نگاهی دوباره به پروژه اسالمستیزی در غرب

یک مسئول:

شارلی ابدو و داعش
دو روی یک سکه

 80درصد نوشتافزارهای پرمصرف
در کشور تولید میشود

تشــکیل اورژانــس بانــوان در عملیــات ویژه؛
وزیر بهداشت 2 :هزار نیروی جدید در اورژانس کشور
استخدام میشوند.
ت رئیسه مجلس هشــدار داد؛ اجرای
عضو هیئ 
چراغ خاموش «سند  »۲۰۳۰در بدنه دولت.
پنجشنبه  ۲۷شهریور ۱۳۹۹

نگاه رســانههای صهیونیســتی به توافق صلح با
اعراب« :هیچ ارزشی ندارد».
 940هــزار نفــر هــم جــان باختهاند؛ شــمار
مبتالیــان به کرونا در جهان به مرز  30میلیون نفر
رسید!

همتی :نرخهای کنونی بازار ارز دوام نخواهند داشت.
وزیر آموزشوپرورش خبر داد؛ تعیین کمیسیون ویژه
برای نظارت و کنترل محتوای آموزشی مهدکودکها.
رئیــسدفتر رهبر انقــاب :بســیاری از مردم در
پرداخت اجارهخان ه خود واماندهاند[.صفحات ۴و ]۱۰

 ۲۸محرم ۱۴۴۲

سال هفتادو نهم

12صفحه

 ۱۷سپتامبر ۲۰۲۰

کیهان گزارش میدهد

نکته

۲

ترامپ
و دندههای
صدمن یک غاز!
رئیس جمهور خطاب به حکام
امارات و بحرین:

۱۱

۳

۷

۱۰

پس عربیت چه شد؟
چطور به سمت اسرائیل
دست دراز کردید؟!

نیویورکر :دانشمند ایرانی
درخواست آمریکا
برای جاسوسی را رد کرد

سیرک سازش ترامپ
رژیم جعلی اسرائيل را نجات نمیدهد

شماره ۲۲۵۶۵

تکشماره  20۰00ریال

در نشست مجمع جهانی بیداری اسالمی

والیتی :امارات و بحرین
هزینه اقدام خفتبارشان را پرداخت میکنند

مقاومت فلسطین با  15راکت سرزمینهای اشغالی را درهم کوبید

مراســم امضای توافق عادیســازی روابط بین بحرین و امارات و
م صهیونیستی در کاخ سفید ،در حالی صورت میگیرد که روابط این سه
رژی 
سالهاست عادی است!
رئیسسابق موســاد چند روز پیش تصریح کرد؛ امارات و اسرائیل
 50سال است که روابط مخفیانه دارند .رسانههای صهیونیستی نیز اعالم
کردهاند ،بحرین هم سالهاست با این رژیم در ارتباط است.

کارشناســان میپرســند ،اگر این ســه با هم دشــمن نبوده و
ارتبــاط مخفیانه داشــتهاند ،معنای نمایش عادیســازی روابط که
سهشنبهشبدرکاخسفیدصورتگرفت،چیزیجزمراسمسیرکمیتواند
باشد؟!
در این مراسم از میان کشورهای اروپایی فقط وزیر خارجه مجارستان!
حضور داشت.

نگاهی به عناصر ارتباطی تحریف در
جامعه رسانهای شده و راه مقابله با آن

برنامه شکست جریان تحریف
پاسخ به شبهات مطرح شده
در مورد پرونده
«نوید افکاری»

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
۱۱

ونزوئال دومین هواپیمای آمریکایی را در آسمان
خود سرنگون کرد.
انقالبیون یمــن :مقابل ســعودیها  2000روز
مقاومت کردیم؛  4000روز هم مقاومت میکنیم.
[ صفحات 8و آخر]

حتی اگر رئیس جمهور آمریکا را
ما تعیین کنیم ،باز هم مشکالت
سر جای خود باقیست

تاسیس شرکت تعاونی فوژان سیب در تاریخ 1399/04/31
به شماره ثبت  561923به شناسه ملی 14009305308

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع :اهداف تعاون - :ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری
و تعاونی عمومی -تامین نیازهای مشــترک اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگی اعضا
و کمک به تحقــق عدالت اجتماعی - .تامین نیازهای حرفهای و شــغلی اعضاء-
ایجاد اشــتغال -رفع وابستگی کشــور از موضوع شــرکت به بیگانگان موضوع و
حدود فعالیت :کشــت ،تولید ،فرآوری ،بستهبندی،توزیع ،فروش ،صادرات ،واردات
کلیه کاالهای دخانی از جمله ســیگارت ،توتون ،تنباکو،کلیه مشتقات مواد اولیه
تولید ،شرکت در مناقصات و مزایدات ،انعقاد قرارداد ،اخذ اعطای نمایندگی ،اخذ
تســهیالت ارزی و ریالی ،از کلیه بانکها و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات
مجــاز در رابطه با اهداف فــوق( .موضوع فعالیت تعاونی باید بــا توجه به اهداف
موضوع ماده  2اساســنامه و طرح تاسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره
یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
رسیده است نوشته شود.
در هــر حال تعاونی میتواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را
هم به عمل آورد که بر حســب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود ).اخذ
وام قرضالحســنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی
اعتباری و اشــخاص حقیقی و یا حقوقی .اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی
از دولت ،اشــخاص حقیقی و یا حقوقی .تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت
و کوتاه مدت در بانکها .مشــارکت با اشــخاص حقیقی و یــا حقوقی با اولویت
تعاونیها .سرمایهگذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها
و موسسات عمومی ،تعاونی و یا خصوصی .مشارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران
تعاونی در دورههای آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات.
در صورتیکــه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی ،نیاز به اخذ مجوز
از مراجع ذیصالح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است -.طبق مجوز شماره

 982/15/64547مــورخ  1399/04/17وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آگهی
گردیــد مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :اســتان تهران -منطقه
 ،15شهرســتان تهران ،بخش مرکزی ،شــهر تهران ،محله عباسآباد -اندیشــه،
خیابان دکتر علی شــریعتی ،کوچه اندیشه یکم،پالک  ،25طبقه همکف کدپستی
 1569837811سرمایه شــخصیت حقوقی 70/000/000 :ریال میباشد .اولین
مدیران :آقای اردالن ســلطانی نایه به شــماره ملی  0056369778و به ســمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  3ســال آقای علیرضا احمدی تبریز به شــماره ملی
 0068811047و به ســمت مدیرعامل به مدت  3ســال آقای ارژنگ سلطانی به
شماره ملی  0072743611و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال
خانم بنفشه زارعی هنزکی به شماره ملی  0080078583و به سمت عضو هیئت
مدیره -عضو علیالبدل به مدت  3ســال آقای سید جواد محمدی به شماره ملی
 3781867315و به ســمت عضو هیئت مدیره -عضو علیالبدل به مدت  3سال
دارندگان حق امضا :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک،
ســفته ،بــرات و اوراق بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره بــه اتفاق آقای علیرضا
احمدی تبریز(مدیرعامل) و مهر تعاونی یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقای
علیرضا احمدی تبریز (مدیرعامل) و مهر تعاونی دارای اعتبار اســت و اوراق عادی
و نامههــا با امضای آقــای علیرضا احمدی تبریز مدیرعامــل و مهر تعاونی معتبر
خواهد بود .اختیارات مدیرعامل :طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان به
عنوان روزنامه علیالبدل جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید -.طبق مجوز
شــماره  982/15/64547مورخ  1399/04/17وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
آگهی گردید.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه یاوران مسجد امام هادی
در تاریخ  1396/12/13به شماره ثبت  44175به شناسه ملی 14007461670
(ع)

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع :کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی
غیردولتی بــوده ودر موضوع حمایــت از ایتام و کمک به
مســتمندان با رعایت کامل قوانین و مقــررات جمهوری
اسالمی ایران و اساسنامه فعالیت خواهد نمود شماره مجوز
/22/6955د تاریخ مجوز  1396/08/02مرجع صادرکننده
اســتانداری تهران مدت :از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :اســتان تهران -شهرســتان تهــران -بخش
مرکزی -شهر تهران -شــهرک ولیعصر -کوچه طالقانی-
خیابان شــهید غالمعلی مسلمی -پالک  -278طبقه اول-
واحد جنوبی کد پســتی  1373937675اسامی و میزان
سهمالشرکه شرکا :اولین مدیران :خانم ژاله سهیلی به شماره
ملی  0051571137و به سمت عضو هیئت مدیره -عضو
علیالبدل به مدت  2ســال آقای یوسف جوادپور به شماره
ملی  1738173208و به سمت عضو هیئت مدیره -عضو
علیالبدل به مدت  2سال آقای محمد ابراهیم حاتمزاده به
شماره ملی  3780729296و به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
خانم فیروزه یگانه بلخکانلو به شماره ملی 4324162158

و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل
به مدت  2سال آقای سید مرتضی حسینی به شماره ملی
 5599546721و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و به
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای آیتاله
عظیمی به شــماره ملی  5949887581و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال خانم خدیجه اشراقی به
شماره ملی  6420009782و به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره و خزانهدار به مدت  2ســال دارنــدگان حق امضا:
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل
و خزانــهدار و در غیاب خزانهدار بــا امضای رئیس هیئت
مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .مکاتبات رسمی
بــا امضای مدیرعامل و مهر موسســه صــورت میپذیرد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه بازرسان :آقای سلدوز
معصومــی اقدم به کــد ملــی  1739445805به عنوان
بازرس اصلــی و آقای رضا کرمانــی آهنگرانی به کد ملی
 0049344153به عنوان بازرس علیالبدل موسسه برای
مدت یک سال انتخاب شدند.

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

این توافق آنچنان مسخره و مضحک است
که حتی روزنامههای مطرح آمریکایی نیز از
آن استقبال نکرده و آن را تنها یک برگ برنده
برای ترامپ در انتخابات دانستهاند.
شبکه اسرائیلی کان نیز نوشت؛ این توافق،
هیچ ارزشــی ندارد چرا که بین این سه اصال
خصومت و دشمنی وجود نداشت!
هاآرتص :بحرین حتی نمیدانست چه سندی
و با چه محتوایی را قرار است امضا کند چون
هر چه از کاخ سفید درخواست کرده بود محتوا
را در اختیارش قرار دهد ،به نتیجه نرسیده بود!
یدیعوت آحارونوت :توافق سازش یک نتیجه
مهم داشت و آن اینکه ،برای نخستینبار منجر
به «اتحاد گروههای مقاومت» علیه ما شد که
نگرانیهای زیادی را در محافل امنیتی ایجاد
کرده است.
جنبش حمــاس همزمان بــا امضای این
توافق اقدام به شــلیک  15راکت به ســمت
سرزمینهایاشغالی کرد.
گردانهای «ناصر صالحالدین» شاخه نظامی
کمیتههای مقاومت در فلســطین اعالم کرد،
زمان سکوت تمام شده و آتش با آتش پاسخ
یشود.
داده م 
جنبش جهاد اسالمی :نبرد آینده در قلب
پروژه صهیونیستی یعنی کرانه باختری خواهد
بود.
[صفحه آخر]

آگهی تغییرات شرکت آنتنکار(سهامی خاص)
به شماره ثبت 1045

و شناسه ملی 10100696400

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1399/04/07تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد - :آقای
یدالــه عبدل با کد ملی  0041914805به ســمت
رئیــس هیئت مدیــره و خانم فاطمه عبــدل با کد
ملــی  0452522072بــه ســمت نایــب رئیس و
عضــو هیئت مدیره و آقای حســن عبدل با کد ملی
 0073344222به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره انتخاب گردیدند - .کلیه اوراق و اسناد بهادار
و تعهــدآور شــرکت از قبیل چک ،ســفته بروات و
قراردادها و عقود اســامی و اوراق عادی و اداری با
امضاء آقای حسن عبدل(مدیرعامل) به تنهایی همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد.

والیتی :برخی دولتهای وابســته حاشــیه خلیج فارس به امید حمایت پوشالی آمریکا از آنان تبدیل
به عروســک خیمهشــببازی آمریکا و اسرائیل شدهاند و امید پوچ بر هیچ بسته و خانهای بر روی آب بنا
کردهاند .و آنها هزینه این اقدام خفتبار را پرداخت میکنند.
عادیســازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی ،نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل برای
نابودی مسئله فلسطین و تسلط بر ثروت و منابع حیاتی کشورهای عربی در این راستا قابل ارزیابی است.
تنها راه عالج و تحقق آرمان فلســطین اتحاد ،انسجام و مقاومت امت اسالمی در مقابل زیادهخواهی و
طرحهای خباثتبار دشمنان و فریبخوردگان ،سستشدن هرچه بیشتر روند سازش و تقویت عزم و اراده
روزافزون جریان مقاومت است.
[صفحه ]۳

وقاحت تازه تروئیکای اروپا؛
بیش از تعهدات خود در برجام عمل کردهایم!

سه کشور آلمان ،انگلیس و فرانسه با انتشار بیانیهای مشترک ادعا کردند«:تروئیکای اروپایی به شدت کار
کرد تا برجام را حفظ کند .ما بیش از تعهدات خود عمل کردیم تا تجارت مشــروع با ایران را تسهیل کنیم
که شامل مکانیسم اینستکس نیز میشود»!
تروئیکای اروپایی در اقدامی گستاخانه با متهم کردن ایران به نقض مداوم الزامات برجام و تضعیف رژیم
عدماشاعه در این توافق ،مدعی شدند« :برخی از آن اقدامات ،عواقب غیرقابل سنجشی دارند .به همین دلیل
بود که تروئیکای اروپایی در تاریخ چهاردهم ژانویه ،مکانیسم حل اختالف را کلید زد».
[صفحه ]۲

خبر ویژه

گفته بودند
گشایش اقتصادی
اما مردم گرانی را دیدند

آگهی تغییرات شرکت پوشش گستران روی سهامی خاص
به شماره ثبت  485279و شناسه ملی 14005519404

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/05/04
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران
به آدرس استان تهران -منطقه  ،13شهرستان تهران ،بخش
مرکزی ،شــهر تهــران ،محله اکباتان ،بلوار شــهید محمود
صارمی،خیابان شــهید امیرمحقق ســعید ،پالک  ،0مجتمع
تجاری گلهای شــمالی ،فــاز  ،2طبقــه دوم ،واحد  231و
کدپستی  1396843614تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص
به شماره ثبت  348051و شناسه ملی 10103961479

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ
 1399/03/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سهراب تقیپور آهنگر به
شماره ملی  2060701163به عنوان بازرس اصلی و وحید عامریان
با شــماره ملی  4591191931به سمت بازرس علیالبدل به مدت
یکســال برای ســال مالی منتهی به  99/12/29انتخاب گردیدند.
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت انتخاب
گردید .ترازنامه و صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان منتهی
به  98/12/29مورد تصویب مجمع واقع گردید.

حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قدس

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

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون تهران

آگهی تغییرات شرکت پدیده دنیای تجارت

و شناسه ملی 10101534490

و شناسه ملی 10102491650

سهامی خاص به شماره ثبت 109718

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/05/31
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :مجتبی نعمتی جم به شــماره
ملــی  0036203270بــه ســمت رئیس هیئــت مدیره ،به
نمایندگی شرکت ســرمایهگذاری میالد سازندگان به شناسه
ملــی  10101424086و حســین فهمیده به شــماره ملی
 0041974451به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی
شرکت جهاد تعاون به شماره شناسه ملی  ،10101382904و
محمدحسن مشکوری به شماره کارت ملی  0451915501به
سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری و
خدمات مدیریت تدبیر به شماره شناسه ملی ،10101323148
و داود اکبری به شــماره ملی  0039731588خارج از هیئت
مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها
و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در
غیاب مدیرعامل با امضای  2تن از اعضای هیئت مدیره همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد .در خصوص نامه و اوراق عادی با
امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد.

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

سهامی خاص به شماره ثبت 207561

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور
فوقالعاده مورخ  1399/03/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،
سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل
به تنهایی یا امضاء مشترک دوتن از اعضای هیئتمدیره
همراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد محسن سرلک به
شماره ملی  0059518480به سمت رئیس هیئتمدیره
و مهری هوشــمند به شــماره ملی  0054950449به
ســمت نائب رئیس هیئتمدیره و محمدرضا هوشمند به
شــماره ملی  0058006311به سمت مدیرعامل و عضو
هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .روزنامه
کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب
شد زهرا ماندنی ماربینی به شماره ملی 0451908872
به عنوان بازرس اصلی و ســعید صادقی به شــماره ملی
 0068663609بــه عنوان بــازرس علیالبدل برای یک
سال مالی انتخاب گردید.

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

[ صفحه] ۲

يادداشت روز

انتخاب
با ماست

[ صفحه] ۲

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی
خرید کاغذ A4

اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان در نظر دارد ،مناقصه
عمومی خرید کاغذ  A4به شــماره مزایــده ( )2099005540000004را
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
همچنین الزم اســت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه :روز چهارشنبه تاریخ 1399/06/26
مهلت دریافت اسناد مناقصه :روز یکشنبه تاریخ 1399/06/30
مهلت ارائه پیشنهاد مناقصه :روز چهارشنبه تاریخ 1399/07/09
تاریخ بازگشایی پاکتهای مناقصه :روز شنبه تاریخ 1399/07/12
اطالعات تماس دســتگاه مناقصهگزار :آدرس :اهــواز -امانیه-
انتهای خیابان سقراط شرقی اداره امور شعب بانک ملی -دایره کارپردازی،
کد پستی  6133963119و تلفن061 -33360050 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  433853و شناسه ملی 10320846235
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1399/03/21تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حساب
ســود و زیان ســال مالی  98به تصویب رسید .آقای سهراب
تقیپور آهنگر به شماره ملی  2060701163به عنوان بازرس
اصلی و آقای وحید عامریان با شماره ملی  4591191931به
ســمت بازرس علیالبدل به مدت یکسال مالی انتخاب شد.
 روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درجآگهیهای شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تهران پلیاستر تاپس سهامی خاص

به شماره ثبت  215000و شناسه ملی 10102563826
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ
 1399/03/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه و حساب سود
و زیان سال مالی منتهی به  98/12/29مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی
 10100525069بــه عنوان بازرس اصلــی و آقای وحید ذوقی
به شماره ملی  0077894065به عنوان بازرس علیالبدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان
جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

