گزارش خبری تحلیلی کیهان

با تقویت دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم

لشکرکشی اسرائیل با توپ و موشک ضدزره
برای دستگیری یک مبارز فلسطینی!

حضور  44شرکت خارجی
در نمایشگاه نفت و گاز ایران

جریمه  ۱۶۳میلیارد ریالی یک شرکت تولید نوشیدنی
به علت گرانفروشی.
وزیر علوم :افزایش  ۲۰درصدی ظرفیت رشــتههای
پزشکی قطعی است.
ارزیابی کارشناسان اقتصادی از مزایای اصالح نظام یارانه.
شنبه  24اردیبهشت ۱۴۰۱

 ۸۰درصد تجهیزات پزشــکی از تولیدکنندگان
داخل و شرکتهای دانشبنیان خریداری میشود.
واکنــش شــهردار تهــران به شــائبه خودزنی
شهردار یکی از نواحی.
[ صفحات  ۴و ]۱۰

 12شوال ۱۴۴۳

کشف  53گور جمعی مملو از دانشآموزان بومی؛

اینبار در 37ایالت آمریکا.

دولت همت به خرج داده
تا بیماری اقتصادی  50ساله را
درمان کند
صفحه ۱۱

نیروی دریایی ارتش
مانع ربود ه شدن
یک کشتی تجاری ایرانی شد
صفحه ؟

به هدف ارتش روسیه تبدیل خواهید شد.
 ۱۲صفحه ( نيازمنديها در صفحه) ۶

 14مه 2022

شروع طرح  ،وفور کاال
و برخورد قاطع با متخلفان
یســازی و توزیع عادالنه یارانهها و واریز یارانه کمکمعیشتی،
همزمان با اجرای طرح مردم 
تأمین کاالهای مورد نیاز با قوت ادامه دارد و وزرا و شــخص رئیسجمهور نیز با حضور میدانی،
بر اوضاع نظارت دارند.
این طرح که هفته گذشــته با واریز معادل دو ماه یارانههای  300و  400هزار تومانی به حساب
 72میلیون ایرانی وارد مرحله اجرا شــد ،روز پنجشــنبه با دو اتفاق یعنی قابل برداشت شدن
یارانه ماه نخست و اعالم نرخهای جدید  9قلم کاالی اساسی عملیاتی شد.

وزیــر صمــت« :مصرف روغــن در کشــور روزانــه نزدیک بــه چهار هزار تن اســت
که پنجشــنبه چهارهزار تن و جمعه  3500تن تولید شد و روز شــنبه نیز پنج هزار تن تولید
میشود .بنابراین به هیچ وجه درمورد ذخایر روغن خام و بستهبندی شده دچار مشکل نیستیم».
وزیر جهاد کشــاورزی« :شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور تنها در اردیبهشــت ماه
 20هزار تن مرغ مازاد خریداری کرده و در انبارها ذخیره کرده است».

برنامه بینظمها
صفحه ۳

جبران باسیل:

رأی به سمیر جعجع
رأی به اسرائیل و داعش است
صفحه آخر

آگهی مناقصه عمومی

* صنایع شهید رحیمی طاری
شرح در صفحه 10

گفتوگو با علیرضا گودرزی
نویسنده کتاب

«نیاز به بیداری»

فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 1401/2

صفحه 5

نوبت دوم

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقهای کرمان (به عنوان دستگاه مناقصهگزار) در نظر دارد بیمه وحمل قسمتی از تجهیزات اجرای عملیات ساختمانی ،نصب ،تست
شرکت سهامی
و راهاندازی ترانسفورماتور230کیلوولت و سایر تجهیزات در پست جازموریان به شماره ثبت  2001001406000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برق منطقهای کرمان

برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :ساعت  12روز شنب ه مورخ 1401/02/24
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه :ساعت  19روز سه شنبه مورخ 1401/02/27
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی :تا ساعت  8صبح روز سه شنبه 1401/03/10
مهلت ارسال اصل پاکت الف :تا ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/10
زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه :ساعت  11:30روزسه شنبه مورخ 1401/03/10
ساختمان شماره  -5طبقه همکف (اتاق جلسات) شركت سهامی برق منطقه اي كرمان.
محل تحويل پاكت الف :كرمان – بلوار شهيد عباسپور – اداره دبیرخانه شركت سهامی بــرق منطقه اي كرمان کد پستی7614653143:
تذکر مهم :تحویل نسخه اصل پاکت الف به صورت الک و مهر شده به آدرس فوقالذکر الزامی میباشد.
مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ  1.125.770.000ريال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامههای مندرج درذیل:
 رسید واریز وجه به شماره شبا  IR 810100004101121638162028و شناسه واریزی  363121659224500810500000000000بانک مرکزی ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامههای صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند. سایر ضمانتنامههای مقرر در بندهای (پ)(،ج)(،چ)(،ح)(،خ) ماده  4آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت 50659هـ مورخ  94/9/22و اصالحیههای بعدی آن. به پيشــنهادهايي كه فاقد ســپرده يا امضاء ،مشروط ،مخدوش ،سپردههاي كمتر از ميزان مقرر ،چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهائي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهيواصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.ضمناً اين آگهي در سايت اينترنتي به آدرسهای  www.krec.co.ir، http://iets.mporg.irو  WWW.Tavanir.org.irدر دسترس مي باشد.

شناسه نوبت چاپ1448689 :

روابط عمومی شركت سهامي برق منطقهای کرمان

آگهی مزایده اموال منقول اداری و رایانهای مازاد
و مستعمل بانک ملی استان خوزستان ن
وبت اول

اداره امور شعب بانک ملی استان خوزســتان در نظــر دارد ،اموال منقول
اداری و رایانــهای مازاد و مســتعمل خود را به شــرح جدول زیر از طریق ســامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به شــماره مزایده ( )1001005540000001به
فروش برســاند .کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد
مزایدهگران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارک الکترونیکی دولت
به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شــد .الزم است مزایدهگران در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه :روزشنبه 1401/2/24
مهلت زمانی دریافت اســناد مزایده از ســایت :ســاعت  19روز شنبه
1401/2/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز سهشنبه 1401/3/10
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9صبح روز چهارشنبه 1401/3/11
اطالعات تماس دســتگاه مزایدهگزار جهت دریافت اطالعات اسناد
مزایده و ارائه پاکتها
آدرس :اهواز امانیه خ سقراط شرقی سمت رودخانه اداره امور شعب استان خوزستان
تلفن06133367344 -06133360050 :
عالقهمنــدان به شــرکت در مزایده میبایســت جهت ثبتنــام و دریافت گواهی
الکترونیکی (توکن) با شمارههای زیر تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه1456 :
تعداد

شرح

انواع دستگاه فتوکپی

34

اسکنر

تعداد

مانیتور

12

دورنگار مدل کانن

38

65

چاپگرPR2

40

19

چاپگر Brother 4318

3

یونیت (کامل)

723

دستگاه خودپرداز GRG

5

یونیت (نیمه کامل و خالی)

90

دستگاه خودپرداز NCR

5

تحویداری شارپ

دورنگار مدل برادر
انواع یخچال

17

چاپگر DFX5000

[صفحه ]۴

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای :ســطح کنونی
ارتباطات اقتصادی دو کشــور بسیار پایین است و
باید چند برابر شــود ،همچنین در مسائل سیاسی
نیز زمینه برای تبادلنظرهای بیشتر وجود دارد که
امیدواریم این ســفر مبدأ جدیدی برای گسترش
همکاریها باشد.
رهبر انقالب اســامی با تأیید سخنان امیر قطر
در محکومیــت جنایات رژیم صهیونیســتی ،ظلم
چن د دهســاله صهیونیســتهای خبیــث به مردم
فلسطین را واقعیتی تلخ و ضربهای به دنیای اسالم
و جهــان عــرب خواندند و گفتنــد :در مقابل این
جنایتها ،توقع جمهوری اســامی ایران از دنیای
عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی است.

نگاه

شرح

در عملیات ارتش عراق.
شماره 23022

تکشماره  50۰00ریال

با حضور در میادین و فروشگاههای سطح شهر صورت گرفت

بازدید میدانی رئیسجمهور
از فرآیند توزیع کاالهای اساسی در تهران

* آیتاهلل رئیسی :تا زنده هستم اجازه نمیدهم مردم از اصالح نظام یارانهها آسیب ببینند.
* هر چه سریعتر ،جاماندگانی را که استحقاق واقعی دریافت یارانه دارند ،شناسایی و یارانه جبرانی برای
آنها واریز شود.
[صفحه] ۳

توقع از جهان عرب
ورود به میدان عمل سیاسی در مقابل رژیم اشغالگر است

صفحه ۱۰

شناسه آگهی1313004 :

[ صفحه آخر]

درایت و نجابت مردم ،نا امیدی معاندان از فتنهانگیزی

شهادت مأمور پلیس امیدیه
به دست قاچاقچیان کاال

مالف557

هالکــت  9ســرکرده داعــش در اســتان نینوا

سال هشتادم

رهبر انقالب در دیدار امیر قطر:

شناسه آگهی1314671 :

با بستری شدن ملک سلمان.

روسیه خطاب به فنالند و سوئد :اگر عضو ناتو شوید

گزارش تحلیلی کیهان از طرح بزرگ اقتصادی دولت

خطیب جمعه تهران:

االخبار بررســی کرد؛ ســکوت سنگین سعودی

15
23

آگهی مناقصه عمومی
دومرحلهای
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
شماره مناقصه1401/16 :
درمانی استان همدان

دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد خرید،
حمل ،نصب و راهاندازی یک دســتگاه چیلر یکپارچه هوا خنک و دو دســتگاه هواساز (هایژنیک و
معمولی) برای توســعه اورژانس بیمارســتان مهر مالیر ،واقع در اســتان همدان ،شهرستان مالیر،
بیمارســتان مهر مالیر را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به کلیــه تامینکنندگان
(فروشــندگان) که دارای تجربه کاری ،توان مالی مناسب ،استانداردهای اجرایی ،حسن سابقه ،کادر
مجرب و تجهیزات و ماشــینآالت مورد نیاز و دارای گواهینامه صالحیت ایمنی ( )HSEمیباشند
واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد و ارزیابی فنی و بازرگانی تا ارائه پیشنهاد
مناقصهگران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 -1مهلت زمان دریافت اســناد مناقصه از ســایت 1401/2/24 :لغایت ساعت  14روز
یکشنبه مورخ 1401/3/1
 -2مهلت زمانی اعاده پیشنهاد :از  1401/3/2لغایت ساعت  14روز چهارشنبه مورخ 1401/3/11
 -3زمان بازگشــایی پاکتها در سامانه :پنجشنبه 1401/3/12ســاعت  8صبح در دفتر
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه واقع در همدان -بلوار شهید فهمیده -سایت دانشگاه علوم
پزشکی -ساختمان ستاد مرکزی -طبقه اول تشکیل میگردد.
مبلغ تضمین
(میلیون
ریال)

مدت
اجرا
 50روز

ردیف

شرح پروژه

محل پروژه

1

خرید ،حمل ،نصب و راهاندازی یک
دستگاه چیلر یکپارچه هوا خنک به
ظرفیت  55تن واقعی

استان همدان،
شهرستان مالیر،
بیمارستان مهر مالیر

1150

استان همدان،
شهرستان مالیر،
بیمارستان مهر مالیر

600

2

خرید ،حمل ،نصب و راهاندازی هواساز
شامل :یک دستگاه هواساز هایژنیک
به ظرفیت  5000cfmو یک دستگاه
هواساز معمولی به ظرفیت 3000cfm

 50روز

 -4هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -5تضمین شــرکت در مناقصه :ضمانتنامــه بانکی و یا ضمانتنامههای صادر شــده از
موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و برای
سه ماه دیگر قابل تمدید باشد در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان و یا ارائه فیش واریزی وجه نقد
به شماره  156648908بانک رفاه شعبه شریعتی در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان
 -6تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری و اصل
آن را طبق زمان اعاده پیشنهاد به آدرس :همدان -بلوار شهید فهمیده -سایت دانشگاه علوم پزشکی
ابن سینا همدان -ساختمان ستاد -طبقه پنجم -دفتر مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمایند.
 -7توضیح اینکه اعتبارات عمرانی است و پرداخت به صورت  100درصد نقد میباشد.
 -8شــرکتکنندگان در مناقصه باید جهت دریافت اســناد مناقصه مبلغ  300/000ریال به شماره
حســاب بانک رفاه  2175227130005با شناسه ملی  171700015310024را در سامانه تدارکات
الکترونیک دولت واریز نمایند.
 -9کد اقتصادی ،شناســه ملی و کدپستی دانشگاه علوم پزشکی همدان به ترتیب ذیل میباشد، :
6517838736 ،14002603818 ،411376716391
 -10برگــزاری مناقصه صرفا از طریق ســامانه الکترونیکی دولت میباشــد و کلیه مراحل فرآیند
مناقصه شامل خرید و دریافت اســناد مناقصه ،پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ،ارسال پیشنهاد
قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصهگران محترم از این طریق امکانپذیر میباشد.
* تاریخ انتشار1401/2/24 :
* شماره سامانه ستاد2001000236000019 :

واحد مناقصات و مزایدات

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

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ  1400/06/10تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد :بهمن رودگرمی با کدملی  0035287901به سمت رئیسهیئتمدیره
ت مدیره
پگاه رودگرمی باکدملی 2291736299به ســمت نائب رئیسهیئ 
سعید نقشینه باکدملی 0049984977به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
برای مدت یکســال منصوب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از
قبیل چکها ،ســفتهها ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با دوامضای ثابت
مدیرعامل سعید نقشینه و زهرا رودگرمی عضو علیالبدل هیئت مدیره همراه
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 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 زهرا رودگرمی با مهر شرکت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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مسائل سوریه و یمن نیز با گفتوگو قابل حل است البته گفتوگو نباید از موضع ضعف باشد ،در حالیکه
طرفهای مقابل یعنی عمدتاً آمریکا و دیگران به قدرت نظامی و مالی متکی هستند.
صهیونیستها هر جا پا میگذارند فساد ایجاد میکنند و هیچ قدرت و امتیازی نیز نمیتوانند به کشورها بدهند،
بنابراین ما کشورهای منطقه هر چه میتوانیم باید روابط خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت کنیم.
شــیخ تمیم بنحمد آلثانی ،امیر قطر :جنایات رژیم صهیونیســتی در فلسطین ناگوار است و همه باید
در برابر حوادث فلسطین ایستادگی کنیم.
[صفحه ]۳

خبر ویژه

يادداشت روز

درایت و متانت مردم
نقشه دشمن را
نقش بر آب کرد

«دیپلماتدزدها»
را نقرهداغ کنید

[ صفحه] ۲

[ صفحه] ۲

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه دو مرحلهاي
ممت
شماره  1400/569

نوبت اول

بهروزرساني سيستمهاي كنترل و  ESDكمپرسورهاي فلش رديف  1و  3واحد بهرهبرداريدارخوين
با شماره فراخوان 2001093567000009

شركت نفت و گاز اروندان (کارفرما) در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق
را به شــركتها و پيمانکاران داخلي واجد صالحيت واگذار نمايد .بدين وسيله
از كليه شــركتهایي كه داراي شــرايط ذيل ميباشند دعوت ميگردد اسناد و
مدارك خود را بر اساس استعالم ارزيابي کيفي ،براي ارزيابي و تعيين صالحيت
به اين امور ارسال نمايند:
الف) موضوع مناقصه :به روز رساني سيستمهاي كنترل و  ESDكمپرسورهاي
فلش رديف  1و  3واحد بهره برداري دارخوين
ب) برآورد مالی مناقصه :مبلغ ( 330.000.000.000سیصد و سی ميليارد) ريال
مناقصــه :از نوع ســپرده

ج) نــوع و میــزان تضميــن شــركت در
(واريــز وجه نقد) و يــا ضمانتنامه بانكي معتبر به ميــزان 10.500.000.000
(ده ميليارد و پانصد ميليون) ريال
د) مدت اجراي قرارداد از تاريخ شروع به كار :چهار ماه
ر)شــرایط الزامــی بــرای ورود به مرحلــه ارزیابی کیفی (صورت عــدم ارائه
هر کدام از موراد ذیل ،ارزيابي كيفي آن شرکت انجام نخواهد شد):
 )۱گواهینامه تایید صالحيت ايمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 )۲ارائــه معرفــی نامــه یا مجــوز انجــام کار از شــرکت GEBHARDT
یا نمایندگی رسمی آن شرکت
 )۳داشتن حداقل يك تجربه کار مشابه پایان یافته طی ده سال گذشته
ز) معيارهاي ارزيابي کيفي:
 )۴تجربه و دانش در زمينه مورد نظر

شرکت ملی نفت ایران
شركت نفت و گاز اروندان
(سهامی خاص)

 )۵حسن سابقه در كارهاي قبلي
 )۶توان مالی
 )۷توان تجهيزاتی
 )۸توان فنی و برنامهريزی
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم
ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه و بارگذاری پیشنهادات ،از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد .الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ  1401 / 02 / 24میباشد.
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال
دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصهگران واجد شرايط ارسال خواهد شد.
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان طبق
قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك فوقالذكر هيچگونه حقي
براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد نميکند .ضمناً هزينه درج آگهي به
عهده برنده مناقصه است .متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سؤالي ميتوانند با
شماره تلفنهاي  061-32125420و  061-32121611تماس بگيرند.

شناسه آگهی۱۳۱۴۱۴۲ :

آدرس وب سایتAOGC.IR :

شناسه نوبت چاپ۱۴۵۰۱۲۹ :

روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

کیهان ورزشی امروز منتشر شد

مجله کیهان ورزشی امروز ( 24اردیبهشت  )1401در سراسر کشور منتشر شد .آخرین اخبار
ورزش ایران و جهان در مجله کیهان ورزشی انتشار مییابد و خوانندگان گرامی میتوانند در
مجله کیهان ورزشی اخبار لیگهای فوتبال ایران و لیگهای معتبر اروپا را بخوانند .در شماره
تازه مجله کیهان ورزشی ،گزارشــی در خصوص اتفاقات و حواشی اخیر فدراسیون فوتبال و
مطالبی درباره مســابقات کشتی قهرمانی اروپا ،سوپر لیگ بسکتبال ایران 2 ،فینال لیگ برتر
هندبال و ...میخوانید .در شماره  3370مجله کیهان ورزشی ،مطالب زیر را میخوانید:
 مسئله اصلی ورزش کدام است؟ (چشمانداز)آقای وزیر ،مدیران ورزش ،هوشیار باشید (تکاپو) تاریخساز (نگاه چند بعدی) تقسیم غنائم در فدراسیون فوتبال سرعت گرفت (زیر ذرهبین) مامور ویژه هلندی (پرونده خارجی) ...و رشتههایی چون کشتی ،والیبال ،بســکتبال ،دوومیدانی ،هندبال ،وزنهبرداری ،تیراندازی،
هاکی ،اسکی ،سوارکاری ،شنا و شیرجه ،شمشیربازی و ...بخوانید.

آگهی تغییرات شرکت شریفگستر نفیس شهر
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498182
و شناسه ملی 14006164060
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مــورخ  1400/12/23تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :کلیه اوراق
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک و ســفته و
بــروات و اوراق عــادی و اداری و قراردادها و عقود اســامی
بــا امضا مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره بــه تنهایی همراه
با مهر شــرکت معتبر میباشد .ســیدعلیرضا شریفی اصل به
شماره ملی 0065829492به سمت مدیرعامل و رئیسهیئت
مدیره آســیه اکبری حلم به شــماره ملی  1360642803به
ســمت نایبرئیسهیئت مدیره حســن کردی به شماره ملی
 4132345289به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال
انتخاب گردید .سامان ترابنژاد به شماره ملی 1552794377
بــه ســمت بــازرس اصلــی و داوود اصالنی به شــماره ملی
 0053169514به ســمت بــازرس علیالبدل بــرای مدت
یک سال مالی انتخاب شدند.
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آگهی تغییرات شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان سهامی خاص
به شماره ثبت  358214و شناسه ملی 10104034520

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 1400/08/18و به استناد مجوز شماره  14002303/32394مورخ
 1400/11/12وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی
منتهی به  30اسفندماه 1399به تصویب رسید .موسسه حسابرسی
مفیدراهبر به شناسه ملی  10861836531بهعنوان بازرس قانونی
برای یکســال مالی انتخاب گردید .روزنامه کثیراالنتشــار کیهان
جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
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