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گـــزارش

وزارتخانه های دفاع ارمنســتان و جمهــوری آذربايجان 
در بيانيه هــای جداگانــه يکديگر را بــه حمالت مجدد 

توپخانه ای به مواضع خود متهم كردند.
در شــرايطی كــه رايزنی هــا بــرای پايــان دادن بــه 
درگيری های جمهوری آذربايجان و ارمنســتان شــدت 
يافته اســت، حمــالت مرزی بيــن دو طــرف دوباره 
خبرســاز شــده اســت.منابع رســانه ای ديروز  از آغاز 
دوباره درگيری ها بين نظاميــان جمهوری آذربايجان و 
ارمنســتان خبر دادند. وزارت دفاع ارمنستان اعالم كرد 
كه نيروهای جمهوری آذربايجان با حمالت خمپاره ای و 
توپخانه، مواضع نيروهای مرزی ارمنســتان را هدف قرار 
داده اند.وزارت دفاع جمهــوری آذربايجان اما اعالم كرد 
كه نيروهای نظامی ارمنســتان با حمالت خمپاره ای و 
توپخانه ای مواضــع مرزی نيروهای جمهوری آذربايجان 
را هدف قرار دادند. يك مقام ارشد وزارت خارجه روسيه 
اعالم كرد كه مســکو ضمن داشــتن ارتباط مستقيم با 
باكــو و ايروان، در حال تالش برای تثبيت اوضاع در مرز 
ارمنستان و جمهوری آذربايجان است.»دنيس گونچار« 
رئيس اداره »كشورهای مستقل مشترك المنافع« وزارت 
خارجه روســيه از تالش اين كشور برای پايان دادن به 

درگيری های اخير ارمنستان و جمهوری آذربايجان خبر 
داد. همچنين مکرون رئيس جمهور فرانسه از جمهوری 
آذربايجان خواســت تا خصومت ها را متوقف كرده و به 
توافــق آتش بس با ارمنســتان بازگردد.پيش از اين نيز 
نمايندگی فرانســه در ســازمان ملل، خواستار برگزاری 
جلســه اضطراری شــورای امنيت برای بررســی دليل 
 شروع اين دور از درگيری های نظامی بين ايروان و باكو 

شده بود. 
همزمان با ماكرون، »جوزپ بورل« مســئول سياســت 
خارجی اتحاديه اروپا نيز گفت: »ما خواســتار آرامش و 
احترام گذاشتن به آتش بس ميان ارمنستان و جمهوری 
آذربايجان هستيم و بر نياز فوری به گفتگوی مسالمت آميز 
تاكيد می كنيم«.»جان كربی« هماهنگ كننده ارتباطات 
راهبردی در شــورای امنيت ملی كاخ سفيد هم اظهار 
داشت: »ما طرف های ارمنستانی و جمهوری آذربايجانی 
را تشــويق می كنيم تا كانال های ارتباطی ديپلماتيك و 
نظامی را بازگشايی كنند«. كربی طی نشست خبری در 
كاخ ســفيد گفت: »ما نگرانی عميق خود را نســبت به 
گزارش ها از حمالت در امتداد مرز ارمنستان و جمهوری 

آذربايجان ابراز می كنيم«.

مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنان در آشوب 
»ديميتــری مــدودف«، معاون رئيس شــورای امنيت 
روســيه شــديدا از اين بــه اصطالح »پــروژه تضمين 
هــای امنيتــی آينده پــس از جنــگ در اوكراين« كه 
توسط كی يف پيشنهاد شــد انتقاد كرده و هشدار داد، 
 اجــرای اين طــرح »پيش درآمد جنگ جهانی ســوم« 

است.
به نوشته خبرگزاری اسپوتنيك، اوايل روز سه شنبه دفتر 
ولوديمير زلنســکی، رئيس جمهور اوكراين پيش نويس 
اين سند را كه با همکاری متخصصان و مقامات سياسی 
فعلی و ســابق غربی از جمله آندرس فوگ راسموســن 
دبير كل اسبق ناتو و آندری يرماك رئيس دفتر رياست 
جمهوری اوكراين تهيه شــده ارائه كــرد. اين دفتر ادعا 
كرد اين ســند  برنامه هايی بــرای دوران بعد از پايان 
 عمليات نظامی ويژه روســيه در اين كشــور پيشنهاد د

اده است.
مدودف در مطلبی كه در كانالش در پيام رســان تلگرام 
منتشــر ســاخت، تاكيد كرد، اين پروژه به مثابه تسری 
دادن حمايت نظامی ناتو به اوكراين است. او هشدار داد، 
اگر اعضای اين بلوك دست از ارسال تسليحات بيشتر به 
كی يف برندارند، جنگ در اوكراين وارد سطحی متفاوت 

با پيش بينی پذيری كمتر خواهد شد و اين سرآغاز ورود 
تعداد بيشتر و بيشتری از كشورها به اين جنگ است. 

در ايــن ميان بايدن رئيــس جمهور آمريــکا با ادعای 
پيشــروی نظاميان كی يف در نبرد با نيروهای روســيه، 
 امــا اذعان كــرد كه اين امــر نقطه عطفــی در جنگ 

اوكراين نيست. 
ايــن در حالی اســت كه روزنامــه انگليســی گاردين 
مدعی شــد به ســندی دســت يافته كه نشان می دهد 
اتحاديــه اروپــا به علــت اختالف های درونــی از طرح 
اعمال تعيين ســقف قيمت برای گاز صادراتی روســيه، 
عقب نشــينی كرده است.اورســوال فون در الين رئيس 
كميســيون اروپا با تاكيد بر اينکه همبســتگی اتحاديه 
اروپا با اوكرايــن تزلزل ناپذير اســت، گفت كه تحريم 
 های غربی عليه روســيه تاثير واقعــی دارد و همچنان 

باقی می ماند. 
در ادامــه بحران اقتصــادی در غــرب، كاركنان بخش 
راه آهن باری آمريکا قصد دارند به دليل شرايط نامناسب 
شغلی دست به اعتصاب بزنند.آمريکا در كنار كشور های 
اروپايی چندين ماه است كه اعتصاب بخش های مختلف 

صنعتی را شاهد می شود.

مقدمه چینی اوکراین برای جنگ جهانی سوم 

نشست شورای حکام آژانس بدون قطعنامه پایان یافت 

برتری منطق ایران بر دروغ پراکنی گروسی و غرب
تشریح مواضع کشورمان درباره سازوکار گزارشگری 

کشوری در نشست شورای حقوق بشر

 خودداری از سیاست زدگی 
و اعمال سیاست های دوگانه

دبير ستاد حقوق بشر كشورمان در نشست شورای 
حقوق بشــر گفت: ســازوكار های حقوق بشــری 
ســازمان ملل متحد، بايد مطابق بــا اصولی مانند 
عدم گزينــش گری، واقعيت گرايــی و بی طرفی 
باشــد و گزارشگران كشــوری از سياست زدگی يا 

اعمال استاندارد های دوگانه خودداری كنند.
كاظــم غريب آبــادی معاون امور بيــن الملل قوه 
قضائيه و دبير ســتاد حقوق بشر جمهوری اسالمی 
ايران در ادامه برنامه های خود در چارچوب اجالس 
پنجاه و يکم شــورای حقوق بشر سازمان ملل، در 
اين نشســت حضور يافت و مواضع كشــورمان را 

درباره سازوكار گزارشگری كشوری تشريح كرد.
غريب آبادی در سخنان خود ضمن اشاره به اينکه 
حمايت و ارتقاء حقوق بشــر و كرامت انســانی در 
جمهوری اســالمی ايران يك اصل اساســی است، 
گفت: ســازوكار های حقوق بشری ســازمان ملل 
متحد، از جمله شــورای حقوق بشر، بايد مطابق با 
اصولی ماننــد عدم گزينش گری، واقعيت گرايی و 
بی طرفی عمل كنند. آن ها بايد از سياســت زدگی 
يا اعمال استاندارد های دوگانه خودداری كند. آن ها 
بايد از هر اقدامی كه فراتر از ماموريت شــان باشد 
يا اعتماد كشــور های عضــو را از بين ببرد و باعث 
ايجاد تقابل و دوقطبی شدن بيشتر در گفتمان های 

حقوق بشر شود، اجتناب كنند.
وی افزود: از گزارشگران كشوری و موضوعی انتظار 
می رود بــه وظايف خود عمل كــرده و از متمايل 
شــدن به يك طرف يــا اقدام عليه هر كشــوری 
خودداری كنند. گزارشگرانی كه تصميم می گيرند 
از ماموريت خود برای پيشبرد برنامه سياسی برخی 
از كشور ها سوء اســتفاده كنند، بايد كنار گذاشته 
شــوند. اين امر به ويژه در موارد تضاد منافع آشکار 
كه در آن تبعه يکــی از دولت های متخاصم برای 
انجام مأموريت نظارتی كه در واقع توســط كشور 
مربوطه وی تاسيس شــده است، انتخاب می شود، 
بسيار مهم تر جلوه می نمايد.دبير ستاد حقوق بشر 
در رابطه با روند رو به افزايش انتخاب گزارشــگران 
ويژه كشــوری از سوی شــورای حقوق بشر اظهار 
داشت: گســترش تعداد گزارشگران ويژه كشوری، 
هشــدار دهنده و غير سازنده اســت. گزارشگران 
ويژه كشوری كه توســط چند كشور يا گروهی از 
كشور ها در راستای مواضع سياسی خصمانه آن ها 
عليه كشــور های در حال توســعه بر شورا تحميل 
می شــود، صرفا به تقابل، تضاد و حاشــيه سازی 
سازی كمك می كنند.وی همچنين درباره وضعيت 
حقوق بشــر در سرزمين های اشغالی اظهار داشت: 
وخامت اوضاع حقوق بشــر و حقوق بشردوســتانه 
در فلسطين اشــغالی بايد برای هر كسی كه واقعاً 
به حقوق بشــر و كرامت انســانی اهميت می دهد، 
اولويــت اصلی باشــد. جهــان نمی توانــد در اين 

خصوص تنها نظاره گر باشد.

دریچــــه

به رغم جوســازی ها و دروغ پردازی های روزهای اخير گروسی مدير كل آژانس و 
طرف های غربی مذاكرات، برای متهم ســازی ايران نشست ديروز شورای حکام 

بدون صدور قطعنامه پايان يافت. 
طی روزهای غربی طرف هــای غربی مذاكرات با محوريت امريکا و انگليس بر آن 
بوده اند تا نشســت شــورای حکام را به عرصه ای برای صدور قطعنامه ضد ايرانی 
مبــدل نمايند تا به زعم خويش مبنايی برای افزايش فشــارها بر تهران باشــد. 
آنها كه ادعاهايی همچون فعاليت پنهانی هســته ای ايران، متهم سازی ايران به 
حمالت سايبری در آلبانی، ادعای انگليسی ها مبنی بر وجود پهپادهای ايرانی در 
جنگ اوكراين، متهم ســازی ايران به خودداری از رويکرد به توافق و.... را مطرح 
می كردند در نهايت به دنبال صدور قطعنامه در شــورای حکام عليه ايران بودند 
كه با گزارش غير كارشناسی و سياسی گروسی مدير كل آژانس اجرايی می شد. 
به رغم تمام اين اقدامات اما منطق ايران بر بی منطقی طرف غربی پيروز گرديد 
چنانکه »ميخاييل اوليانوف« نماينده روســيه در نهادهای بين المللی مستقر در 
شهر وين اعالم كرد، جلسه شــورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره 
برنامه هســته ای ايران بدون صدور قطعنامه پايان يافــت. او در پيامی توئيتری 
نوشــت: »بحث بر ســر راســتی آزمايی و نظارت در ايران در دور فعلی نشست 
شــورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی پايــان يافت«. اين ديپلمات روس 
افزود: »هيچ قطعنامه يا تصميمی در اين زمينه اتخاذ نشــد. فقط تبادل ديدگاه 

صورت گرفت«.
پيش از اين وزير امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با همتای عمانی صدور بيانيه 
غيرســازنده در نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی را بی ثمر خواند و گفت: 
رمز رســيدن به نقطه مطلوب توافق، تمركز آمريکا بر واقع بينی و نشــان دادن 
اراده الزم است.حسين اميرعبداللهيان و »بدر البوسعيدی« وزير خارجه سلطنت 
عمان تلفنی گفت وگو كردند.اميرعبداللهيان در اين گفت وگو با تأكيد بر پايبندی 
جمهوری اسالمی ايران به روند گفت وگو و تبادل پيام برای رفع تحريم ها و با اشاره 

به تالش همه طرف ها طی چند ماه گذشته، رمز رسيدن به نقطه مطلوب توافق در 
شرايط حاضر را  تمركز اياالت متحده بر واقع بينی و نشان دادن داشتن اراده الزم 
برشــمرد.رئيس دستگاه ديپلماسی با اشاره به نشست جاری شورای حکام آژانس 
بين المللی انرژی اتمی در وين افزود: صدور بيانيه غيرســازنده در نشست آژانس 
هيچ ثمری ندارد. وزير خارجه جمهوری اســالمی ايران همچنين  در گفت وگوی 
تلفنــی با وزير خارجه نيجريه ابراز اميــدواری كرد آژانس بين المللی انرژی اتمی 
وظيفه خود را در قالب فنی و به دور از سياســی كاری دنبال كند و گفت: توافق 
در صورت واقع بينی طرف آمريکايی دست يافتنی است. اميرعبداللهيان همچنين 
اراده و حسن نيت الزم  از سوی جمهوری اسالمی ايران برای رسيدن به گام نهايی 

توافق خوب، قوی و پايدار را مورد تأكيد قرار داد.
بــه گفته ديپلمات هــا، تروئيکای اروپا بــه عالوه آمريکا در حــال البی با ديگر 
كشورهای عضور شــورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی بودند تا با صدور 
بيانيه ای ايران را تحت فشــار قرار دهند.رويتزر نوشت به جای تصويب قطعنامه 

جديد در نشســت جاری شورای حکام،  چهار كشــور حامی قطعنامه ماه ژوئن 
شــامل انگليس، فرانســه،  آلمان و آمريــکا بيانيه ای مشــترك را تهيه كرده و 
اميدوارند كشــورهای ديگر را نيز با خود همــراه كنند.بيانيه فوق می گويد: ما از 
ايران می خواهيم با اقدام فوری تعهدات حقوقی خود را انجام داده و بدون تاخير 
پيشــنهاد مديركل آژانس را برای همکاری بيشــتر به منظور شفاف سازی و حل 

تمام موضوعات برجسته پادمانی بپذيرد.
در اين ميان در چارچوب سياست فشار همزمان با ادامه حمالت ارتش اوكراين، 
وزارت دفاع بريتانيا گفته است كه »به احتمال زياد« نيروهای روسی در اوكراين 
از پهپادهــای دريافتی از ايران در عمليات تاكتيکی در نزديکی جبهه اســتفاده 
كرده است. الزم به ذكر است نماينده روسيه در جلسه شورای حکام در بيانيه ای، 
ضمن تاكيد بر حمايت مسکو از به ســرانجام رسيدن مذاكرات وين، از اقدامات 

»عجوالنه« كشورهای غربی عليه ايران انتقاد كرد.
 صفحه توييتر نمايندگی روسيه در وين نوشت، ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه 
در ســازمان های بين المللی در وين، در بيانيه ای در جلســه شورای حکام، گفت: 
قطعنامه ضدايرانی بی فکرانه ماه ژوئن در شــورای حــکام، پيامدهای منفی اش را 
بــه دنبال آورد. نه تنها موجب پيچيده شــدن وضعيت مذاكرات وين شــد، بلکه 
چالش هــای ديگری نيز بــرای آژانس بين المللی انرژی اتمــی در زمينه اقدامات 
راستی آزمايی مرتبط با برجام ايجاد كرد.اوليانوف ادامه داد: ما به وضوح به ياد داريم 
كه به همکاران غربی مان درباره پيامدهای اقدامات عجوالنه شان هشدار داديم و از 
آن ها خواســتيم از طرح اين قطعنامه صرف نظر كنند. تصميم ايران برای خاموش 
كردن و انتقال دوربين ها و تجهيزات نظارتی، واكنشی مستقيم به اين قطعنامه بود.
نماينده روسيه در وين ادامه داد: روسيه از نهايی كردن موفقت آميز مذاكرات وين 
حمايت می كند. تمامی شرايط مهياست. تمامی طرفين به يك اندازه سخت روی 
اين موضوع كار كردند، اما بايد پيچيدگی سياســی و حساسيت مسائل حل نشده 

در زمينه احيای برجام را در نظر بگيريم.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود راهبرد سیستم ایساتیس درتاریخ 1401/06/21 
امضا ذیل دفاتر  و  به شماره ثبت 601837 به شناسه ملی 14011501009 ثبت 

تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
و  میزبانی  خدمات  و  سایت اینترنت  سازی  پیاده  و  •طراحی  فعالیت:  موضوع 
طرح های  اجرای  بر  فنی  نظارت  و  •مشاوره  آنها  به  مربوط  جانبی  خدمات 
اندازی شبکه های کامپیوتری •طراحی،  انفورماتیکی •طراحی و پشتیبانی و راه 
پیاده سازی و اجرای اتوماسیون اداری و صنعتی •طراحی سیستم های رایانه ای 
•خرید و فروش قطعات و ملزومات مربوط به رایانه و شبکه تعمیر و پشتیبانی 
شرکت های  نمایندگی  اعطای  و  •اخذ  کامپیوتری  افزاری  سخت  سیستمهای 
موضوع  زمینه  در  نمایندگی  دفاتر  و  شعب  •ایجاد  خارجی  و  داخلی  معتبر 
فعالیت شرکت •عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام خدمات 
فوق الذکر •دریافت وام و تسهیالت مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی برای 
شرکت •شرکت در همایشها و کنفرانسها، فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه ای 
شامل سخت افزار و نرم افزار)غیر فرهنگی، غیر هنری، غیر رسانه ای( •ارائه و 
پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری)غیر فرهنگی، غیر هنری، غیر رسانه ای( 
•تهیه و تولید انواع نرم افزارهای تخصصی و کاربردی )غیر فرهنگی، غیر هنری، 
عقد  و  •مشارکت  رایانه ای  سیستم های  فنی  پشتیبانی  و  •اجرا  رسانه ای(  غیر 
قرارداد با موسسات شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی •اخذ ضمانت نامه های 
خارجی  و  داخلی  گمرکات  از  کاال  ترخیص  و  ال سی  و گشایش حساب  بانکی 
الکترونیک •فروش خدمات فنی، مهندسی و  •انجام فعالیت در زمینه تجارت 
و  فنی  خدمات  •صادرات  شبکه ای  غیر  دیجیتالی  و  رایانه ای  زمینه  در  فناوری 

و  اقالم  و  تامین قطعات  و  دیجیتالی،تهیه  اقتصاد  و  رایانه  زمینه  در  مهندسی 
از اخذ مجوزهای  ملزومات و مواد مصرفی در زمینه رایانه درصورت لزوم پس 
مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  فعالیت:  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، اراج، خیابان 
سه،  فناوری  پارک  ساختمان   ،7 پالک  قائم،  بست  بن  ولیعصر،  متری  دوازده 
حقوقی  سرمایه شخصیت   1693916389 کدپستی   302 واحد  همکف،  طبقه 
عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم مهرنوش دهستانی به شماره ملی 0010656928 دارنده 250000000 ریال 
سهم الشرکه آقای امیر رجبی به شماره ملی 0078867681 دارنده 250000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مهرنوش دهستانی به شماره ملی 
اصلی  به سمت عضو  و  نامحدود  به مدت  مدیرعامل  به سمت   0010656928
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر رجبی به شماره ملی 0078867681 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
رئیس  و  مدیرعامل  باامضاء  اداری  و  عادی  نامه های  کلیه  همچنین  و  اسالمی 
هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1381382(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود مـاه نـور کهکشـان درتاریـخ 1401/06/16 بـه 
شماره ثبت 601603 به شناسه ملی 14011488706 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی می گـردد. 
موضـوع فعالیـت: فعالیـت در زمینـه اخـذ رویـداد تنظیـم و انجـام مسـافرت های 
بـا  گردشـگری  خدمـات  گونـه  هـر  و  مـکان  ذخیـره  خارجـی،  و  داخلـی  گروهـی 
رعایـت قوانیـن و مقـررات سـازمان میراث فرهنگـی و صنایـع دسـتی و گردشـگری 
هـر  و  مـکان  ذخیـره  مسـافرت،  بلیـط  فـروش  مسـافرتی  برنامه هـای  تنظیـم  و 
گونـه اقـدام متقضـی مربـوط بـه خدمـات ترابـر مسـافر بـه طـور مسـتقیم یـا غیـر 
مسـتقیم بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات سـازمان هواپیمایـی کشـوری انجـام هریـک 
از فعالیت هـای فـوق مسـتلزم دریافـت مجـوز مربوطـه از مرجـع ذی ربـط وزارت 
متبـوع مـی باشـد. هرگونـه نقـل و انتقـال سـهام،ایجاد و حـذف یـا قبـول نمایندگـی 
یـا شـعبه در هـر نقطـه از کشـور و یـا خـارج از کشـور و هرگونـه تغییـر نـام در مفاد 
اساسـنامه یـا الحـاق یـا حـذف یـک یـا چنـد مـاده در اساسـنامه، افزایـش یـا کاهش 
سـرمایه شـرکت و نقـل و انتقـال سـهام و همچنیـن انتقـال مرکـز اصلـی شـرکت و 
تغییـر مدیـر عامـل مـی بایسـت بـا رعایـت قوانیـن و مقررات و اعالم کتبی سـازمان 
هواپیمایـی کشـوری انجـام پذیـرد. هرگونـه تغییـرات در خصـوص سهام،شـرکا و 
مدیران شـرکت امکان فعالیت و تاسـیس شـعبه باید با کسـب موافقت اداره کل 
میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان تهـران صـورت پذیـرد. بموجب 
و  فرهنگـی  میـراث  سـازمان   1401/06/14 5791/126/14012مـورخ  شـماره  مجـوز 
گردشـگری و صنایـع دسـتی تاسـیس گردیـد. بموجـب مجـوز شـماره 54117 مـورخ 
بموجـب  گردیـد.  تاسـیس  کشـوری  هواپیمائـی  سـازمان  سـازمان   1400/12/08

مجـوز شـماره 1265791 مـورخ 1401/06/14 سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری 
تاسـیس گردیـد. بموجـب مجـوز شـماره 54117 مـورخ 1400/12/08 سـازمان هوایـی 
کشـوری تاسـیس گردیـد. مـدت فعالیـت: از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز 
اصلـی: اسـتان تهـران، شهرسـتان تهـران، بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، پاسـداران، 
خیابـان شـهید مجیـد جعفـری )بوسـتان 9(، خیابـان شـهید داود اسـالمی، پـالک 
کدپسـتی 1666718784  واحـد 303   ،3 سـاختمان سـوالریس، طبقـه   ،43.003
سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 500,000,000 ریـال نقـدی میزان 
سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای امیـد صفـری بـه شـماره ملـی 1100062505 
ملـی  بـه شـماره  رمضانـی  نرگـس  خانـم  الشـرکه  ریـال سـهم   250000000 دارنـده 
1100224254 دارنـده 250000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای 
امید صفری به شـماره ملی 1100062505 به سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانـم نرگـس رمضانـی 
بـه شـماره ملـی 1100224254 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود 
قبیـل  از  آور شـرکت  تعهـد  و  بهـادار  اسـناد  و  اوراق  کلیـه  امضـا:  دارنـدگان حـق 
رئیـس  و  مدیرعامـی  امضـاء  بـا  اسـالمی  عقـود  قراردادهـا،  بـروات،  چـک، سـفته، 
هیئـت مدیـره متفقـا و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری باامضـاء مدیرعامـل 
عامـل: طبـق  مدیـر  اختیـارات  باشـد.  مـی  معتبـر  مهـر شـرکت  بـا  منفـردا همـراه 
شـرکت  آگهی هـای  درج  جهـت  سیاسـت روز  االنتشـار  کثیـر  روزنامـه   اساسـنامه 

تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1381349(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
تاسیس شرکت سهامی خاص رسام ونداد ایرانیان درتاریخ 1401/06/22 به شماره 
امضـا ذیـل دفاترتکمیـل  و  ثبـت  بـه شناسـه ملـی 14011503583  ثبـت 601904 

گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی می گـردد. 
نظـارت،  )مشـاوره،  رایانـه ای  زمینه هـای  کلیـه  در  فعالیـت  فعالیـت:  موضـوع 
طراحـی، تولیـد، توزیـع، نصـب و راه اندازی، پشـتیبانی سیسـتم های نـرم افزار)غیر 
فرهنگـی، غیـر هنـری(، سـخت افـزار و شـبکه های رایانـه ای غیـر فرهنگـی و غیـر 
هنـری(، طراحـی و تولیـد کاال در حـوزه فناوری هـای برتـر و بـا ارزش افـزوده بـاال 
توسـعه  الزم،  مجوزهـای  اخـذ  از  پـس  مشـتری  افزارهـای سـفارش  نـرم  تولیـد  و 
برنامه هـای کاربـردی و فراهـم آوردن زیرسـاخت های مـورد نیـاز بـرای درآمدزایـی 
در بسـتر فـوق الذکـر و ارائـه خدمـات در ایـن رابطـه شـامل راه انـدازی، خریـد و 
فروش کاال و خدمات مجاز در بسـتر مجازی و بازار ارائه کاال و کسـب و کارها در 
بسـتر مجـازی، شـرکت در مناقصـات مرتبـط، خدمـات بازاریابـی مجـاز الکترونیکـی 
غیـر هرمـی و غیـر شـبکه ای، ارائـه خدمـات مشـاوره بازاریابـی مجـاز )غیـر هرمـی و 
غیـر شـبکه ای(، واردات، صـادرات، خریـد، فـروش بازرگانـی کاال و خدمـات مجـاز، 
خدمـات  ارائـه  سـازی،  پیـاده  فنـی،  نظـارت  تحلیـل،  و  تجزیـه  فـروش،  توسـعه، 
مشـاوره مدیریـت در خصـوص مدیریـت اسـتراتژیک، مدیریـت منابـع انسـانی، 
بازاریابـی مجـاز )غیـر هرمـی و غیـر شـبکه ای(، توسـعه خدمات نویـن فنی، طراحی، 
پیاده سـازی و بهینه سـازی فرایندها، توسـعه، فروش، مشـاوره، تجزیه و تحلیل، 
نظـارت فنـی، پیـاده سـازی، پشـتیبانی و نگهـداری فنـی و تجـارت الکترونیـک بـه 
صـورت غیـر هرمـی و غیـر شـبکه ای، ایجاد شـعب و نمایندگـی در داخـل و خـارج 
از کشـور در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت، شـرکت در نمایشـگاههای داخلـی و 
خارجـی، انجـام فعالیت هـای مجـاز تجـاری و بازرگانـی و اقتصـادی، خریـد و فـروش 
کاالهـا، اخـذ و اعطـای نمایندگـی، انعقـاد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، 
تدویـن و ارزیابـی فنـی و اقتصـادی و مطالعـات امکان سـنجی و توجیهـی طرح هـای 
کسـب و کار و تجـاری و نظـارت بـر اجـرای آنهـا، انجـام کلیـه فعالـت فعالیت هـای 
آمـاری در زمینه هـای اقتصـادی و بازاریابـی بـرای محصـوالت مختلـف بـه صـورت 
غیـر هرمـی و غیـر شـبکه ای، تهیـه طرحهـای آمارگیـری و مطالعاتـی شـامل طـرح 
تهیـه  اطالعـات،  اسـتخراج  و  میدانـی  عملیـات  اجـرای  و  گیـری  نمونـه  موضوعـی 
زمینه هـای  در  نظرسـنجی  میدانـی،  عملیـات  اجـرای  و  نظرسـنجی  طرحهـای 

آمارگیـری،  از  و تحلیـل داده هـای حاصـل  اقتصـادی و خدماتـی، تجزیـه  مختلـف 
بـازار سـنجی ها، نظرسـنجی ها و تهیـه برنامـه ورود اطالعـات و اسـتخراج نتایـج بـا 
کامپیوتـر، افتتـاح انـواع حسـاب های بانکـی و اخـذ وام جهـت فعالیتهـای شـرکت 
درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت: از 
تهـران،  تهـران، شهرسـتان  اسـتان  اصلـی:  نامحـدود مرکـز  مـدت  بـه  ثبـت  تاریـخ 
بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، اختیاریـه، خیابـان شـهید رضـا جهانـی نیـا، بـن بسـت 
محسـن، پالک 2-، طبقه 5، واحد 2 کدپسـتی 1958744767 سـرمایه شـخصیت 
حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسـم به 100 سـهم 100000 
ریالی تعداد 100 سـهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسـط موسسـین طی 
گواهـی بانکـی شـماره 8945 مـورخ 1401/06/19 نـزد بانـک شـهر شـعبه دیباجـی 
جنوبـی بـا کـد 6105337 پرداخـت گردیـده اسـت والباقی در تعهد صاحبان سـهام 
می باشـد اعضـا هیئـت مدیـره خانـم نجمـه حیـدرزاده جنـت آبـادی بـه شـماره ملـی 
0922172390 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت رئیـس هیئـت 
مدیـره بـه مـدت 2 سـال خانـم خدیجـه بیوکـی بـه شـماره ملـی 0933829809 بـه 
سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای حبیـب حبیبـی نیـک جـو 
بـه شـماره ملـی 0946254370 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 
سـال دارنـدگان حـق امضـا: کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیل 
چـک، سـفته، بـروات، قراردادهـا عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و 
اداری باامضاءمدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شـرکت معتبر 
مـی باشـد اختیـارات مدیـر عامـل: طبق اساسـنامه بازرسـان خانم زهـرا حدادمقدم 
به شـماره ملی 0922154341 به سـمت بازرس علی البدل به مدت 1 سـال خانم 
زهـرا برومنـد بـه شـماره ملـی 0935205608 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 
سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار سیاسـت روز جهـت درج آگهی هـای شـرکت تعییـن 
گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت 

نمـی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1381392(

آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیل تجارت گیتی درتاریخ 1401/06/22 به 
شماره ثبت 601882 به شناسه ملی 14011502597 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت: ارائه، خرید و فروش و توزیع، واردات و صادرات کاالهای مجاز 
زیر ساخت  و  الکترونیک  حفاظت  مزایدات،  و  مناقصات  در  بازرگانی، شرکت 
زمینه  در  خدمات  کلیه  و  پیمانکاری  امور  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  مخابرات، 
ساخت و ساز ساختمان ها، نصب و راه اندازی انواع دوربین مداربسته درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت 
مرکزی،  بخش  تهران،  تهران، شهرستان  استان  اصلی:  مرکز  نامحدود  مدت  به 
شهر تهران، چهارراه جامی، خیابان شیخ هادی، بن بست شهیدرضا ذوقی نژاد، 
شخصیت  سرمایه   1138834448 کدپستی  شرقی  واحد   ،2 طبقه   ،3 پالک 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
ریال   500000 دارنده  ملی 0015133826  به شماره  گنجعلی  مینا   از شرکا خانم 

ملی 0017129095  به شماره  ده  آقای سیدفرزام حسینی سالک  الشرکه  سهم 
به  گنجعلی  مینا  خانم  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال   500000 دارنده 
شماره ملی 0015133826 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
ده  سالک  حسینی  سیدفرزام  آقای  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  و 
به شماره ملی 0017129095 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار سیاست روز 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1381387(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود


