
مجله کیهان ورزشــی، امروز )یکشنبه 23 بهمن 1401( در سراسر کشور منتشر شد. آخرین خبر 
ورزش ایران و جهان را در هفته نامه کیهان ورزشی می خوانید. در تازه ترین شماره کیهان ورزشی، 
گزارشی از کارنامه فوتبالی میروسالو بالژویچ، نتایج و رویدادهای بسکتبال ایران و جهان، آخرین 
نتایج لیگ برتر فوتبال ایران و... را مطالعه می کنید. در شــماره 3408 کیهان ورزشی مطالب زیر 

را می خوانید:
- آرمان دست یافتنی )چشم انداز(

- رأس هرم ورزش به اصالحات انقالبی احتیاج دارد! )تکاپو(
- بهترین فوروارد کنونی لیگ برتر )نگاه چند بعدی(

- نمره منفی مسئوالن ورزش در دهه فجر)نگاهی دیگر(
- تکرار روزهای طالیی )پرونده خارجی(

و مطالبی درباره رشته های ورزشــی چون والیبال، کشتی، هندبال، کاراته، دو و میدانی، شطرنج، 
جودو، جانبازان و معلولین، پینگ پنگ و... می خوانید.

مجله کیهان ورزشی منتشر شد
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

»آگهی فراخوان مناقصه«
شماره: ۱۴۰۱-۱۲۸

 شرکت گاز استان آذربایجان  شــرقي درنظــردارد پروژه خرید
2 عدد شیر 20 اینچ کالس 600 توپی فلنجی ESD را از طریق 
 ، www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

و به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
بدین منظور از کلیه شــرکت های ســازنده/تأمین کننده معتبر دارای 
 مجــوز فعالیت و توانایی تأمیــن اقالم فوق  و تهیه تضمین شــرکت 
در فرایند ارجــاع کار طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ 
-/000/000/ 1/600)یک میلیارد و ششــصد میلیــون ریال( دعوت 
می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشــار نوبت دوم این آگهی، اعالم 
آمادگــي کتبي خود را ، و فرم های تکمیل شــده پرسشــنامه ارزیابی 
)کیفی تأمین کنندگان کاال( و تصویر مدارک و مســتندات مندرج در 
فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمایند.
ضمنــاً در اســناد مناقصه توزیعــی ، تاریخ تحویل پاکات و گشــایش 
پیشــنهادات قید گردیده اســت. مناقصه گران باید در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ثبت نام و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.

تلفن: 34496274 و 041-34448095
دورنگار: 041-34447089

شناسه آگهی: 1451230  شناسه نوبت چاپ: 1639818
روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مورخ 
1401/02/20 و مجوز شماره 836 مورخ 1401/5/3 سازمان 
اقتصــاد اســالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقــای احمد 
موحدنســب ش ملی 0042483603 و آقای عباس سلیمانی 
شــماره ملی 0051136198 و آقــای محمدعلی برومند آزاد 
ش ملــی 0054117038 و آقــای محمدحســن نوبختــی 
ش.ملی 0052863239 و آقای محمدرضا عاشوری ش. ملی 
0569633664 و مصیــب محمدی ش. ملی 0439526574 
و حســین ابراهیمی موحد ش. ملی 2993150561 به عنوان 
اعضــای اصلــی هیئــت مدیره و احمــد ســید محمد علی 
رودکــی ش ملــی 0453145469 و محمدرضایی ش. ملی 
0569668573 و نعمت اله پوریا فر ش. ملی 2571882481 
و ابراهیم علیزاده ش.ملی 0602561671 و مهری تدین 234 
ش ملی 0046128182 به ســمت اعضای علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند تراز و بیالن سال 
مالی 1400مورد تصویب قرار گرفت مجید صباغیان هاتف ش. 
ملی 0063955849 به ســمت بازرس اصلی و سید جواد میر 
طاهری ش ملی 0039013723 به ســمت بازرس علی البدل 
به مدت یک ســال انتخــاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشــار 

کیهان جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد 

آگهی تغییرات موسسه
 صندوق قرض الحسنه مسجد انصار الحسین

 به شناسه ملی 10100214708 و به شماره ثبت 3366 

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 1401/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرســی و خدمــات مالی آئیــن ارقام به شناســه ملی 
10320192658 به ســمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی 
و آقای آرش فالحی به شماره ملی 3255941024 به سمت 

بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. 

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

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ژیوار توسعه کرد
 به شناسه ملی 14005009733 و به شماره ثبت 473907 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1401/06/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد آقای بهمن رودگرمی به شماره ملی 0035287901 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/06/10 آقای سعید نقشینه به شماره ملی 0049984977 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره تــا تاریخ 1403/06/10 خانم پگاه رودگرمی به شــماره ملی 2291736299 به 
ســمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10 خانم زهرا رودگرمی به شــماره ملی 
0046912053 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10انتخاب گردیدند. 
خانم ثنا ضرابیان به شماره ملی 0440625297 به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی آقای 
بابک خراسانی به شــماره ملی 2595262734 به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی 
انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب ســود و زیان شرکت منتهی به 1400/12/29به تصویب 

رسید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پروژه ساز 
به شناسه ملی 10101008391 و به شماره ثبت 55728 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای بهمن 
رودگرمی به شماره ملی 0035287901 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10و به 
ســمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/06/10 آقای سعید نقشینه به شماره ملی 0049984977 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10 خانم پگاه رودگرمی به شماره ملی 2291736299 به 
سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10 خانم زهرا رودگرمی به شماره ملی 0046912053 به 
سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/10انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با دوامضای مدیرعامل آقای بهمن 
رودگرمی و زهرا رودگرمی عضو علی البدل هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با 
امضای خانم زهرا رودگرمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری 
با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل خانم زهرا رودگرمی و یا آقای صباح عندلیب 

با کد ملی 0015253635مشترکا و یا منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. 

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

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پروژه ساز
 به شناسه ملی 10101008391 و به شماره ثبت 55728 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: بهداشــت کودک به شناســه ملی 10101187336 به نمایندگی مهدی 
جمالی به شــماره ملی 1189516561 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1402/04/29 ســاختمانی افق روشن باربد به شناســه ملی 10320555318 
به نمایندگی ســیدمحمد مدرس نیا یزدی به شــماره ملــی 0043265782 به 
ســمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1402/04/29 تدبیر پردازان پاســارگاد شرق 
به شناســه ملی 14004686193 به نمایندگی علی محمدخانی به شماره ملی 
0068461755 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1402/04/29 آقای نیکپوی 
قاســملو دارنده کدملی 0036898325 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( تا 
تاریــخ 1402/04/29 انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای دو نفر 
از بیــن اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل ، خانم ســمیرا جعفریــان دارنده کدملی 
0323661599 با ســمت مدیر امور اداری یا خانم لیدا چراغیان دارنده کدملی 
4949974173 به ســمت مدیر حسابرســی داخلی متفقاً ممهور به مهر شرکت 
معتبر می باشد. ضمناً مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر یک از نفرات باال به 
تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به 
مدیرعامل تفویض گردید: بجز بندهای 2، 3، 5، 9، 11، 16، 17 و 20 ماده »41« 
اساسنامه کلیه اختیارات مشروحه در ماده مذکور به مدیرعامل تفویض گردید. 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص 
گروه صنعتی بین المللی محصوالت پارس 

به شناسه ملی 10102220898 و به شماره ثبت 179869 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
آقای احمد ترابی به شــماره ملی 0386303487 به نمایندگی از شرکت معدن 
فرآور امداد قم به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و به ســمت مدیرعامل توسعه 
تجارت و ســرمایه پایدار امداد به شناســه ملی 14005128683 و به نمایندگی 
مسعود حافظ به شــماره ملی 2295857147 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره توســعه برق و انرژی امداد به شناســه ملی 
14005169800 و به نمایندگی علی معمار به شــماره ملی 0020023855 به 
ســمت عضو اصلی هیئت مدیره توســعه دامپروری و کشــاورزی امداد به شناسه 
ملی 14005202423 و به نمایندگی علی آقامحســنی فشــمی به شماره ملی 
0451343255 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای ســید علی صالحی به 
شــماره ملی 1970663881 به نمایندگی از شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد 
به سمت رئیس  هیئت مدیره و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
امضــای کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت با امضــاء مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره و یک تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات 
عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار 
می باشــد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود به شرح مندرج در بندهای )4( و )9 
به غیر از اموال غیر منقول و تا سقف معامالت عمده مندرج در آیین نامه معامالت 

شرکت( و )15( ذیل ماده 42 اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص معدن فرآور امداد
 به شناسه ملی 10320172100 و به شماره ثبت 368045 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1401/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 
4700000000 ریال به مبلغ 600000000000 ریال منقسم به 
60000000 ســهم 10000 ریالی با نام عادی که تماما از محل 
ســود انباشته و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 

فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تولیدی خانه گستر
 به شناسه ملی 10100591316 و به شماره ثبت 16423

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1401/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد موسســه حسابرســی 
بیــات رایان به شــماره ملی 10100168482 بــه عنوان بازرس 
اصلی و موسســه حسابرســی آگاهان و همکاران به شماره ملی 
10100190284 بــه عنوان بازرس علی البــدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی منتهی به 1400/10/10 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سومیتو موکور پوریشن ایران لیمیتد 
به شناسه ملی 10100544261 و به شماره ثبت 14566

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1401/04/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد آقای ســید مصطفی 
الوانکار به شماره ملی 0049600885 به سمت بازرس علی البدل و 
موسسه حسابرسی به بین محتوا به شناسه ملی 14006661682 
به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ترازنامه و حساب ســود و زیان برای سال مالی منتهی به 

1400/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 

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

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ساختمانی افق روشن باربد
به شناسه ملی 10320555318 و شماره ثبت 404860 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
1400/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد 
عبــدل به شــماره ملی 0043031005 به ســمت 
رئیس  هیئت مدیره، آقای علی عبدل به شماره ملی 
0057702047 به ســمت نایب رئیس  هیئت مدیره 
و آقای یداهلل عبدل به شــماره ملی 0041914805 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
سهامی خاص به شماره ثبت 2319 

و شناسه ملی 10103763936

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1400/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقایان یداهلل عبدل به شماره ملی 0041914805 
و محمد عبدل به شماره ملی 0043031005 و علی 
عبدل به شماره ملی 0057702047 به عنوان اعضای 
هیئــت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
آقای رضا اســحقی به شــماره ملی 3257045549 
به عنــوان بازرس اصلی و خانم اکرم الســادات مایلی 
به شــماره ملــی 0320151794 به عنــوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های 

شرکت تعیین گردید. 

آگهی تغییرات 
شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
سهامی خاص به شماره ثبت 2319 

و شناسه ملی 10103763936

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس 
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 سازمان بهداشت جهانی: سوریه فراموش شده است، 
کسی به فکر زلزله زدگان این کشور نیست.

 رژه موشــکی متفاوت کره شمالی در هفتادمین 
سالگرد تأسیس ارتش.

 با دو کشته و 7 زخمی؛ عملیات استشهادی جوان 
فلسطینی، صهیونیست ها را به جان  هم انداخت. 

 پیش بینی پنتاگون از زمان حمله چین به تایوان.

بنابر اعالم دبیر کل ناتو

غرب تاکنون 120 میلیارد دالر
سالح و پول به اوکراین داده است

 رئیــس ســازمان هواپیمایی کشــوری اعالم کرد؛
پرواز اولین هواپیمای ساخت ایران تا پایان سال جاری.
 شناســایی 14 میلیــارد دالر ذخایر جدید معدنی

در کشور.
 داخلی سازی 65 درصدی تولید الستیک.

 ایران دومین قطب تولید خرما در جهان است.
 تیم  هاکی ایران با شکست آمریکا سوم جهان شد.

 افتتاح و کلنگ زنی 112 پروژه شــهرداری شیراز 
در حوزه قطار شهری همزمان با ایام اهلل دهه فجر.

در ادامه آواربرداری ها

کشته های زلزله در ترکیه و سوریه
از 2۵ هزار تن گذشت

جشن 22 بهمن امسال، باشکوه تر از همیشه

همه آمدند
آرزوهای آمریکا و اسرائیل لگدمال شد

 ] صفحات 3 و 10[


