زیر سایه فراگیر بحران اقتصادی

رئیسبنیاد ملی گندمکاران:

هزینه سرسامآور و سنگین
پنجمین انتخابات چهارسالگذشته در اسرائیل

خرید تضمینی گندم
از  ۴میلیون تن گذشت

بر اســاس گزارش اوپــک ،درآمد نفتــی ایران
 ۳برابر شده است.

انفجارهــای پیدرپــی در جنــوب عربســتان
و سکوت کامل ریاض.
اجتماع رهبران مذهبی و سیاســی افغانســتان
و نخستین سخنرانی عمومی رهبر طالبان.
زنگ خطر شیوع کرونا در اروپا دوباره به صدا درآمد.

وزارت بهداشــت دربــاره روند افزایشــی ابتال

و بستری کرونا در کشور هشدار داد.

معاون وزیر امور خارجه :ســوآپ نفتی با روسیه
و قزاقستان دوباره فعال شد.
شنبه  ۱۱تیر ۱۴۰۱

 ۲ذیالحجه ۱۴۴۳

 180هــزار لیتر ســوخت قاچــاق در هرمزگان
کشف شد.

[ صفحات  ۴و ]۱۰

سال هشتادو یکم

 ۱۲صفحه ( نيازمنديها در صفحه) ۶

 2جوالی 2022

گزارش خبری تحلیلی کیهان

خطیب جمعه تهران:

غرب آسیا از مدار اراده آمریکا
خارج شده است
صفحه ۳

گزارش فعال حقوق بشــر از زندانیان  15ســاله
در زندانهای آلخلیفه.
 3ســناریوی هنری کیســینجر برای سرنوشت
جنگ اوکراین.
[ صفحه آخر]

چرا مذاکرات قطر گره خورد؟
آمریکا نه تحریم را لغو میکند و نه تضمین میدهد

شماره 23062

تکشماره  50۰00ریال

پیکر پاک  ۳۵شهید تازه تفحصشده دفاع مقدس
از مرز شلمچه وارد کشور شد

آمریکا با انتفاع اقتصادی ایران به شدت مخالفت میورزد
آیتاهلل رئیسی در آیین گرامیداشت هفته ازدواج:

مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس
آسمانی شد
صفحه ۳

بانک مرکزی ظرف  15روز
آییننامه تسریع و تسهیل در وام ازدواج را تهیه کند

[صفحه ]۱۱

نگاه

علتالعلل
و میراثدار َا َبرتورم!
صفحه ۳

زاکانی:

 ۱۲ایستگاه مترو تا پایان سال
راهاندازی خواهد شد
صفحه ۳

نکتههایی
از سرود سالم فرمانده
صفحه ۱۱

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه)
شركت ملي گاز ایران
مناقصهگران نوبت اول شركت دولتی پااليش گاز پارسيان

شــرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحلهای همزمان
با ارزیابی کیفی (یکپارچه) خرید مانیتور آب و فوم و آتشنشــانی (ســاخت داخل)
به شــماره  2001092416000032از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه ارائه پیشنهاد
مناقصهگران و بازگشایی پاکتها ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران
در صورت عــدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در ســایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان
در سامانه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۴/۱۳میباشد.
آخریــن مهلــت دریافت اســناد مناقصــه از ســایت :ســاعت ۱۸:۳۰
روز سهشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :ساعت  ۱۸:۳۰روز سهشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
بازگشــایی و ارســال اســناد ارزیابی کیفی به کمیته فنــی بازرگانی:
ساعت  19 :00روز سهشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
زمان بازگشایی پاکت الف و ب :ساعت  10روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
زمان بازگشایی پاکت ج :ساعت  11روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
برآورد مناقصه 37/440/000/000:ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1/872/000/000 :ریال
اطالعات تماس دســتگاه مناقصــه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر
درخصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :به آدرس :اســتان فارس -
شهرستان مهر -شركت پااليش گاز پارسيان  -کد پستي7449184831 :
شماره تماس 36 :الي 071-52724134
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 02۱-41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768
نوبت اول 1401/4/11 :نوبت دوم1401/4/14 :
شناسه آگهی ۱۳۴۳۹۵۸ :شناسه نوبت چاپ۱۴۸۹۷۷۳ :
روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

غربیها در نشست شورای امنیت گفتهاند
که با توجه به توافق پیشین و متنی که وجود
دارد باید فرصت را برای رســیدن به توافق
غنیمت بشماریم.
با این وجود آمریکا نــه ارادهای برای لغو
همه تحریمها دارد و نــه تمایلی برای ارائه
تضمین و نکته عجیبتر آن اســت که این
دو درخواست ایران را خواستههای فرا برجامی
عنوان میکنند.
بهرغم بدعهدی آمریکا و اروپا در 2توافق
هســتهای قبل آیا درخواست تضمین برای
عدم تکرار کاری که دستکم 2بار غربیها در
موضوع توافق هستهای آن را مرتکب شدهاند
(یعنی بدعهدی) درخواســتی فرا برجامی
است؟!
ضمن آنکه غربیها نشان دادهاند اگر بخشی
از تحریمها باقی بماند آنها با سوءاستفاده از
آن بخش باقیمانده مســیر انتفاع اقتصادی
کشــورمان از تحریمهای لغو شــده را نیز
مسدود میکنند.
اگر آمریکا و اروپا به راســتی و با صداقت
میخواهند به تعهداتی که ذیل توافق احتمالی
آینده پایبند باشند چرا تا ایناندازه از دادن
تضمین بیمناک و هراسان هستند؟! آیا همین
نکته گویای این نیســت که این بار هم مثل
دفعات قبل خوابی پریشــان برای کشورمان
[صفحه ]۲
دیدهاند؟!

آگهي مناقصه عمومي تک مرحلهای خرید ریسه و پرچم
موضوع مناقصه :خرید ریسه و پرچم
مبلغ و نوع ســپرده شــركت در مناقصه :مبلغ ضمانت شــركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان  730.250.0000ریال
ميباشــد كه ميتواند به صورت واريز به حساب  2018805866به شــماره شبای  880180000000002018805866بانك تجارت
امام خمینی(ره) يزد و يا به صورت ضمانتنامه بانكي در وجه حساب مذكور به شناسه ملی  14000299987و يا اوراق مشاركت بينام
باشد( .تأییدیه ضمانتنامه بانکی الزامی میباشد).
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات :مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل  10درصد مبلغ قرارداد ميباشد.
نحوه تأمین اعتبارپروژه :پروژه از محل بودجه سال 1401شهرداری یزد تأمین اعتبار میشود.
مهلت خريد و تحويل اســناد :زمان فروش اسناد از تاريخ  1401/04/08میباشــد .حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه
محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1401/04/25ميباشد و كليه پيشنهادات در ساعت  ۱۱/۳۰صبح
روز یکشنبه مورخ  1401/04/26در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح ميشود.
محل انجام كار :شهرداری يزد(سازمان سیما ،منظر)
محل دريافت اسناد :سایت setadiran.ir
قيمــت و زمــان فروش اســناد :مبلــغ فــروش اســناد  1.500.0000ريــال به صــورت واريــز نقدي به حســاب شــماره
 790180000000002018054666نزد بانك تجارت ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
به پيشــنهادهاي فاقد ســپرده و امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود ،سپردههاي مخدوش
وكمتر از ميزان مقرر ،چك شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تمامی متقاضیان میبایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد ،با مراجعه به سایت  setadiran.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت
و مطالعه نمایند.
درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه ،شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپردههاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده  10آییننامه معامالت شهرداریهای
مراکز استانها میباشد.
هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
شناسه آگهی۱۳۴۴۷۸۷ :

مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری یزد

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

مجله کیهان ورزشــی امروز ( 11تیر  )1401در سراسر کشور منتشر شــد .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 ،مطالبی درباره آخرین حواشی و اتفاقات فوتبال ایران ،مسابقات
کشــتی ایران و جهان ،رویدادهای بسکتبال ،گفتوگو با بیژن حیدری بهترین داور لیگ بیست و یکم فوتبال ایران ،لیگ
ملتهای والیبال ،سینما ورزش و ...را میخوانید .در شماره  3377مجله کیهان ورزشی ،مطالب زیر را میخوانید:
 مسئوالن ورزش هم مخاطب هشدار رئیس جمهور هستند!(چشمانداز) مطالبه اصلی اهالی ورزش جمع کردن بساط داللی است (تکاپو) ستارهای ازآسیا (نگاه چند بعدی) گمشدهای به نام فرهنگسازی مطلوب (نگاهی دیگر) سربلند و نترس (پرونده خارجی) ...و رشتههایی چون کشتی ،والیبال ،بســکتبال ،دو و میدانی ،هندبال ،وزنهبرداری ،تیراندازی ،هاکی ،اسکی ،سوارکاری،
شنا و شیرجه ،شمشیربازی و ...بخوانید.

آگهی موسسه خیریه دانشگران رهایی افروز تهران
به شماره ثبت  40495و شناسه ملی 14006453921

آگهی ختم تصفیه شرکت ساختمانی مسکن و سازه
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 80290
و شناسه ملی 10101249792

به اســتناد شــماره وارده  32193مورخ  1401/03/21مدیر تصفیه در اجرای
ماده  225الیحه اصالحی قانون تجارت مراتب ختم تصفیه شــرکت مذکور
اعالم میگردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1343472

به اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1401/01/28و مجوز
شــماره 917/011/39725مورخ 1401/02/20ســازمان بهزیســتی
کشــور تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای مجتبــی صالحی به کد ملی
 0074743708با حفظ ســمت به عنوان مدیرعامــل برای باقیمانده
دوره تصدی تعیین گردید امضای کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور
موسسه از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای
مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1341279

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تأمین نیاز صنوف مزاحم دماوند
به شماره ثبت  1052و شناسه ملی 10861658656

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1395/06/10و مجوز شماره  224196مورخ
 95/7/17اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دماوند تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقایان :محمد بهنام
با کدملی  0439575291و آقای عباس علیدوســتی با کدملی  0439049563و آقای علیرضا
خواجــهای به کد ملی  0439835313به ســمت اعضا اصلی هیئت مدیــره و آقای نعمتاله
تقیخانی به کد ملی  0439561744و آقای محمدرضایی به کد ملی  0439756669به سمت
عضو علیالبدل هیات مدیره برای مدت ســه سال انتخاب گردیدند .آقای حمید نوروز کریمی
به کد ملی  0439581575با  109رای به ســمت بازرس اصلی و حسین سمنانی به کد ملی
 0439559286با  35رای به سمت بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
شهرستانهای استان تهران
سازمان اسناد و امالک کشوراداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دماوند ()1341263

همزمان با سالروز شهادت امام جواد علیهالسالم پیکرهای پاک و مطهر  ۳۵شهید تازه تفحص شده از
مرز بینالمللی شلمچه وارد کشور شد.
ســردار سیدمحمد باقرزاده :این شــهدا مربوط به عملیاتهای والفجر مقدماتی ،خیبر ،بدر ،کربالی ۵
و تَ ِ
ک دشمن ،در مناطق عملیاتی فکه ،شرق دجله و شلمچه هستند.
[صفحه ]۱۱

روایت خبرنگار کیهان از حاشیه دیدار مسئوالن و کارکنان دستگاه قضا با رهبر انقالب

با همه سختیها پای عهدمان
برای تحقق عدالت ایستادهایم

یک قاضی اهل جنوب :ما رهبرمان را از صمیم قلب دوست داریم و به عنوان سرباز والیت آماده هستیم
هر چه داریم حتی جان خود را فدای آقا کنیم .خواســته آقا از ما برآورده کردن خواســته مردم و برخورد
با روی گشاده و عادالنه با آنها و انجام دقیق وظایف است.
یک مدیر ســتادی دســتگاه قضا :وقتی مثال وکال درآمدهای میلیاردی دارند امــا کارکنان قوه قضائیه از
مشکالت و نبود معیشت ایدهآل رنج میبرند کار مشکل میشود اما باز هم ما از عمل به وظیفه کم نمیگذاریم.
یک قاضی روحانی جوان :خواســته رهبری از قضات ،اول خودســازی و پرداختن به اخالق و عرفان است
چون که روایت است قاضی باید پاکیزهترین و متقیترین فرد منطقه خودش باشد.
قاضی صلواتی :مشــکالت و کمبودها در دســتگاه قضا البته همیشه بوده اســت و با توجه به جلسات سران قوا
امیدواریم حل بشود اما هدف ما بزرگتر است و نباید اجازه بدهیم مشکالت مانع انجام وظایف شود[.صفحه ]۳

خبر ویژه

تورم
در  37کشور جهان
دو برابر دو سال قبل شد

يادداشت روز

[ صفحه] ۲

حکایت خدای سال 60
و خدای آن طرف اروند

[ صفحه] ۲

آگهی مزایده باشگاه ملوان جوان

فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم(ع) نداجا /رشت

نیروی دریایی
فرماندهی آموزش
تخصصهای دریایی باقرالعلوم(ع) نداجا رشت

این فرماندهی در نظر دارد مجموعه ورزشی ملوان جوان را با توضیحات مندرج از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجدالشرایط
به صورت استیجاری واگذار نماید .داوطلبان میتوانند پس از انتشار این آگهی در ساعات اداری از تاریخ  1401/4/11حداکثر تا تاریخ
 1401/4/20جهت بازدید به آدرس رشــت -میدان هفتم آذر -فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم(ع) نداجا /رشــت/
پشتیبانی مراجعه و نسبت به دریافت شرایط مزایده و برگههای پیشنهادی اقدام نماید.
ردیف

مکان مورد اجاره

زمین چمن روباز و پیست دوومیدانی

7

2

سالن بدنسازی با تجهیزات

8

سالن ایروبیک ،سالن تیراندازی ،اتاق شطرنج

3

سالن فوتسال و رزمی

9

ساختمان مدیریت ،دفتر اداری ،آبدارخانه

4

سالن پینگپنگ

10

سرویسهای بهداشتی ،حمام و بوفه

5

نمازخانه ،اتاق کودک و سالن چندمنظوره

11

بوفه و دفتر پذیرش

6

اماکن بهرهبرداری از پارکینگ موجود

12

کلیه امکانات ،اقالم و تجهیزات موجود برابر تعرفه

1

ردیف

مکان مورد اجاره

استخر سرپوشیده مجهز به سونا(بخار و خشک) ،جکوزی و حوض آب سرد

* شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط تعیین شده میباشد و نداجا در رد یا قبول هریک از پیشنهادات به هر نحو که صالح بداند مختار است.
هزینه درج آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده میباشد.
تلفن تماس 09370970117 :توانا  09366274294رمضانی  0133333673شهری

آگهی تغییرات شرکت ایرادان صنایع ایران و دانمارک
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  20923و شناسه ملی 10100664706

آگهی تغییرات شرکت پیچکوک سهامی خاص
به شماره ثبت  33399و شناسه ملی 10100788344

به اســتناد صورتجلســه هیئتمدیره مورخ  1401/03/21تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای
علیرضا کارگری به شــماره ملی  0070983887به سمت مدیرعامل و
به ســمت نایبرئیسهیئتمدیره -خانم فریبا صفری به شماره ملی
 0451963202به ســمت رئیسهیئتمدیره -خانم نیلوفر کارگری به
شماره ملی  0453386555به سمت عضو اصلی هیئتمدیره کلیه اوراق
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل :چک ،سفته ،بروات ،قراردادها
و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ  1401/03/21تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :آقای علیرضا کارگری به شماره ملی  0070983887به سمت
رئیسهیئتمدیــره خانم فریبا صفری به شــماره ملی 0451963202
ب رئیسهیئتمدیره و به سمت مدیرعامل خانم نیلوفر
به ســمت نای 
کارگری به شماره ملی  0453386555به سمت عضو اصلی هیئتمدیره
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل
چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1343492

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1343491

آگهیتغییراتموسسهفرهنگی
خدمات مسافرت هوایی گردشگری و زیارتی ثامناالئمه
به شماره ثبت  16569و شناسه ملی 10260135725

آگهیتغییراتموسسهفرهنگی
خدمات مسافرت هوایی گردشگری و زیارتی ثامناالئمه
به شماره ثبت  16569و شناسه ملی 10260135725

بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1400/10/01ومجوزهای شــماره
14011/126925مورخ 1401/2/18اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
و2412019701مورخ 1401/3/3سازمان هواپیمایی کشوری و1401/17/1693مورخ
1401/2/25ســازمان حج وزیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقــای خلیل محمدی
کرارودی با کد ملی  2659138745با نمایندگی از شرکت جهاد خانهسازی رزمندگان
(سهامی خاص) باشناســه ملی  10101394058به ســمت رئیسهیئتمدیره ،آقای
مهدی اســناوندی با کدملی 2090308745با نمایندگی از موسســه صندوق پسانداز
و قرضالحســنه انصارالمجاهدین به شماره ملی  10100308357به سمت نایب رئیس
هیئتمدیره،آقای علــی چراغیان با کد ملی  0492183295با نمایندگی از موسســه
بنیاد تعاون ســپاه پاسداران انقالب اســامی با شناسه ملی  14003691943به سمت
مدیرعامــل و عضو هیئتمدیره ،آقــای مصطفی زمانی با کدملــی  0036186988با
نمایندگی از شــرکت خدمات بیمهای سهند مشاور به شماره ملی  10101954690به
ســمت عضو هیئتمدیره ،و آقای علی اسدیراد با کدملی 6349706625با نمایندگی
از شــرکت آیندهســازان فردای کوثر با شناســه ملی  10320683865به سمت عضو
هیئتمدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله
چک ،ســفته ،برات و هرگونه اسنادی که برای موسسه ایجاد تعهد نماید با امضای ثابت
مدیرعامل ومتغیر یکی ازاعضای هیئتمدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1341270

به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ  1400/10/01ومجوزهای شماره 14011/126925مورخ
1401/2/18اداره کل میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و گردشــگری و2412019701مورخ
1401/3/3سازمان هواپیمایی کشوری و1401/17/1693مورخ 1401/2/25سازمان حج وزیارت
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه وحســاب سودوزیان ســال مالی منتهی به 1399/12/30
موسسه به تصویب رسید .آقای خلیل محمدی کرارودی با کد ملی  2659138745با نمایندگی
از شرکت جهاد خانهسازی رزمندگان (سهامی خاص) باشناسه ملی  10101394058به سمت
س هیئتمدیره ،آقای مهدی اســناوندی با کدملی 2090308745با نمایندگی از موسســه
رئی 
صندوق پسانداز و قرضالحســنه انصار المجاهدین به شــماره ملی  10100308357به سمت
نایب رئیس هیئتمدیره ،آقای علی چراغیان با کد ملی  0492183295با نمایندگی از موسسه
بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی با شناسه ملی  14003691943به سمت مدیرعامل و
عضو هیئتمدیره ،آقای مصطفی زمانی با کدملی 0036186988با نمایندگی از شرکت خدمات
بیمهای ســهند مشاور به شماره ملی  10101954690به سمت عضو هیئتمدیره ،و آقای علی
اســدیراد با کدملی 6349706625با نمایندگی از شــرکت آینده سازان فردای کوثر با شناسه
ملی  10320683865به سمت عضو هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .موسسه
حسابرســی و خدمات مدیریت حسابرســان نواندیش با شناسه ملی  10100644122به سمت
بازرس اصلی و آقای مهدی شــریفی با کدملی 0072831022به سمت بازرس علیالبدل برای
مدت یک سال انتخاب شدند .روزنامه کیهان جهت درج آگهیهای موسسه تعیین گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()1341271

