طبق اعالم وزارت اقتصاد

 ۱۶هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن
پرداخت شد

مدیرعامــل دخانیات :شــرکتهای چندملیتی
میخواهند کودکان را هم سیگاری کنند.
بــا دســتور رئیسکل بانــک مرکزی ،شــرط
کارت پایان خدمت بــرای پرداخت وام فرزندآوری
حذف شد.
پنجشنبه  ۱۳مرداد ۱۴۰۱

 ۶محرم ۱۴۴۴

به جای گفت و شنود

یاران این زمانی
(ع)
س
ابوالفضل العبا 
صفحه ۲

خونخواهی حسین
در کتاب وحی
صفحه ۳

سال هشتادو یکم

نگاهی مستند به عملکرد برخی رسانههای داخلی

صفحه ۷

رسانه داخلی
یا شبکه نیابتی دشمن؟!

بحرانسازی از حوادث و وقایع ،سیاهنمایی از همه شئون حکومت و ایجاد نفرت ،دوقطبیسازی میان مردم ،مأیوس کردن جامعه از بهبود اوضاع،
تطهیر و بزک دشــمنان اصلی کشور و مردم و جایگزین کردن دیگران به عنوان دشمن ،از محورهای اصلی عملیات روانی علیه ملت ایران توسط
رسانههای معاند است که برخی رسانههای داخلی در نقش همکار در این پروژه ضدایرانی سهیم هستند.
کشف حجاب ،توهین به مقامات عالی نظام ،سیاهنمایی وضع کشور ،انتشار مطالب و تصاویر اروتیک ،شوخیهای جنسی ،توهین به مقدسات و...
تنها بخشی از مصادیق پستهای منتشر شده از سوی برخی خبرنگاران و روزنامهنگاران طیف مدعی اصالحات در فضای مجازی است که در سایه
بیتوجهی مدیران برخی رسانههای مدعی اصالحات به وقوع پیوسته است.

سخنگوی دولت:

به متولدین  ۱۴۰۰و ۱۴۰۱
مبلغی بهعنوان سهام تعلق میگیرد

ما ملت امام حسینیم

صفحه ۱۱

با انتشار بیانیهای صورت گرفت

تقدیر  ۲۷۳نماینده مجلس
از اقدامات تحولگرایانه
دیوان محاسبات
صفحه ۱۱

سالگرد صدور فرمان مشروطه

رازهای پنهان
تحصن در سفارت انگلیس
صفحه ۱۱

آگهی تغییرات شرکت پایا سامان پارس سهامی خاص
به شماره ثبت  308460و شناسه ملی 10103464995

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ  1399/12/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مهدی رجحانی به شماره
ملی  4323507828به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی  14005291651به
سمت رئیس هیئتمدیره مجید شاهسواری به شماره ملی  0054677688به نمایندگی از بنیاد مستضعفان
انقالب اســامی به شناسه ملی  10100171920به ســمت نائب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل حسام
وحیدی فرد به شــماره ملی  0073456284به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه
ملی  10320823609به ســمت عضو هیئتمدیره شهاب الدین دربندی به شماره ملی  0452727588به
نمایندگی از شــرکت مادر تخصصی مالی و سرمایهگذاری سینا به شناسه ملی  10340058917به سمت
عضو هیئتمدیره فرزین رجبی دیورزم به شماره ملی  1552065537به نمایندگی از شرکت انرژی گستر
ســینا به شناسه ملی  10101345022به ســمت عضو هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه
با مهر شرکت و اوراق عادی ،مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

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

آگهی تغییرات شرکت موج فناوری هوشمند شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  313145و شناسه ملی 10103515402
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوقالعــاده مورخ
 1399/08/08تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -1 :محل شرکت
در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهــران -منطقه ،17
شهرســتان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله میدان
کالهدوز ،خیابان شــهید عباس دوران ،میدان شهید مهتدی،
پالک  ،0طبقه همکف ،کدپستی 1751613711تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل
سهامی خاص به شماره ثبت 43093
و شناسه ملی 10100884575

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ  1400/03/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضاء

هیئــت مدیره برای مدت یک ســال به شــرح ذیل
تعیین و انتخاب گردیدند :الف :آقای مهدی سرتیپی
(با کــد ملّــی  ) 1284517527به ســمت رئیس

هیئت مدیره .ب :آقای نصرتاله اشــتری (با کد ملّی
 )0421429941به سمت نایبرئیس و عضو هیئت
مدیره .ج :آقای مرتضی صحت طباطبایی (با کد ملّی

 ) 0037856669به ســمت عضــو هیئت مدیره .د:
آقای نصرتاله اشــتری (با کد م ّلی )0421429941
به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره ) برای

مدت یک سال انتخاب گردیدند .خانم تارا احمدی (با
کد م ّلی  )0795291361به ســمت بازرس اصلی و
خانم اکرم احمدی (بــا کد ملّی  )0795291371به

ســمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی

انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی سالمت پایا سینا سهامی خاص
به شماره ثبت  476562و شناسه ملی 14005124865

به اســتناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ  1399/08/03تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد :هیئت مدیره برخی اختیارات مندرج در ماده  47اساسنامه
به شــرح ذیل به آقای صابر جباری فاروجی با سمت مدیرعامل تفویض
گردید -1 :تصویب آئین نامههای مالی و معامالتی ،اســتخدامی ،ساختار
تشــکیالتی ،صلــح و ســازش و ارجاع بــه داوری خود و شــرکتهای
زیرمجموعــه  -2تصویب آئیــن نامهها و دســتورالعملهای اجرائی در
چارچوب اساســنامه ،مصوبــات مجمع ،برنامه و بودجه ســاالنه خود و
شرکتهای زیرمجموعه  -3نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت،
تعیین شــغل ،حقوق ،دســتمزد ،پاداش ،کارانه ،ترفیع و تنبیه ،تعیین
سایر شــرایط اســتخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و
بازنشســتگی و مســتمری وراث آنها در حدود بودجه مصوب سالیانه در
چارچوب آییننامه استخدامی مصوب مجمع -4 .تهیه و برنامه استراتژیک
و برنامه و بودجه ســاالنه شــرکت جهت ارائه به مجمع و تصویب برنامه
اســتراتژیک و برنامه و بودجه ساالنه شرکتهای زیرمجموعه -5 .افتتاح
هر نوع حســاب و استفاده از آن به نام شــرکت نزد بانکها و موسسات
قانونــی دیگر -6 .عقد هرنوع قــرارداد و انجام هرگونه معامالت و تغییر،
تبدیل ،فســخ یا اقاله آنها در چارچوب آیین نامه معامالت شــرکت-7 .
تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شــرکت هر شــش ماه یک بار و
دادن آن به بازرس شــرکت -8 .تنظیم خالصه صــورت دارایی و دیون
شــرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد
و ســود و زیان شــرکت و تلفیقی شرکت و شــرکتهای زیرمجموعه.
 -9دعــوت مجامع عمومی عادی و فوقالعاده و تعیین دســتور جلســه
آنها -10 .پیشــنهاد هر نوعاندوخته عالوهبر پنج درصداندوخته قانونی.
 -11پیشنهاد تقســیم سود بین صاحبان ســهام  -12پیشنهاد اصالح
اساسنامه به مجمع عمومی فوقالعاده  -13مشارکت و سرمایهگذاری در
ســایر شرکتها و همچنین تأسیس شرکتهای اقماری  -14واگذاری و
تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت و ثبت هر نوع اختراع و نام

و نشان و تصویر و عالیم تجاری در چارچوب آیین نامه معامالت شرکت.
 -15دریافت مطالبات شــرکت و پرداخت دیون شــرکت و متفرعاتش
در چارچــوب آییــن نامه مالی شــرکت -16 .تعهد ظهرنویســی قبول
پرداخت و واخواســت اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه مالی شرکت.
 -17نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات
و نهادهــای عمومی با کلیــه اختیارات قانونــی الزم -18 .طرح و دفاع
از هرگونــه دعوای حقوقی یا کیفری له و علیه شــرکت و موسســات و
بیمارستانها و درمانگاههای تابعه(درمانگاه امام سجاد(ع)-واوان درمانگاه
استخر و درمانگاه خرمشــهر) در تمامی مراجع قضایی و غیرقضایی اعم
از دادگاهها دادســراها شــوراهای حل اختالف دیوان عالی کشور دیوان
عدالــت اداری و مراجع داوری اداری انضباطی مالیاتی نظامی و انتظامی
در هر زمان و مکان و در هر مرحله از رســیدگی اعم از بدوی تجدیدنظر
فرجامی واخواهی اعاده دادرســی با حق اســتیفای کلیه اختیارات مورد
نیاز در دادرســی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلســات اعتراض به
رأی تجدیدنظر فرجامخواهی واخواهی اعاده دادرســی مصالحه و سازش
ادعای جعل یا انکار و تردید نســبت به سند طرف و استرداد سند تعین
جاعل ،حق امضای قراردادهای حاوی شــرط داوری یا توافقنامه داوری
و ارجــاع دعوا به داوری و تعییــن داور (با حق صلح یا بدون آن) ،ارجاع
امر به کارشناســی و تعیین مصدق و کارشــناس ،طرح دعوی خسارت،
اســترداد دادخواست یا دعوی ،جلب شخص ثالت و دفاع از دعوی ثالث،
ورود شــخص ثالــث و دفاع از دعوی ورود ثالث ،دعــوی متقابل و دفاع
در مقابــل آن ،قبول یا رد ســوگند ،اجرای حکم نهایــی و قطعی داور،
درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به
و وجوه ایداعی ،انتخاب و عزل وکیل و وکالی دادگســتری یا نماینده با
حق توکیل مکرر و تفویض کلیه اختیارات به آنها.

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

افزایــش تردیدهــا درباره روایــت بایدن از قتل
سرکرده القاعده -کاخ سفید :برای مرگ الظواهری
تأیید «دیانای» نداریم و نخواهیم داشت.
ترس از حمالت هکری ،انتخاب نخستوزیر انگلیس
[ صفحه آخر]
را به تعویقانداخت.

سید حسن نصراهلل :آمریکا و اسرائیل بزرگترین
مظهر شیطان هستند؛ جهاد همچنان ادامه دارد.
از ترس آمادهباش مقاومت فلســطین؛ اسرائیل
پایگاههای نظامی خود در مرز غزه را تخلیه کرد.
تایوان :از هوا و دریا توسط چین محاصره شدهایم.
 ۱۲صفحه

 ۴آگوست 2022

از تبیین تا قیام

(ع)

پنتاگون از قرارداد تسلیحاتی  ۳میلیارد دالری
با آلسعود خبر داد

گزارش کیهان از حوادث جوی اخیر؛ «باران و سیل»
نعمتهایی که به نقمت تبدیل میشوند!
سرپرستدادسرایجناییاستانتهران:آماربرخیرسانهها
از تعداد باالی کشت ه و مفقودیهای سیل امامزاده داوود(ع)
[ صفحات  ۴و ]۱۰
اصال درست نیست.

نگاه رهبر معظم انقالب
به ابعاد روشنگری امام حسین(ع)
در نهضت عاشورا

عاشورا چشم به راه سپیده ظهور

تاسوعا و عاشورای حسینی(ع) را
تسلیت میگوییم

همزمان با تمدید آتش بس در یمن

برخی رسانههای داخلی بدسابقه که بارها
در نقش همکار داخلی رســانههای معاند در
کارزارهای رسانهای علیه مردم ایران حضور
فعال داشــتهاند ،از یکسو یارانه و بودجه از
دولت دریافت کرده و از سوی دیگر از برخی
نهادها نیــز در قالب خبــر و آگهی ،هزینه
دریافت میکنند.
مدعیان اصالحــات از مدتها قبل پروژه
تطهیــر جاسوســان و عناصــر ضدانقالب
خارجنشین و قبحشکنی از فعالیت این افراد
در رســانههای داخل کشور را کلید زده و به
برخی از آنها تریبون میدهند.
قصور و تقصیر مدیران برخی رســانههای
مدعی اصالحات موجب شده تا برخی افراد در
پوشش خبرنگار به راحتی و بدون محدودیت
به انتشار مطالب ســخیف اقدام کرده و این
رســانهها را به عنوان «دوره کارآموزی برای
حضور در رســانههای ضدانقالب در خارج از
کشور» در نظر بگیرند.
یکی از روشهای مورد اســتفاده توســط
برخــی خبرنگاران مدعــی اصالحطلبی در
داخل جهت همکاری با رســانههای معاند،
استفاده از نام مستعار اســت .در سالهای
گذشته اسنادی منتشر شد که نشان میداد
برخــی از خبرنگاران فعال در رســانههای
اصالحطلب با نام مســتعار در رســانههای
معاند فعال بــوده و به نوعی به صورت نیابتی
به تهیه خوراک رســانهای بــرای آنها اقدام
میکردهاند.
[صفحه ]۳

آگهی تغییرات شرکت پخش محصوالت فرهنگی فرازنما رسانه سهامی خاص
به شماره ثبت  441043و شناسه ملی 10320884324

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  1400/08/05و
مجوز شماره  1400/204273مورخ  1400/08/23وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای محمد محسنینیا
به شــماره ملی  0039502910و آقای صادق نوری به شماره ملی 5599392856
و آقای محمدعلی طاقداریان صدرآباد به شــماره ملی  4431416811برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند آقای محمدرضا فراهانی به شماره ملی 0051517817به
سمت بازرس اصلی و آقای کورش قدیمی منجیلی به شماره ملی 0055001246
به ســمت بازرس علیالبدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند .روزنامه
کثیراالنتشار کیهان جهت نشــر آگهیهای شرکت انتخاب شد .ترازنامه و حساب
سود و زیان شرکت منتهی به سال  99مورد تصویب قرار گرفت.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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آگهی تغییرات شرکت پارس سوئیچ بورد با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  27913و شناسه ملی 10100733770

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوقالعاده
مورخ  1400/11/10تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :مهدی محمدپور
رودبارکی به شــماره ملی  0062530781به ســمت رئیسهیئت
مدیره ،مهناز محمدپور رودبارکی به شماره ملی  0062780425به
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ،مهرزاد محمدپور رودبارکی
به شماره ملی  0080112821به سمت عضو هیئت مدیره ،به مدت
دو سال به عضو هیئتمدیره انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار
کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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عقبنشینی دوباره غرب مقابل مسکو

اروپا واردات گازوئیل از روسیه را
افزایش داد

تارنمای «بیزینس اینسایدر» در گزارشی از ضعف و عقبنشینی اروپا در مقابل روسیه نوشت.
اين پایگاه خبری از افزایش واردات گازوئیل از روسیه توسط اتحادیه اروپا خبر داد.
واردات گازوئیل اروپا از روسیه ماه گذشته و همزمان با تالش این قاره برای رها شدن از عرضه سوخت مسکو
در واکنش به جنگ اوکراین ۱۳ ،درصد افزایش یافت.
[صفحه آخر]

رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت:

برخی از آرزوهای دیرینه کشور
در این دولت محقق شد

از بین بردن زمینه رانت و قاچاق دارو با اجرای طرح دارویار ،ساماندهی صدور مجوزها ،اجرای بخشهای
اصلی سامانه جامع تجارت و موارد متعدد دیگر ،از جمله مواردی است که باید به خوبی برای افکار عمومی
تبیین شود تا بزرگی کاری که انجام شده از نظرها پنهان نماند.
اگر دستگاههای مجری ،خود روایت درست و بهنگام از اقداماتشان را ارائه نکنند ،دیگران این اقدامات را
به شکلی روایت میکنند که نتایج اقدامات مهم دولت زیر سؤال میرود و بعضا نقاط قوت در افکار عمومی
نقطه ضعف جلوه داده میشود.
[صفحه ]۳

خبر ویژه

يادداشت روز

حسین(ع) روی سخن
با که داشت ؟

فریدمن:
درگیری همزمان با دو ابرقدرت
اشتباه راهبردی برای آمریکاست

[ صفحه] ۲

[ صفحه] ۲

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

مجله کیهان ورزشــی امروز ( ۱۳مرداد  )1401در سراسر کشور منتشــر شد .آخرین اخبار ورزش ایران و جهان در مجله کیهان
ورزشی انتشــار مییابد و خوانندگان گرامی میتوانند در مجله کیهان ورزشی اخبار لیگهای فوتبال ایران و لیگهای معتبر اروپا
را بخوانند .در شــماره تازه مجله کیهان ورزشی ،صحبتهای کارشناسان درباره انتخابات کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال،
گفتوگو با محسن بنگر و هادی عقیلی ،گزارش مسابقات اخیر کشتی ایران و جهان ،رویدادهای بسکتبال و والیبال ،سینما ورزش
و آخرین نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال ایران و ...را میخوانید .در شماره  3382مجله کیهان ورزشی ،مطالب زیر را میخوانید:
 عاشورایی شدن ،در خدمت مردم بودن است! (چشمانداز) مسببان پرونده ویلموتس هر که باشند ،باید محاکمه شوند (تکاپو) جنوبی با تعصب (نگاه چند بعدی) تبدیل انتخابات به «ضد کارکرد!» (نگاهی دیگر) راندهشدگان (رخ به رخ) تاللویی از سله سائو (پرونده خارجی) ...و رشــتههایی چون کشتی ،والیبال ،بســکتبال ،دو و میدانی ،هندبال ،وزنهبرداری ،تیراندازی ،هاکی ،اسکی ،سوارکاری ،شنا و
شیرجه ،شمشیربازی و ...بخوانید.

آگهی تغییرات شرکت آبهای معدنی دماوند سهامی خاص
به شماره ثبت  635و شناسه ملی 10100630031

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1400/10/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ســید فرهاد بشارت به شماره ملی  0039510190به سمت رئیسهیئت مدیره،
شرکت فرمینوست به شــماره فراگیر  3002706368به نمایندگی آقای سید شهرام
بشارت به شــماره ملی  0452210240به سمت نایبرئیسهیئت مدیره ،خانم شهال
سلطانی به شماره ملی  1284367606به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا آزاد
به شــماره ملی ( 0068856008خارج از اعضای هیئت مدیره و خارج از سهامداران)
به ســمت مدیرعامل انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک ،ســفته ،بروات و قراردادها و غیره توسط حداقل دو نفر از صاحبان امضای
مجاز شــامل رئیسهیئت مدیره ،مدیرعامل و آقای مرتضی متینحســینی به شماره
ملی  0046402845همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .هیئت مدیره حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل
را شــامل موارد زیر مورد تصویب قرارداد :انجام امور روزمره تجاری شــرکت -اجرای
تصمیمات متخذه از طرف هیئت مدیره -نمایندگی شرکت در برابر کلیه مراجع قضایی
از جمله طرح کلیه دعاوی حقوقی یا کیفری در هر مورد یا موضوع بر علیه هر شخص
حقیقی یا حقوقی و  /یا دفاع از هر گونه دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه علیه شرکت
با هر موضوع توســط هر شــخص حقیقی یا حقوقی .مدیرعامل مجاز خواهد بود برای
انجام هر یک از امور فوق وکیل  /وکالی انتخابی خود را تعیین نموده و کلیه اختیارات
قانونی را به ایشــان اعطا نماید -.عمل به عنوان یکی از صاحبان امضای مجاز شــرکت
و امضاء اســناد و مدارک تعهدآور و بانکی -نگهداری حسابهای شرکت به طرز مناسب
طبق مفاد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات و گزارش به هیئت مدیره.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دماوند

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رفیع تجارت سالمت گستر
درتاریخ  1400/08/12به شماره ثبت 586080
به شناسه ملی 14010478782

ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی
میگــردد .موضوع فعالیت :خرید و فــروش ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز از جمله انواع
وسایل ورزشی و لوازم و تجهیزات پزشکی ،اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی
و خارجی و بینالمللی ،گشــایش حساب ،اعتبار اسنادی ،تســهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی،
ضمانتنامهها ،فاینانس ،ریفاینانس نزد بانکها ،موسســات مالی و شرکتهای داخلی و خارجی،
انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشــور ،حقالعملکاری ،انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و
حقوقی در کلیه زمینههای فعالیت شــرکت میباشد .شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و
خصوصی ،اخذ و اعطای نمایندگی ،شــرکت در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی :اســتان تهران ،شهرســتان تهران ،بخش مرکزی ،شــهر تهران ،محله تهرانپارس ،خیابان
شهید عبداله شفیعی مکرم ( ،)135خیابان شهید مسلم رضائی ( 182شرقی) ،پالک  ،51طبقه
اول ،واحد شــمالی کدپســتی  1656646865سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,500,000ریال نقدی میزان سهمالشــرکه هر یک از شــرکا خانم فرشــته رضایی به شماره
ملی  0016651391دارنده  500000ریال سهمالشــرکه خانم زهرا رضایی هلللو به شماره ملی
 0065910168دارنــده  500000ریال سهمالشــرکه خانم زینب رضایی هلللو به شــماره ملی
 0078653762دارنده  500000ریال سهمالشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرشته رضایی به
شــماره ملی  0016651391به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زهرا رضایی هلللو به شــماره ملی  0065910168به ســمت
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم
زینب رضایی هلللو به شــماره ملی  0078653762به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
ب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و
نامحدود و به سمت نای 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین
کلیه نامههای عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد .اختیارات
مدیرعامل :طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
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کشور
امالککشور
اسنادوامالک
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آگهی تغییرات شرکت حملونقل بینالمللی خوشنام راه
سهامی خاص به شماره ثبت  115299و شناسه ملی 10101589202

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1399/11/09و به
استناد مجوز شــماره  11/61984مورخ  1399/11/15اداره کل راهداری

و حملونقل جادهای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :بند ز ماده
 14اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید :امضا کلیه اوراق و اسنادبهادار و
تعهدآور شامل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی
و اداری با امضاء مدیرعامل و یــا هریک از اعضا هیئتمدیره به تنهایی

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و امضا اسناد تیر و اظهاریههای قرارداد

تیر با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
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آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی

(در حال تصفیه) سهامی خاص به شماره ثبت 470154
و شناسه ملی 14004813854

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  1400/02/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مدت تصفیه به

مدت یک سال شمسی تمدید گردید .آقای علی عبادتطلب
بارکوســرائی به شــماره ملی  2720906077به سمت مدیر
تصفیه تعیین گردید.
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