با واکسیناسیون  ۶۰درصد دانشآموزان  ۱۲تا  ۱۸ساله

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مدارس از نیمه دوم آبان
بازگشایی میشوند

شــهردار تهــران از آغــاز جهــش در توســعه
حملونقل عمومی پایتخت خبر داد.
خریداران و فروشــندگان اظهار کردنــد :اقبال مردم
به لوازم خانگی ایرانی با وجود فراوانی نمونههای خارجی.
توانایی تولید نهادههای دامی را داریم.
شنبه  24مهر ۱۴۰۰

 9ربیعاالول ۱۴۴۳

نکته

مگر چند تا
میدان خراسان داریم؟!
صفحه ۲

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد

قوانین و فرآیندهای پیچیده
درون و بیرون قوه قضائیه
باید اصالح شوند
صفحه ۱۰

باقری در دیدار معاون اتحادیه اروپا:

ایران برای مذاکرات جدی آماده است
مذاکره ای که نتیجه آن
توافق عملی باشد و نه توافق کاغذی

«فتنه خبیثه»
برای جنگافروزی در لبنان

توزیــع  ۲هــزار تــن تخممرغ با نــرخ مصوب
در میادین ترهبار.
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس :ســاالنه
 ۲۶میلیــون تن محصول کشــاورزی در کشــور
[صفحات  ۱۰و ]۴
هدر میرود.

حمله جنگندههای رژیم صهیونیستی به سوریه
در پوشش هواپیمای مسافربری!
گــروه بینالمللــی بحــران :اوضــاع یمــن
به نفع انقالبیون در جریان است.
سرکرده داعش در غرب آفریقا به هالکت رسید.

سال هشتادم

 ۱۲صفحه ( نيازمنديها در صفحه) ۶

 16اکتبر ۲۰۲۱

گزارش کیهان از تازهترین عملیات جریان تحریف

نعل وارونه متهمان رانت و پنهانکاری
علیه مصوبه ضد رانت مجلس

اصالحطلبان در عملیاتی رســانهای و روانی مدعی شــدهاند مجلس یازدهم لیســت اموال
مسئوالن را محرمانه کرده است .حال آنکه این محرمانگی محصول مصوبه مجمع تشخیص زمان
مرحو م هاشمی در سال  1394است.
همان زمان دولــت تدبیر و امید از ایــن مصوبه دفاع کرده و ســخنگوی دولت گفته بود؛
اینکه رسانهها بنویسند مسئوالن چند جفت کفش و خانه دارند ،مقتضی نیست!
کمیســیون قضایی مجلس یازدهم طرحی را در دست بررسی دارد که رسیدگی و نظارت به
اموال مسئوالن را جدیتر و عملیاتیتر کند اما اصالحطلبان با تحریف سعی دارند آن را وارونه
جلوه دهند .نکته دیگر آن که اساس ًا این طرح هنوز به صحن نیامده و تبدیل به قانون نشده است.

مجلس شورای اسالمی در یک بازه زمانی مشخص و طوالنی حق اصالح یا تغییر مواردی را که
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه میکند را ندارد و در حال حاضر
امکان اصالح و تغییر قید محرمانه ماندن که مجمع تشــخیص بــه قانون مجلس اضافه کرد را
ندارد.
هدف مدعیان اصالحات از فضاسازی و تحریف درباره لیست اموال مسئوالن ،به حاشیه راندن
مصوبه مهم و اخیر مجلس تحت عنوان «تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار» است که به
بسیاری از رانتها و امضاهای طالیی پایان میدهد و منافع رانتی عدهای را به خطر میاندازد.

[صفحه ]۱۱

رژیم صهیونیستی
از تالش  150یهودی
برای مهاجرت به ایران ممانعت کرد

با چــراغ ســبز آمریــکا و کوتاهی طالبان ،شــیعیان
نمازگــزار و مظلــوم افغانســتان بــار دیگــر و ایــن بار
در مسجد جامع قندهار هدف حمله تروریستی قرار گرفتند.
در حمله  3تروریست انتحاری به مسجد شیعیان
در قندهار دستکم  68نفر شهید و  80نفر مجروح
شــدند .برخی رسانهها تعداد مجروحان را  200نفر
اعالم کردهاند.
دو ماه از تسلط طالبان بر افغانستان میگذرد .این
گروه وعده داده بود بعد از تشکیل دولت و استقرار
حکومت حافــظ جان و مال و نامــوس همه اقوام
افغانستان و از جمله شیعیان این کشور خواهند بود.
اخبار و گزارشهای زیادی طی ماههای گذشــته
منتشــر شده که آمریکا بسیاری از عناصر داعش را
به افغانستان منتقل کرده است.

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

محمود صادقی پیگیری قضایی
دولتمردان متخلف را
غیرقانونی دانست!
صفحه ۱۱

به شماره ثبت  499734و شناسه ملی 14006234652
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوقالعــاده مورخ
 1400/02/07تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -1 :شرکت مذکور
در تاریــخ فوق منحل اعالم گردیــد و آقای احمد عبادی راد
کد ملی 0384420982به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
نشانی محل تصفیه.استان تهران -شهر تهران -بزرگراه شهید
حکیــم -بعد از تونل دریاچه شــهدای خلیجفارس -خروجی
ایران خودرو شمالی -شهرک چیتگر -برج پامچال  -6طبقه
دوم -واحد 210کدپستی  1496914937میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1206862

آگهی تغییرات شرکت چای دنیا سهامی خاص
به شماره ثبت 6131
و شناسه ملی 10100295101

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی

بطــور فوقالعاده مــورخ  1399/12/09تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :آقــای امیررزاقــی داریان کدملی

 0070919283بــه ســمت رئیسهیئتمدیــره
آقایان نــادر رزاقــی کدملــی  0043821049به
ســمت مدیرعامل و عضــو هیئتمدیــره و میثاق
رزاقی داریــان کدملی  0067375030به ســمت

آگهی تغییرات شرکت کنترل فر آیند پاسارگاد شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  235712و شناسه ملی 10102766480
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1400/06/01
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به
آدرس :اســتان تهران ،شهرســتان اسالمشــهر ،بخش احمدآباد
مستوفی ،دهســتان احمدآباد مستوفی ،روســتای حسنآباد قلعه
اکبربیک ،محله حسنآباد خالصه ،خیابان شهید احسانیراد ،خیابان
فناوران ،پالک  0مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب ،سالن  34طبقه
همکــف ،واحد  1به کدپســتی  3313193714تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1205557

آگهی تغییرات شرکت آینده گسترش عمران
سهامی خاص به شماره ثبت 215849
و شناسه ملی 10102572114
به اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ 1400/06/11
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :اختیارات هیئتمدیره به شرح ذیل

نایبرئیسهیئتمدیره بهعنوان اعضاء هیئتمدیره

به مدیرعامــل تفویض گردید :اقامه هرگونــه دعوی و دفاع از

اســناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک،سفته ،برات و

و کیفری با داشــتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرســی از

هیئتمدیره همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد.

نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار

به ســمت بازرس اصلی و آقای ناصر سلطاندوست

ناشــیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا

برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و

هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی

قراردادهــا با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضا

حق پژوهش ،فرجام مصالحه ،تعیین وکیل ،سازش ادعای جعل

آقای رضا خلیلپور سیابانی کدملی0058776151

صلح و بطور کلی اســتفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف

کدملی  1382720701به سمت بازرس علیالبدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1205555

بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و
کارشناس ،اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کامال
قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد ،دعوی جلب شخص
ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن

تامین مدعی به تقاضای توقیف اشــخاص و اموال از دادگاههای

اعطــای مهلت بــرای پرداخت مطالبات شــرکت درخواســت
صدور برگ اجرایی و تعقیــب عملیات اجرایی و اخذ محکومبه
چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1204300

شماره 22864

تکشماره  30۰00ریال

در سفر به استان فارس

رئيسی :با نشستن پشت میز مشکل حل نمیشود
باید به میدان آمد

رئیسجمهور در هفتمین سفر استانی خود ،روز پنجشنبه وارد استان فارس شد و در بدو ورود به این
استان با اشاره به اینکه حدود  ۱۰۰طرح برای حل مشکالت استان مطرح و بررسی شده است ،گفت که
امیدوارم با تالش اســتاندار و مدیران استان فارس و با راهنماییهای نماینده محترم ولی فقیه در استان،
گامهای خوبی برای پیشرفت استان برداشته شود.
[صفحه ]3

جنایت تازه علیه شیعیان افغانستان
با چراغ سبز آمریکا و کوتاهی طالبان

صفحه ۲

آگهی انحالل شرکت قطعهپردازان رادگستر شرکت با مسئولیت محدود

رقابــت ســنگین جریانهــای سیاســی عراق
برای تشکیل بزرگترین ائتالف.
ت  37ســاله دانمارکی  5نفر را در نروژ
تروریس 
ُ
با تیروکمان کشت!
[ صفحه آخر]

آگهی تغییرات شرکت الند آب شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  90598و شناسه ملی 10101349406

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوقالعــاده مورخ
 1400/05/13تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد :تعــداد اعضاء
هیئتمدیره مرکب از  3الی  5نفر خواهد بود که درنتیجه ماده
مربوطه بدین شرح اصالح گردید امضای اسناد واوراق تعهدآور
وســایراوراق تجارتی واشخاصی که حق امضاء دارندرا هیئت
مدیــره تعیین مینماید و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح
گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1206861

آگهی تغییرات شرکت ابزار دقیق پارسیان کاال
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 471285
و شناسه ملی 14004862685

به نظر میرســد شــیعیان قربانیان اصلی تحوالت جدید افغانستان هستند و ممکن است این تحوالت با
هدف ایجاد جنگ مذهبی در افغانستانی صورت میگیرد که غالبا درگیر جنگ قومی و قبیلهای بودهاند.
یکی از برنامههای اصلی آمریکا پس از تحویل دادن افغانستان به طالبان ،راهاندازی جنگ داخلی و مذهبی
در این کشور بوده که برخی جریانهای سیاسی آلوده در ایران نیز به دنبال آن هستند.
کوتاهی طالبان در حفاظت از جان شیعیان بیشتر این احتمال را تقویت میکند که دولت موقت طالبان که
روابط پیدا و پنهان زیادی با داعش و آمریکا دارد ،زیاد هم بدش نمیآید که شیعیان و اهل سنت افغانستان
را به جان هم میاندازد.
[صفحه آخر]

خبر ویژه

پیشبینی صندوق بینالمللی پول
از کاهش محسوس تورم
در ایران

[ صفحه] ۲

مجله کیهان ورزشی ،امروز (شنبه  24مهر  )1400در سراسر کشور منتشر شد .هفتهنامه
کیهان ورزشــی حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان است و اخبار فوتبال ایران و
جهان را میتوانید در این نشــریه مطالعه کنید .کیهان ورزشی در تازهترین شمارهاش،
نگاهی مفصل به موفقیت و عملکرد تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی
نروژ و رویدادهای اخیر این رشته و بازیهای اخیر تیم ملی فوتبال در مسیر انتخابی جام
جهانی داشته است .در تازهترین شماره کیهان ورزشی ،مطالب زیر را میخوانید:
 به سوی «قویتر شدن» (چشمانداز) با آتیه و زهردار (نگاه چندبعدی) بچههای آسمان؛ دست در دستان خدا! (سینما و ورزش) سایهای از بارسای پرافتخار! (پرونده خارجی) ...و آخرین اخبار از رشتههایی چون کشــتی ،بسکتبال ،والیبال ،کاراته ،تکواندو ،جودو،
دوومیدانی ،وزنهبرداری ،شطرنج ،جانبازان و معلولین ،هندبال و...

آگهی تغییرات شرکت ابزار دقیق پارسیان کاال شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  471285و شناسه ملی 14004862685

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  1399/08/15تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :خانم حدیث
ســوادیان میانبری به شــماره ملی  2660207712به عنوان
بازرس اصلی و خانم صبا احمدی به شماره ملی 0795292295
به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1205529

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1205528

آگهی تغییرات موسسه بنیاد فرهنگی آئینروشن
به شماره ثبت  2095و شناسه ملی 10100177400

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شیمی پارس قرن
درتاریخ  1400/07/12به شماره ثبت 584548
به شناسه ملی 14010365318

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1204298

کاشت ،داشت،
اسراف!

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  1400/06/07تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :خانم حدیث
ســوادیان میانبری به شــماره ملی  2660207712به عنوان
بازرس اصلی و خانم صبا احمدی به شماره ملی 0795292295
به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
گردیدند .ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی
به  1399به تصویب رسید.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1400/01/21تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :موادی از اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید :ماده  17به شرح ذیل اصالح گردید:
تعداد اعضای مجمع عمومی  14نفر میباشــد .جلســات مجمع عمومی ســالی یک بار
تشــکیل خواهد شد .حد نصاب مجمع عمومی عادی برای نوبت اول ،نصف به عالوه یک
نفر ،برای نوبت دوم حداقل یک ســوم نفرات بوده و برای اتخاذ تصمیم و صدور مصوبات
مجمــع عادی باید نصف به عالوه یک نفر ،افراد حاضر موافق باشــند .ماده  32تبصره 2
به شــرح ذیل اصالح گردید :چنانچه بعد از تنفس جلســه از حد نصاب خارج شــود از
رسمیت نیز خارج شده و ارزش قانونی ندارد .اما اگر به دلیل حضور بعضی افراد همچنان
حدنصاب جلســه مطابق با ماده  27باقی باشــد جلسه رسمیت داشــته و دارای اعتبار
قانونی اســت .تبصره  3به شرح ذیل به ماده  34اساسنامه الحاق گردید :چنانچه عضوی
از اعضای مجمع دو جلســه متوالی یا چهار جلســه متناوب در جلســات مجمع عمومی
عادی یا فوقالعاده بدون عذر موجه به تشخیص مجمع غیبت داشته باشد یا به تشخیص
اکثریت اعضای مجمع ،صالحیت ادامه عضویت در مجمع را نداشته باشد ،مجمع عمومی
فوقالعاده میتواند با پیشنهاد حداقل سه نفر از اعضای مجمع ،نسبت به جابجایی ایشان
با فرد صاحب صالحیت مطابق تبصره  2همین ماده اقدام نماید .ماده  37به شــرح ذیل
اصالح گردید :هیئت مدیره متشکل از  3تا  5عضو اصلی است که با رأی مجمع عمومی
و از میان اعضای مجمع عمومی انتخاب میشوند و برای مدت دو سال اداره امور اجرایی
موسسه را عهدهدار خواهد بود .هیئت امنا (موسس) میتواند در صورت لزوم و تشخیص
دو نفر را نیز به عنوان عضو علیالبدل انتخاب نماید .با توجه به اضافه شــدن یک تبصره
به ماده  34مشــخصات اساســنامه موسسه به شــرح ذیل اصالح شد :اساسنامه موسسه
شــامل سه فصل مشــتمل بر  77ماده و  31تبصره میباشد .محمود سعیدی نژاد با کد
ملی  0043123481جایگزین سید محمدعلی امین جواهری با کد ملی 1280796359
و امین درخشــان با کد ملی 0060349220جایگزین سید محمدحسن مشکوتی با کد
ملی  4722390347و امیرحســین درخشان با کد ملی  0060014113جایگزین احمد
شــجاعیان زنجانی با کد ملی  0041060296گردیدند .ســهم 100000ریالی هریک از
اعضای قدیم هیئت امنا عیناً به اعضای جدید منتقل گردید.

[ صفحه] ۲

يادداشت روز

ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی میگردد .موضــوع فعالیت :تهیه و توزیع مواد شــیمیایی و صنعتی و
تجهیزات آزمایشــگاهی و صنعتی ،تولید و بسته بندی مواد شیمیایی جهت مصارف
آزمایشگاهی و مراکز آموزشــی ،واردات و صادرات موارد فوق پس از اخذ مجوزهای
الزم ،ارایــه کلیه خدمــات در زمینه تهیه و تولید و خرید و فروش و بســته بندی،
توزیع ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،ماشــین االت صنعتی و غیر
صنعتی ،اخذ و اعطای نمایندگی شــرکتهای معتبر داخلی و خارجی،شــرکت در
کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ،انعقاد قرارداد و مشــارکت با اشــخاص
حقیقی و حقوقی ،ترخیص کاال از گمرکات داخلی ،شــرکت در نمایشگاههای داخلی
و خارجی ،ایجاد شعب در تمام نقاط کشور ،گشایش اعتبار برای شرکت نزد بانکها،
اخد وام و تسهیالت به صورت ارزی و ریالی نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و
هرگونه فعالیت که به صورت مستقیم و غیر مستقیم مرتیط با موضوع شرکت باشد.
درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :اســتان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی،
شــهر تهران ،محله نارمک ،خیابان مدائن ،کوچه شهید مجتبی نکونامیان ،پالک ،8
طبقه سوم کدپستی  1647788754سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 2,000,000ریال نقدی میزان سهمالشــرکه هر یک از شــرکا آقای مهدی حیدری
به شــماره ملی  0014898357دارنده  1000000ریال سهمالشــرکه خانم شهناز
حیدری به شــماره ملی  5939741800دارنده  1000000ریال سهمالشرکه اعضا
هیئتمدیره آقای مهدی حیدری به شماره ملی  0014898357به سمت مدیرعامل
به مدت نامحدود و به ســمت عضو اصلی هیئتمدیره به مدت نامحدود خانم شهناز
حیدری به شماره ملی  5939741800به سمت رئیسهیئتمدیره به مدت نامحدود
دارنــدگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک،
ســفته،بروات ،قراردادها ،عقوداسالمی و هچنین کلیه نامههای عادی و اداری با امضا
مهدی حیدری همراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد ..اختیــارات مدیرعامل :طبق
اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1203999

تاسیس موسسه غیرتجاری ماهان صحت ایرانیان
درتاریخ  1400/07/10به شماره ثبت 52278
به شناسه ملی 14010338091

ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی میگردد .نــام :ماهان صحت ایرانیان موسســه غیرتجاری موضوع
فعالیت -:مطالعه و نیاز ســنجی بیمهای در سطح ســپاه و بسیج -انعقاد قرارداد
بــا کلیه اشــخاص اعم از حقیقی یــا حقوقی و دولتی یــا غیردولتی -نظارت بر
عملیات بیمهای شــرکتهای طرف قرارداد -ایفــای نقش نمایندگی (بیمهگذار)
از طرف بیمه شــدگان در سایر شــرکتهای بیمه ای -پرداخت هزینههای مازاد
مربــوط به درمان و کمک هزینه بیماران خاص و صعبالعالج -فعالیت بیمهگری
با اســتفاده از توان بالقوه مؤسسه در سایر رشــتههای بیمه ای -طرفیت با سپاه
و بســیج و کارکنان در زمینه کســر اقســاط و دریافت حق بیمهها -شرکت در
مناقصــات و مزایدات دولتی و غیردولتی -اخذ وام و تســهیالت ریالی و ارزی از
کلیه بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری -اخــذ و اعطای نمایندگی .به موجب
مجوز از اداره کل بیمه میهن (سهامی عام ) برابر با شماره مجوز ب1400- 12-
م در تاریخ 1400/06/01در اســتان مربوطه این آگهی به ثبت رســید.به موجب
مجوز از اداره کل بیمه میهن (ســهامی عام ) برابر با شماره مجوز ب1400 13-
م در تاریخ 1400/06/01در اســتان مربوطه این آگهی به ثبت رسید.به موجبمجوز از اداره کل بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی برابر با شماره مجوز
/ 1607 23ب در تاریــخ 1400/05/12در اســتان مربوطــه این آگهی به ثبترســید .مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان تهران،
شهرســتان تهران ،بخش مرکزی ،شــهر تهران ،محله آرارات ،قرارگاه نبیاکرم،
بزرگراه حجتاالســام هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول ،پالک  ،-75طبقه دوم
کدپســتی  1995613105دارایی شــخصیت حقوقی  1,000,000,000ریال
نقــدی مدیران آقای محمد فرهادی به شــماره ملی  0061743100به ســمت
عضو اصلی هیئتمدیره به مدت  2سال آقای مسعود استادحسین به شماره ملی
 0076232379به ســمت عضو هیئت امناء -عضو اصلی به مدت نامحدود آقای
ســیدمحمود موسوی به شماره ملی  2092611224به سمت رئیسهیئتمدیره
به مدت  2ســال آقای مصطفی علی پور به شماره ملی  2279522632به سمت
عضو اصلی هیئتمدیره به مدت  2ســال آقای حسین علی رعیتیفرد به شماره
ملی  2431624536به ســمت عضو هیئت امناء -عضو اصلی به مدت نامحدود
آقای ســیف اله احمدی ایرانشاهی به شماره ملی  4208883871به سمت عضو
هیئت امناء -عضو اصلی به مدت نامحدود و به ســمت دبیر هیئت امناء به مدت
نامحدود آقای غالمرضا فتاحی اردکانی به شماره ملی  4449599063به سمت
عضو اصلی هیئتمدیره به مدت  2ســال آقای سیدامین اله امامی طباطبائی به
شــماره ملی  4489260229به ســمت رئیسهیئت امناء -عضو اصلی به مدت
نامحدود آقای وحید عامریان به شماره ملی  4591191931به سمت دبیر هیئت
امناء به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت امناء -عضو اصلی به مدت نامحدود
آقای ســیدهادی شیخ االسالمی به شــماره ملی  5069669281به سمت عضو
اصلی هیئتمدیره به مدت  2ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای
داود غرقابی به شــماره ملی  6599385001به ســمت نماینده قانونی به مدت
2ســال دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل
چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها عقود اســامی و همچنین کلیه نامههای عادی و
اداری بــا امضای مدیرعامــل و رئیسهیئتمدیره متفقاً همراه با مهر مؤسســه
معتبر میباشــد .بازرســان آقای داود غرقابی به شــماره ملی 6599385001
نماینده حقوقی حسابرســی و خدمات مدیریت حسابرســان نواندیش به شناسه
ملی  10100644122به ســمت بازرس اصلی به مدت  2سال آقای داود غرقابی
به شــماره ملی  6599385001به ســمت بازرس اصلی به مدت  2سال روزنامه
کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای موسسه تعیین گردید .ثبت موضوع
فعالیت مذکور ،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1204296

