
ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده کــه خالصه آن 
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهــی می گردد. موضوع 
فعالیت: طراحی، تولید، ســاخت و مونتاژ کلیه محصوالت 
مربوط به سیســمونی و پوشــاک کودک، طراحی، تجهیز 
و راه اندازی خطوط تولید مربوط به سیســمونی و پوشاک 
کودک، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای کلیه پروژه های 
تولیدی و صنعتی، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه 
کاالهای بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام و 
تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی 
و موسســات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، شرکت در 
نمایشگاههای بین المللی تخصصی و غیر تخصصی در داخل 
و خارج از کشــور، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه 
موضوع فعالیت شــرکت در داخل و خارج از کشــور ،انعقاد 
قراردادهای همکاری و مشــارکت با شــرکت های داخلی 
و خارجی ، تامین نیروی انســانی مورد نیاز شــرکت ، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان 
تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دکترعلی شریعتی ، 
خیابان دکترعلی شریعتی ، کوچه سلطانی ، پالک 2 ، طبقه 
دوم ، واحد 5 کدپســتی 1613959596 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شــرکا آقای امیر طورانی به 
شــماره ملی 0063543869 دارنده 1000000000 ریال 
سهم الشــرکه آقای علیرضا عابدی تورانی به شــماره ملی 
0063825449 دارنده 1000000000 ریال سهم الشرکه 
آقای ســجاد قاسمی پویا به شــماره ملی 0064733416 

دارنده 2000000000 ریال سهم الشــرکه آقای ســحاب 
محجوبیان مقدم به شــماره ملــی 0081718081 دارنده 
1000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
امیــر طورانی به شــماره ملی 0063543869 به ســمت 
عضــو اصلی هیئت مدیــره به مدت نامحدود و به ســمت 
رئیــس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا عابدی 
تورانی به شــماره ملــی 0063825449 به ســمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ســجاد قاسمی 
پویا به شــماره ملی 0064733416 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به 
مــدت نامحدود و به ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای ســحاب محجوبیان مقدم به شــماره 
ملی 0081718081 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضــا: دارندگان حق امضاء 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدات در شــرکت از قبیل 
چک، ســفته، بــرات، قراردادها و عقود اســالمی با امضاء 
مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیره به همراه ُمهر شــرکت 
معتبر اســت و کلیه مکاتبات و مراســالت عادی با امضاء 
 مدیرعامل و مهر مؤسســه و یا نماینده مجاز ایشان معتبر 

می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.

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

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود آرمان نیک لعل آنیل درتاریخ 1401/03/09 
به شماره ثبت 596545 به شناسه ملی 14011190757 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1401/02/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقــای پیمان 
باقری پور با کد ملی 5179659949 به سمت بازرس اصلی و 
آقای علی بردایی با کد ملی 0040249735 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و 
صورتحســاب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 

1400/12/29 به تصویب رسید
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص 
به شماره ثبت 99371 و شناسه ملی 10101433611

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/02/28 
و مجوز شــماره 205/7/3/342/57871 مورخه 1400/12/18 
مدیریت تعاون روســتایی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: اتحادیه شــرکت های تعاونی کشــاورزی مرغداری مرغ 
تخمگــذار اســتان تهران به شــماره ثبت 99967 و شناســه 
ملی 10101439499 اتحادیه شــرکت های تعاونی روستایی 
دماوند به شــماره ثبت 24 و شناســه ملی 10100005623 
شرکت تعاونی کشاورزی آبزی پروری تکثیر و پرورش دهندگان 
ماهیان زینتی پاکدشــت به شــماره ثبت 1706 و شناسه ملی 
10181504229 اتحادیه تعاونی روســتایی اســتان تهران به 
شماره ثبت 147846 و شناسه ملی 10101907248 اتحادیه 
شــرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان تهران به شماره 
ثبت 67610 و شناسه ملی 10101125605 به سمت اعضای 
اصلی و شــرکت تعاونی مرغــداران مرکــز 10100669029 
اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهر ری 10101657431 
به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. شرکت 
تعاونی دامپروری مهــاد 10100861782 و شــرکت تعاونی 
روســتایی گیالن 10100001157 به عنوان بازرسان اتحادیه 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه نظارت و هماهنگی 
تعاونی های روستایی و کشاورزی استان تهران

 به شماره ثبت 512300 و شناسه ملی 14006907943

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/09/17 
مورخــه   205/7/3/342/57871 شــماره  مجــوز  و 
1400/12/18 مدیریــت تعاون روســتایی اســتان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای امیرحســین حبیبیان با 
کدملی 0062541951 به نمایندگی از اتحادیه شرکت های 
تعاونی کشــاورزی مرغداری مرغ تخمگذار استان تهران به 
شماره ثبت 99967 و شناســه ملی 10101439499 به 
سمت رئیس هیئت مدیره. آقای احمد قلی بیکی با کدملی 
0439214173 بــه نمایندگــی از اتحادیه شــرکت های 
تعاونی روســتایی دماوند به شــماره ثبت 24 و شناســه 
ملی 10100005623 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
خانم ســمیه صفری گرجان با کدملی 0076373002 به 
نمایندگی از شــرکت تعاونی کشاورزی آبزی پروری تکثیر 
و پرورش دهنــدگان ماهیان زینتی پاکدشــت به شــماره 
ثبت 1706 و شناســه ملی 10181504229 به ســمت 
منشــی هیئت مدیره. آقــای بابک چهارلنگ بــا کدملی 
4910167927 به نمایندگی از اتحادیه تعاونی روســتایی 

اســتان تهران به شــماره ثبت 147846 و شناســه ملی 
10101907248 به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حبیب 
دهقــان دهنوی با کدملی 0036406740 به نمایندگی از 
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان تهران 
به شــماره ثبت 67610 و شناسه ملی 10101125605 
به ســمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای کورش 
توســلی با کدملی 5929859116 به ســمت مدیرعامل 
)خارج از هیئت مدیره( برای مدت 3 ســال تعیین گردید. 
کلیه چکها، قراردادها و کلیه اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد 
برای اتحادیه نماید و یا تمام و یا قســمتی از حق اتحادیه 
را منتفی سازد با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
ُمهر اتحادیه معتبر خواهد بود، در غیاب رئیس هیئت مدیره 
نایب رئیس حق امضاء دارد ولی اوراق عادی اتحادیه با امضاء 
مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت مدیره که 

با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی استان تهران 
به شماره ثبت 512300 و شناسه ملی 14006907943

مــورخ  هیئت مدیــره  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
1399/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی سراج 
به شــماره ملی 0043315518 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره ســیامک صبوری به شماره ملی 
0036049379 به ســمت رئیس هیئت مدیره الهام 
تقی زاده متقی به شــماره ملــی 0040862720 به 
ســمت نائب رئیــس هیئت مدیره بــرای بقیه مدت 
تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقود اسالمی و اداری با امضاء مدیرعامل 
و یکــی از اعضــاء هیئت مدیره متفقا همــراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تارماک 
شرکت  سهامی خاص

 به شماره ثبت 38633 و شناسه ملی 10100840495

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1400/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان ســال مالی1399 مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی 
ترازنما همکاران به شناســه ملی 10100522558 به سمت بازرس 
اصلی و خانم نیرالسادات سلیمان ریزی به شماره ملی 0045546118 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
آقای  هادی غالمی به شــماره ملی0943455960 به ســمت عضو 
هیئت مدیره آقای غالمعلی غالمی به شــماره ملی 6299706716 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای محســن غالمی به شماره ملی 
0945854927 بــه ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره آقای مهدی 
غالمی به شــماره ملی 0940922797 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته بروات قراردادها و عقوداسالمی با امضا مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و  شناسه ملی 10102944443

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/04 و مجوز شــماره 184232/71/5 مورخ 
99/12/20 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای داریــوش امانی تهرانــی به کدملی 
1289385750 بــه جای آقای عبدالهاشــم حســن نیا برای 
 مدت 2 ســال به عنوان عضو و رئیس هیات عامل ، مدیرعامل 

)رئیس  سازمان( انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
سهامی خاص به شماره ثبت 78956 و شناسه ملی 10101237758

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1400/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورت های 
مالی شرکت اعم از صورت وضعیت مالی، حساب سود و زیان، 
جریان وجوه نقد و یادداشت های همراه برای دوره مالی منتهی 
به 1399/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 
به بین محتوا با شناسه ملی 14006661682به سمت بازرس 
اصلی و آقای سید مصطفی الوانکار به کدملی 0049600885 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شــد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح 
ذیل انتخاب شدند: شرکت گروه صنعتی بین المللی محصوالت 
پارس با شناســه ملی 10102220898 شرکت تدبیر پردازان 
پاسارگاد شرق با شناسه ملی 14004686193 شرکت پخش 

مدبران کوشای ایرانیان با شناسه ملی 14004928845.

 آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه 
سهامی خاص به شماره ثبت 488296 

و شناسه ملی 14005665210

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/09/16 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: موسســه به بین محتوا با شناســه ملی 
بــه   41230 ثبــت  شــماره  و   14006661682
ســمت بازرس اصلی و آقای ســیدمصطفی الوانکار 
با شــماره ملــی 0049600885 به ســمت بازرس 
علی البدل برای یکســال مالی انتخاب شدند روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب شد. آقایان محمد محمدخانی دارنده کدملی 
0048165670 علــی محمدخانــی دارنده کدملی 
0068461755 و احمــد محمدخانی دارنده کدملی 
0048267198 برای مدت دو سال به عنوان اعضای 

هیئت مدیره انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپهر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96705 

و شناسه ملی 10101407567

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

وزارت صنعت، معدن و تجارت 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

طرح ایجاد زیر بناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور
)آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی( 

)نوبت اول(
موضوع: احداث زیر بناهای معادن )راهسازی(

شناسه آگهی: 1361584
شرح در صفحه 3مالف1846

سال هشتاد و یکم   شماره 23090   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  چهارشنبه 19 مرداد 1401   12 محرم 1444   10 آگوست 2022

]صفحهآخر[]صفحات4و1۰[

 تکرار کشتار عزاداران مظلوم امام حسین )ع( در نیجریه.
 یورش »اف بی آی« به خانه ترامپ و ثبت و ضبط 

هزاران سند محرمانه. 
 حامــد کــرزای: آمریکا مــردم افغانســتان را 

به  عمد می کشت! 

 نخســت وزیر اســبق انگلیس خطــاب به مردم 
انگلیس: »منتظر گرسنگی و سرما باشید« 

 گزارش اکونومیســت درباره بالیی که بن سلمان 
بر سر شاهزاده ها آورد.

باغنائمجنگیسعودیانجامشد

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان نظامی یمن
با لگدمال کردن پرچم اسرائیل و آمریکا

 دومین محمولــه داروی بیمــاران »اِس.اِم.اِی« 
ترخیص شد.

 غفلــت رســانه زیرمجموعــه صــدا و ســیما 
در حمایت از تبلیغات موسسات کنکوری.

 افزایش 3000 واحدی شاخص بورس تهران.

 ســخنگوی فراجا: مزاحمت ســِگ همســایه را 
به پلیس اطالع دهید.

 معاون بانک مرکزی: تمام کارتخوان ها به زودی 
دارای پرونده مالیاتی می شوند.

عضوارشداتاقبازرگانیافشاکرد

اطالعات محرمانه
 در جیب دوتابعیتی های اتاق بازرگانی

]صفحه11[

درگزارشخبریتحلیلیکیهانبررسیشد

مأموریت دیکته شده یکی از سران فتنه
در حمایت آشکار از اسرائیل و داعش

 انزوا، پریشــان حالی و درماندگی سیاســی یکی از سران فتنه 88، حیات سیاســی او و هوادارانش را چنان به بن بست کشانیده که وی 
در بیانیه ای انتحارگونه، بعد از 12 سال بار دیگر به حمایت از اسرائیل و داعش پرداخته است.

 ادبیات حاکم بر بیانیه میرحســین موســوی حاکی از وجود بازیگران پشــت صحنه ای اســت که می خواهند از یک ســو از فتنه گران 
اســتفاده ابزاری کرده و آنها را به شــیپور داعش و اسرائیل در داخل بدل کنند و از ســوی دیگر با رادیکالی کردن فضای سیاسی داخل، 

سرخوردگی عمیقی که در بدنه تندرو اصالح طلبان به وجود آمده را باز سازی کنند.
 اشــاره میرحسین موسوی به عاشــورای 88 در این بیانیه در حالی اســت که افکار عمومی، اقدام وقیحانه و بی شرمانه او و هوادارانش 

در هتک حرمت به ساحت اباعبداهلل الحسین )ع( در آن سال را فراموش نکرده اند.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

اوراسیا ریویو: همه محور مقاومت
به موشک های ایران

مسلح شده اند

پرتابموفقماهوارهخیامباماهوارهبرسایوز

همکاری فضایی ایران و روسیه
رصد زمین با دقت یک متر

]صفحه۳[

 

آقایان مدعی اصالحات
باج را توافق ترجمه نکنید!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

ماهوارهایرانیخیامصبحدیروزازمقرفضاییبایکونوردرقزاقستانباموفقیتبهفضاپرتاب
شد.اینماهوارهباوزن6۰۰کیلوگرمتوسطماهوارهبرسایوزروسیبهمدار۵۰۰کیلومتریزمین
پرتابشدوساعاتیبعداولیندادهتلهمتریازاینماهوارهایرانیدرپایگاهسازمانفضاییایران

درماهدشتدریافتشد.
مرکزکنترلعملیاتماهواره،ارســالفرامینوایســتگاههایاخــذدادههایماهوارهای
ماهوارهخیامتنهادرخاکجمهوریاسالمیایرانوتحتمدیریتسازمانفضاییایراناستو

مهندسینومحققینایرانیدرآنمستقرهستند.

باتوجهبهفعالیتهاواهدافصرفاًصلحآمیزوغیرنظامیسازمانفضاییایران،تصاویرماهوارهخیام
برایارتقایتواناییمدیریتوبرنامهریزیکشــوردرحوزههایمختلفکشاورزی،منابعطبیعی،

محیطزیست،منابعآبی،معادنوپایشمرزها،مدیریتحوادثغیرمترقبهو...استفادهمیشود.
بنابراعالمســازمانفضاییایرانبهدلیلدرصدبسیارباالیموفقیتپرتابگرسایوز،پرتاب
ماهوارهخیامبهکشــورروسیهواگذارشدهاست.بســیاریازکشورهایصاحبچرخهکامل
فنــاوریفضاییکهخودتواناییپرتابماهوارهرادارندنیزازپرتابگرهایروســیاســتفاده

میکنند.

صفحه 11

تجمع ضدصهیونیستی
 مردم عاشورایی تهران

 در میدان فلسطین برگزار شد

صفحه آخر

ایران همچنان قبله جهان اسالم
 و قلب محور مقاومت است

سیدحسننصراهلل:

صفحه ۳

بر فراز چوب ها

بهانگیزهشهادتجانسوز
امامسّجادعلیهالسالم

صفحه ۹

کیانی دختر تکواندوی ایران 
اولین طالی بانوان را 

ضرب کرد

بازیهایهمبستگیکشورهایاسالمی

صفحه 1۰

 ادعای بی پایه »فاطمه هاشمی« 
علیه قانون»جوانی جمعیت« 

نتیجه کم سوادی یا ...؟!

کیهانبررسیمیکند

لساجدین)ع( سالروز شهادت حضرت سیدا
ر    وحی نبوی و شورحسینی را تسلیت می گومیی پاسدا


