت شــناختن شهر قدس
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی ازسوی
رئیسجمهــور آمریــکا بیــش از اینکه برای
این کشور و رژیم سرســپردهاش دربردارنده
دستاوردهایی باشد دارای پیامدهای خطرناکی
است که نتیجهای جز شکست و انزوای آمریکا و
نابودی رژیم صهیونیستی دربر نخواهد داشت.
«مشتی که نمونه خروار» است و شعلههای آن

آگهی تغییرات
شرکت صنایع
پالستیک و مالمین
ایران سهامیخاص
به شماره
ثبت 48160
و شناسه ملی
10100933582

به اســتناد صورتجلسه مجمع
عمومی عــادی بطور فوقالعاده
مورخ  ۱۳۹۶/۵/۲۵تصمیمات
ذیــل اتخاذ شــد :آقایان صدرا
صادقــی یزدانخــواه کدملــی
 0012941913و حســین
لشگری کدملی 5599630587
و احمــد صادقــی یزدانخــواه
کدملــی  1377821870و
احمــد ودود ســیدی کدملی

❖

از همین حاال آغاز شده است .شعلههای قیام
انتفاضه که صهیونیســتها را از همین ابتدا
درمانده و ســرگردان کرده است از روز اعالم
تصمیم ترامپ ( 15آذر) تاکنون انتفاضهای آغاز
شد که فراگیرتر و خروشانتر از انتفاضههای
پیشــین است و رویای اشغالگران برای غصب
ابدی قدس را نقش بر آب ساخته است.
در ایــن مدت در حــدود  1000عملیات
مقاومتی انجام شده و بیش از  18نفر به شهادت
رسیده و  5000نفر هم مجروح شدهاند.
عملیات با ســاح ســرد ،پرتاب کوکتل
مولوتف ،بمب دســتی ،پرتاب سنگ ،شلیک
راکت از غزه به ســمت سرزمینهای اشغالی
ازجمله عملیاتی است که مبارزان فلسطینی
انجام دادهاند و صهیونیستها را به وحشت و
هراس انداختهاند.
«مهناز کرباسی» کارشناس مسائل سیاسی
در گفتوگو با گزارشگر روزنامه کیهان در این
باره میگوید« :از سال  1948یعنی سال اشغال
فلسطین تاکنون ،ملت فلسطین قیام مردمی
خود را در قالب سه انتفاضه سازماندهی کردهاند
که انتفاضه اول به انقالب سنگ ،انتفاضه دوم

آگهی مزایده زمین و جایگاه سوخت بنزین
و گازوئیل در شهرستان میامی -شاهرود

آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس
سهامی خاص به شماره ثبت 359320
و شناسه ملی 10104040122

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/12
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به
شناسه ملی  10100188574به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه
دروکی به شــماره ملی  0493404384به عنوان بازرس علیالبدل
شــرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار

اعضــای هیئتمدیــره بــرای
مدت دو ســال انتخاب شدند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()128833

آقای احمــد صادقی یزدانخواه

آگهی تغییرات شرکت پارس بینالملل سهامی
خاص به شماره ثبت  87068و شناسه ملی
10101314923

آقای بهرام صادقــی یزدانخواه

ذیل اتخاذ شــد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس

نایــب رئیــس هیئتمدیره و
(خــارج از ســهامداران و
اعضــای هیئتمدیــره) بــه
عنوان مدیرعامــل به مدت 2
ســال انتخاب گردیــد .آقای

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/9/28تصمیمات
اســتان تهران -شهرســتان تهران -بخش مرکزی -شهر
تهران -دانشــگاه تهران -خیابان شهید بهرام نادری -بلوار
کشــاورز -پالک  -150طبقه سوم -واحد جنوبی کد پستی

 1416634476تغییر یافت.

حســن پورمحمــد روحافــزا

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران()128836

تهران  -باغ فردوس  -کوچه شــهید حســین نوروزی  -خ

بــه ســمت بــازرس اصلی و

خیام  -پ  - 113ط همکف کد پستی  1169864145انتقال

آقای مختــار درویش کدملی

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیمایی ایران
سهامی خاص به شماره ثبت 11202
و شناسه ملی 10100444892

 1396/05/09تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :مرکز شرکت به:

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()128834

کدملــی

1378607627

 6269884731بــه ســمت
بازرس علیالبــدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری
تهران

شماره 11033

شش دانگ به مساحت 4527/۵۶متر مربع و مبلغ پایه براساس
نظر کارشناسی در بر جاده اصلی شاهرود -سبزوار جهت فروش
از طریق اجرای احکام دادگســتری شهرستان میامی به مزایده
گذاشته میشود .متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر
بــا تلفــن  09121731081محمدعلی مهدینیا و
 09121733142علیرضا مهدینیا تماس و یا به واحد
اجرای احکام مدنی دادگستری میامی مراجعه نمایید.

 1377772179بــه عنــوان

آقای حسین لشگری به سمت

و
جد ل

(تاریخ مزایده  9 - 96/11/3صبح)

کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.

به سمت رئیس هیئتمدیره و

عملیات بســیاری از سوی مبارزان فلسطینی
انجام شده و متاســفانه تعداد زیادی از مردم
مظلوم فلسطین به شهادت رسیده یا مجروح
شــدهاند و با اینکه ســرکوبگریها ازســوی
اشغالگران صهیونیست نیز بیشتر شده است اما
ملت فلسطین مصممتر و استوارتر به مقابله با
متجاوزین ادامه میدهند که انشاءاهلل با یاری
خداوند پیروز خواهند شد و توطئههای دشمنان
را خنثی خواهند ساخت».
این کارشناس سیاسی همچنین میگوید:
«بدون شک با شروع انتفاضه جدید آتشی به
پا خاســته و قیامی آغاز شده که اول از همه
آمریکا و پس از آن صهیونیســتها را به آتش
خواهد کشید و آمریکاییهایی که همیشه خود
را مدافع حقوق بشر ،حامی انسانها و میانجی
صلح معرفی میکردنــد در نزد افکار عمومی
بیآبرو و بیاعتبار شناخته خواهند شد».
بــه گفته این کارشــناس ،علت این همه
اعتراضــات جهانی که پــس از اعالم تصمیم
ترامپ صورت گرفت هــم دقیقا تکیه بر این
واقعیت است که آمریکاییها به هیچ وجه نیات
انساندوســتانه و بشردوستانه ندارند و هرجا
اقدامی انجام میدهند به خاطر منافع خودشان
است نه منافع ملتهای مظلوم!
به هر صورت اقدام نسنجیده و اشتباه آمریکا
در انتقال سفارت خود از تلآویو به بیتالمقدس

دراختیار قدرتهای بزرگ است و اعضای دائمی
این شورا یعنی آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،روسیه
و چین از حقی به نام حق وتو برخوردارند که
به معنای مخالف است و دارندگان این حق به
راحتی میتوانند از تصویب قطعنامه خودداری
کنند .به عبارت دیگر هر قطعنامهای که با منافع
یکی از این کشــورها در تضاد باشد رد خواهد
شد و هیچگاه تصویب نخواهد شد».
اعضای شــورای امنیــت بالفاصله پس از
تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر انتقال سفارت از
تلآویو به قدس تشکیل جلسه دادند و  14عضو
از  15عضو خواستار لغو این تصمیم شدند اما
آمریکا با استفاده از حق وتو این تصمیمگیری
را عم ً
ال بیاثر کرد ونشــان داد که این سازمان
بینالمللی نیز مطیع و فرمانبر بیچونوچرای
آمریکاســت و بدون اجازه مقامات کاخ سفید
نمیتواند به تصمیمگیری مستقالنه بپردازد.
چند روز پس از تشکیل جلسه شورای امنیت،
مجمع عمومی سازمان ملل هم تشکیل جلسه
داد و  129عضــو این مجمع به اتفاق تصمیم
ترامپ را محکوم کردند اما برکســی پوشیده
نیســت که مصوبات مجمــع عمومی الزامآور
نیست و هیچگونه تضمینی برای ابطال تصمیم
آمریکا وجود ندارد .درواقع سازمان ملل متحد
با این جریان نشــان داد که سازمانی بیهوده،
نمایشی و دروغین است.

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 1396/6/12تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حســاب سود
و زیان ســال مالی منتهی به  1395به تصویب رســید .ســازمان
حسابرســی وزارت دفاع (ودجا) شناســه ملی  10320853412به
سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرس روشنگر بصیر به شناسه
ملــی  10100528627به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک
سال مالی انتخاب شــدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر
آگهیهای شرکت تعیین گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()128839

افقی:

 -1مصرف آنها در این روزهای ســرد باعث ســیری کاذب
و کاهش اشــتها در انســان میگردد -گاز کربنیک جامد
 -2تخلص کمالالدین ابوعطا محمود ابن علی ابن محمود
مرشــدی کرمانی که وی را نخلبند شــعرای فارسیزبان
مینامند -حرف چهارم از حروف الفبای موسیقی  -3شهری
در اســتان خراســان رضوی -نوعی ماهی -خویشــاوندان
 -4بلندیهای آن در کشور سوریه است -رنگارنگ -تأیید
خودمانی  -5بیاعتنا به دنیا و پرهیزگار -میوههای زندگی ما
هستند -بدذات و ناپاک  -6خرده سنگ -نوعی ماسه -اهل
شهر زیر آب ایتالیا است  -7از نامهای رسول گرامی اسالم
در قرآن کریم -دومین روزنامه پرتیراژ کشــور ژاپن -واحد
پول کشور آلبانی  -8این روزها رو به کاهش نهاده است -از
شخصیتهای اصلی فیلم دختر لر -پایتخت فرهنگی کشور
پاکستان  -9شاعر میگوید؛ از همزبانی بهتر است -شاهی
که گور گرفت -باری که به منزل نمیرســد  -10چهره و
رخســار -خانه پشت به آفتاب -بلندترین سوره قرآن کریم
 -11بزرگترین بال برای انسان -نوعی مرغابی -مظلومترین
ملت در خاورمیانه  -12مزه دهان جمعکن -رئیسجمهور
اســبق آمریکا -گفتن و نوشــتن مطلبی بیــش از یکبار
 -13احساس دستی -نوعی تیپ مسلح در یگانهای ارتش-
دستگاهی در موسیقی -فلز مورد نظر کیمیاگران  -14سرگرد
قدیمی -از روزنامههای معروف چاپ لندن -لقب ناصرخسرو
 -15یکی از محلههای قدیمی تهران -کتاب ارزشمندی از
شیخ ابوالحسن خرقانی.
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