پوتین :غرب از تمام خطوط قرمز ما رد شد

سازمان برنامه و بودجه:

تهدید نظامی روسیه
قیمت جهانی نفت و گاز را افزایش داد

استقراض دولت
از صندوق توسعه ملی صفر شد

وزیــر نفــت :پول صادرات ســوخت بــه لبنان
دریافت شده است.
س سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی:
رئی 
فاصلــه  10برابری بیــن میانگین و رکــورد تولیدات
کشاورزان.
پنجشنبه  ۳۱شهریور ۱۴۰۱

 ۲۵صفر ۱۴۴۴

سرلشکر باقری:

فتح خرمشهرهای آینده
با نگاه به داشتههای ملی
و جوانان محقق میشود
صفحه ۱۱

معاون دادستان کل کشور خبر داد

احیای  2500واحد تولیدی
در حال نابودی یا ورشکستگی
در سال گذشته
صفحه ۱۰

روزنامه االنباء:

پایداری ایران بر حقوق هستهای
باعث عقبنشینی آژانس شد

ســخنگوی وزارت صمــت :زیان خودروســازان
نباید از جیب مردم پرداخت شود.
وزیراقتصــاد خبــرداد؛ تکیه بــر خوداظهاری
در شناسایی حسابهای تجاری.
[ صفحه ]۴

نتانیاهو :الپید از سید حسن نصراهلل میترسد.
پرونده قتل شــیرین ابوعاقله بــه دیوان کیفری
بینالمللی رفت.
خط و نشــانهای انتخاباتــی جمهوریخواهان؛
پیروز نشویم ،تقلب شده است!
 ۱۲صفحه

 ۲۲سپتامبر 2022

رهبر انقالب در دیدار جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس:

پیروزی و صیانت از کشور
با مقاومت حاصل میشود نه تسلیم

شماره ۲۳۱۲۶

تکشماره  50۰00ریال

در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل

رئیسی :دشمنان کوتاه نیامدند
ملت ما بود که آنها را از میدان بیرون کرد
اجرای عدالت درباره آمر و مباشر شهادت سردار سلیمانی را
تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد

[صفحه]۳

اقتدار نیروهای مسلح موجب محبوبیت آنها نزد مردم و ایجاد احساس امنیت برای کشور شد
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای :در همان اوایل جنگ افرادی معتقد به تسلیم بودند و غیرمستقیم این موضوع را مطرح میکردند اما امام محکم
ایستاد و در نهایت برای ملت ایران نیز ثابت شد که پیروزی و پیشرفت و صیانت کشور با مقاومت حاصل میشود.

صفحه ۲

نگاهی به کمیت و کیفیت ادبیات
دفاع مقدس و جریانآفرینی آن
صفحه ۵

به بهانه سالگرد آغاز دفاع مقدس

فقط  7فروند «اف »14
قابل پرواز بود
صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

روزنامه اصالحطلب :عقبنشینی نظام
درباره حجاب یک پیشرفت و ترقی
برای کشور است!
صفحه ۱۱

فراخوان تجدید مناقصههای عمومی
غذای دانشگاه

دانشــگاه یزد در نظر دارد دو پــروژه  -1مناقصه طبخ و توزیع غذای
دانشجویی سلف سایت شــرقی (خوابگاه برادران) ،ســرای خواهران و
خوابگاه متاهلین و دانشکده هنر و معماری دانشگاه  -2مناقصه خرید مواد
اولیه ،طبخ و توزیع غذای دانشــجویی سلف آفتاب ،سلف غدیر دانشگاه
(صرفا وعده ناهار) را به استناد مجوزهای شماره /21م 01/و /22م 01/مورخ
 1401/06/12از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir
به شرکتهای واجد صالحیت واگذار نماید.
 -۱زمــان و نحوه دریافت اســناد مناقصه های فــوق :از تاریخ
 1401/06/31لغایت  1401/07/7می باشد.
 -۲زمان تحویل پاکت الف مناقصه های غذای دانشجویی:
الف -سلف ســایت شرقی (خوابگاه برادران) ،سرای خواهران و خوابگاه
متاهلین و دانشکده هنر و معماری دانشگاه روز دوشنبه 1401/07/18
تا ساعت  9صبح
ب -سلف آفتاب ،سلف غدیر دانشگاه روز دوشنبه مورخ 1401/07/18
تا ساعت  9صبح
محل تحویل دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی
(طبقه همکف ساختمان آمفی تئاتر) میباشد.
 -۳تاریخ بازگشایی اسناد مناقصههای غذای دانشجویی:
الف -سلف سایت شــرقی (خوابگاه برادران) ،سرای خواهران و خوابگاه
متاهلین و دانشکده هنر و معماری دانشگاه روز دوشنبه 1401/07/18
ساعت  11صبح
ب -سلف آفتاب ،سلف غدیر دانشگاه روز دوشنبه مورخ 1401/07/18
ساعت  10صبح
 -۴متقاضیان عالوه بر این که فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل
مینمایند بایســتی منحصرا پاکت الف (ضمانت شرکت در مناقصه ) را
به آدرس یزد -چهــارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه
دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند .
 -۵میزان سپرده شرکت در مناقصههای غذای دانشجویی:
الف -سلف ســایت شرقی (خوابگاه برادران) ،سرای خواهران و خوابگاه
متاهلین و دانشکده هنر و معماری دانشگاه مبلغ  2.701.000.000ریال
ب -سلف آفتاب ،سلف غدیر دانشگاه مبلغ  8.935.500.000ریال
 -۶تمامی اطالعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعالم
عمومی سامانه مناقصه به آدرس  setadiran.irقابل مشاهده است.
 -۷پرداخت هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه میباشد که به
نسبت بین ایشان تقسیم خواهد شد.
 -۸متقاضیان عالقهمند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام
و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ستاد 021-1456
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran
موجود است.
 -9درصورت اطالعات بیشــتر از موضوع مناقصه با شــماره تلفن های
 03531232552– 035-31234114و  03531233389اداره
امور حقوقی– اداره امور دانشجویی و اداره امور تغذیه دانشگاه یزد تماس
حاصل فرمایید.

شناسه آگهی۱۳۸۴۳۶۴ :

سال هشتادو یکم

هشــدار  238ســازمان از  75کشــور جهــان
دربــاره خطر گرســنگی؛ هــر  4ثانیــه یک نفر
از گرسنگی میمیرد!
سربازان آمریکایی دختر نوجوان عراقی را کشتند.
[ صفحه آخر]

اداره امور حقوقی دانشگاه یزد

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

به اســتناد صورتجلســه هیئتمدیره مورخ  1400/12/18تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد :خانم سمیه عزیزی به کدملی  3839841471به سمت رئیسهیئتمدیره.
آقای آرمان عزیزی به کدملی  3830023073به سمت نائب رئیسهیئتمدیره.
آقای آرش عزیزی به کدملی  3839805627به سمت عضو هیئتمدیره .آقای
خشایار عزیزی به کدملی  3830204698به سمت عضو هیئتمدیره .آقای رامین
عزیزی به کدملی  3838451597به ســمت مدیرعامل (خارج از ســهامداران و
اعضاءهیئتمدیره) -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل :چک و
سفته و بروات ،قراردادها و عقود اسالمی اعم از عادی و اداری با امضاء مدیرعامل
(آقای رامین عزیزی) و در غیاب ایشــان با امضاء نائب رئیسهیئتمدیره (آقای
آرمان عزیزی) منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.

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

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1400/12/18تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس :استان تهران،
شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله آرارات ،خیابان شیخ بهائی
شمالی ،کوچه ســلمان ،پالک  4طبقه اول به کدپستی  1991713185تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوقالعــاده مورخ
 1400/12/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل برای
مدت  2ســال تعیین گردیدند :خانم سمیه عزیزی به کدملی .3839841471
آقای آرمان عزیزی به کدملی  .3830023073آقای آرش عزیزی به کد ملی
 .3839805627آقای خشایار عزیزی به کد ملی .3830204698
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

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.

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

به لطف الهی امروز کشــور از لحاظ دفاعی
به مرحله بازدارندگی رسیده است و از لحاظ
تهدید خارجی نگرانی وجود ندارد و دشمنان
نیز این موضوع را به خوبی میدانند.
باید بهگونهای عمل کرد که معرفت و آگاهی
به «حقایق دفاع مقدس بــه عنوان برههای
درخشان و تأثیرگذار» ،بهطور مستمر افزایش
یابد و نســل کنونی از واقعیات و حقایق آن
دوران آگاه شود که تالش در این زمینه توقعی
جدی از پیشکسوتان دفاع مقدس و متولیان
اینگونه مسائل است.
ً
انقــاب ملت ایران ،صرفا شکســت یک
نظام وابســته و فاسد و یک ضربه مقطعی به
آمریکا و استکبار نبود بلکه تهدید امپراطوری
نظام سلطه بود و مستکبران غرب و شرق با
درک عمق این تهدید ،جنگ را با تشــویق
و تحریــک صــدام بر ملت ایــران تحمیل
کردند.
حادثه پایان جنگ یعنی حمله و پیشروی
صدام بعــد از پذیرش قطعنامه  ۵۹۸از جانب
ایران و بعد از آن ،حمل ه مرصاد ،نشــان داد
که اگر در مقطع آزادی خرمشهر ،دفاع پایان
مییافت صدام حتم ًا مجددا ً پیشروی میکرد
بهخصوص اینکه بخشهــای زیادی از ایران
عزیز ،در آن مقطع هنوز در اشغال متجاوزان
بود.
[صفحه ]۳

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی افق روشن باربد
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 404860
و شناسه ملی 10320555318
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1400/03/19

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :باستناد سند صلح شماره  24839مورخ
 1400/7/4دفتر اســناد رسمی  682تهران آقای محمدرضا صدیقی
دارنده کدملی به شــماره  0942398106تمام سهمالشــرکه خود
را به ارزش  1.000.000ریال به شــرکت گــروه صنعتی بینالمللی
محصوالت پارس شناســه ملی به شــماره  10102220898منتقل
نمود و از شــرکت خارج گردید در ســرمایه شرکت تغییری حاصل
نگردید اسامی شرکا پس از نقل و انتقال خانم معصومه فاضلی کدملی
 0491238312دارای  54.990.000.000ریال سهمالشرکه شرکت
ســرمایهگذاری سفیر اقتصاد شناســه ملی 10103364074دارای
 45.000.000.000ریال سهمالشرکه خانم معصومه حاجیمحمدی
کدملی  0036845450دارای  4.500.000ریال سهمالشرکه خانم
بتول آقابابایــی کدملــی  0066134900دارای  4.500.000ریال
سهمالشــرکه شــرکت گروه صنعتی بینالمللــی محصوالت پارس
شناسه ملی  10102220898دارای  1000000ریال سهمالشرکه.
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آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد سهامی خاص
به شماره ثبت  473907و شناسه ملی 14005009733

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مــورخ 1400/12/18
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضاء هیئتمدیره از  3نفر به  4نفر افزایش
پیدا کرده و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح میشود.
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آگهی تغییرات شرکت روجا افزون هرمس

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 558508
و شناسه ملی 14009158714

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ
 1400/04/27تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حســاب
ســود و زیان سال مالی 99به تصویب رسید .آقای سید مصطفی
الوانکار با شناســه ملی 0049600885به سمت بازرس اصلی و
آقای میثم کریمیان با شناســه ملــی  0075063735به عنوان
بــازرس علیالبــدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهــان جهت درج آگهیهای شــرکت
انتخاب شــد .اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شرح
ذیل انتخاب شــدند :شرکت کندر (ســهامی خاص) ثبت شده
به شــماره  82884و شناســه ملی  10101275087شــرکت
پخش مدبران کوشــای ایرانیــان (با مســئولیت محدود) ثبت
شــده به شــماره  472476و شناســه ملی 14004928845
شــرکت شــیمی تــن پارســیان قشــم (ســهامی خــاص)
ثبت شده به شماره  5842و شناسه ملی .14006630050
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

پادوهای دشمن نقابانداختند
به جنایتکاران امان ندهید

پادوهای داخلی دشــمن در ماجرای درگذشت مهسا امینی از همان روز نخست با تحریک و تهییج افکار
عمومی به میدان آمدند اما مانند اقدامات کور قبلی خود در فتنههای  88و  ،98زود نقاب از چهرهانداختند
و چرخش از فاز «انتقادی» به فاز «آشوب و اغتشاش» را در دستور کار خود قرار دادند.
اصالحطلبان رادیکال در ابتدا سعی کردند انتقادات خود را حولوحوش «گشت ارشاد» مطرح و بر لغو مصوبات مربوط
بر ســازوکار گشتهای ارشاد متمرکز شــوند اما به فاصله چند روز با اعتبارزدایی از گزارشها و اظهارات رسمی پلیس
پایتخت ،وارد فاز رادیکالتری شده و افکار عمومی را برای آشوبهای خیابانی تهییج و تحریک کردند[ .صفحه ]۲

خبر ویژه

از  8برابرکردن قیمت مسکن
تا طعنه به مسکن مهر
و نهضت ملی مسکن!

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور
فوقالعــاده مــورخ  1400/10/25تصمیمــات ذیــل
اتخاذ شــد :مـــوسسه به بین محتوا با شناســه ملی
 14006661682بــه ســمت بازرس اصلــی و آقای
سیدمصطفی الوانکار با شــماره ملی 0049600885
به سمـــت بـــازرس علی البدل بـــرای یکسال مالی
انتخاب شـدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج
آگهیهای شرکت انتخاب شد .اعضای هیئتمدیره به
شــرح ذیل برای مدت دو ســال انتخاب شدند -:خانم
معصومــه فاضلی دارنــده کدملــی 0491238312-
شرکت سرمایهگذاری سفیر اقتصاد ثبت شده به شماره
 299717و شناســه ملی  10103364074-شرکت
گروه صنعتی بینالمللی محصوالت پارس ثبت شــده
به شماره  179869و شناسه ملی .10102220898
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آگهیتغییرات
شرکت مهندسی پاالیش سازان فاراب
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 170658
و شناسه ملی 10102131274

بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 1400/08/23تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :آقای
ســید محمد عدنانی نیا با کد ملی 0058177272

[ صفحه] ۲

يادداشت میهمان

چرا آمریکا روند مذاکرات را
مختل و فضاسازی کرد؟!

[ صفحه] ۲

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 210279
و شناسه ملی 10102517680

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور

فوقالعــاده مــورخ  1400/06/24تصمیمات ذیل

اتخاذ شــد :روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج

آگهیهای شــرکت تعیین شــد .ترازنامه و حساب
سود و زیان ســال مالی  99به تصویب رسید .آقای

محمدحســین ذوالفقاری طهرانی به شــماره ملی
 0043216031و آقای احمد بیدآبادی به شــماره

ملــی  0041638158و آقای محمــد بیدآبادی به
شــماره ملی  0032280661و آقای عبدالحســین

بیدآبادی به شــماره ملی  0043821121به سمت
اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب

گردیدند .آقای ســیدمهدی داودی محتشــم با کد

ملــی  0072962811بهعنــوان بــازرس اصلی و
آقای سیدمحمدعلی شــریفی الحسینی با کد ملی

 0055839983بهعنــوان بــازرس علیالبدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
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آگهی تغییرات شرکت تدبیر پردازان پاسارگاد شرق سهامی خاص
به شماره ثبت  466966و شناسه ملی 14004686193

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو قالعاده مورخ  1400/10/19و مجوز شماره 1400 / 1 / 2868
مورخ  1400/12/17اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای سعید معماری
مقدم دارنده کدملی به شماره  0082695008آقای علی اصغر ربیعی دارنده کدملی به شماره  0059318740خانم
سمیرا جعفریان دارنده کدملی به شماره  0323661599برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
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آگهی تغییرات شرکت جویاب نو سهامی خاص

به شماره ثبت  43974و شناسه ملی 10100893281

رئیس هیئتمدیره آقای ســید مهزیــار عدنانینیا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 1401/01/28
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای مســعود پیروزنیا کدملــی 2295056608
بــه عنوان رئیــسهیئتمدیره ،آقــای انتظامالدین ایالتــی خامنه کدملی
 0071009728بــه عنوان نایبرئیسهیئتمدیره و آقای عطااهلل آیتاللهی
کدملی  4459642247به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت
دو ســال انتخاب گردیدند حق امضاء مجاز و تعهدآور شرکت ،با مدیرعامل با
حق توکیل غیر (منحصراً به اعضاء هیئت مدیره و یا سایر سهامداران) به اتفاق
یک نفر از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود و کلیه مکاتبات ،با امضاء مدیرعامل
به تنهایی معتبر میباشد.

اســامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی
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بســمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره آقای ســید
طاها عدنانینیا با کد ملی 0014855283بســمت
با کــد ملــی 0011882948بســمت نائب رئیس
هیئتمدیــره تعیین گردیدند .کلیه اوراق و اســناد
تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و عقود
همراه با مهر شرکت و در نبود ایشان با امضای دونفر
از اعضای هیئتمدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت
معتبر میباشد.
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