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قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

معاون شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) :

اکسپوی  ۲۰۲۰دوبی باید برای ایران آورده اقتصادی داشته باشد

پروازها درفرودگاه امام با رعایت مقررات ایمنی است
معــاون بهــره بــرداری فرودگاهــی
شــرکت شــهر فرودگاهــی امــام
خمینــی (ره) گفــت  :فــرودگاه
امــام (ره) بــا رعایــت همــه
مقــررات و قوانیــن ملــی و بیــن
المللــی در حــوزه امنیــت و

ایمنــی ،پذیــرای پروازهاســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری شــرکت شــهر فرودگاهــی امــام خمینــی
(ره)« حســن خوشــخو »بــا بیــان اینکــه پروازهــا در فــرودگاه امــام
(ره) براســاس روال عــادی انجــام مــی شــود ،افزود:ســقوط هواپیمــای
بویینــگ  ٧٣٧هواپیمایــی اوکرایــن اینترنشــنال هیــچ گونــه وقفــه
ای درپروازهــای ایــن فــرودگاه ایجــاد نکــرد و عملیــات نشســت و
برخاســت پروازهــا از زمــان وقــوع ســانحه تاکنــون بــدون هیچگونــه
خللــی در حــال انجــام اســت.
وی ضمــن یــادآوری اهمیــت و نقــش فــرودگاه امــام (ره) در صنعــت
حمــل و نقــل هوایــی کشــور و حضــور شــرکت هــای هواپیمایــی
داخلــی و خارجــی در ایــن فــرودگاه افزود:رعایــت همــه مقــررات
و قوانیــن ملــی و بیــن المللــی در حــوزه امنیــت و ایمنــی پروازهــا
مهمتریــن و اصلــی تریــن اولویــت ایــن فــرودگاه اســت تــا پروازهــا
بــدون هیچگونــه مشــکلی انجــام شــوند.
خوشــخو اضافــه کرد:اکنــون همچــون همیشــه شــرایط بــرای انجــام
ایمــن پروازهــا در فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی (ره) فراهــم
اســت و هیــچ مســاله ای امنیــت و ایمنــی پروازهــا در ایــن فــرودگاه
را تهدیــد نمــی کنــد و آمادگــی میزبانــی از پروازهــای همــه شــرکت
هــای هواپیمایــی وجــود دارد.
معــاون بهــره بــرداری فرودگاهــی شــرکت شــهر فرودگاهــی امــام
خمینــی (ره) خاطــر نشــان کــرد :ایــن مجموعــه بعنــوان مهمتریــن
درگاه ورودی کشــور همــواره بــر خدمــت رســانی شایســته بــه
مســافران داخلــی و خارجــی تاکیــد دارد و همــه دســتورالعمل هــای
الزم در جهــت تامیــن رفــاه ،امنیــت و ایمنــی مســافران را رعایــت
مــی کنــد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :

قیمت خودرو کاهش مییابد

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از موافقــت بــا پرداخــت ۵۰۰۰
میلیــارد تومــان بــه خودروســازان خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا رحمانــی وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
دربــاره پرداخــت تســهیالت بــه خودروســازان ،گفــت :هفتــه
گذشــته شــورای پــول و اعتبــار پرداخــت ۵۰۰۰میلیــارد تومــان بــه
خودروســازان را تصویــب کــرد تــا شــرکت هــای خودروســاز از ایــن
اعتبــار بــرای پرداخــت بدهــی خــود بــه قطعــه ســازان اســتفاده
کننــد .اگرچــه  ۵۰۰۰میلیــارد تومــان مبلــغ زیــادی نیســت امــا
میتوانــد مشــکل خودروســازان را تــا حــدودی رفــع کنــد.
وی اظهــار کــرد :مقــرر اســت بــه هــر خودروســاز  ۲۵۰۰میلیــارد
تومــان پرداخــت شــود تــا ایــن اعتبــار در اختیــار قطعــه ســازان قــرار
گیــرد؛ رونــد تخصیــص ایــن اعتبــار هماننــد  ۴۰۰۰میلیــارد تومانــی
اســت کــه در ســال گذشــته پرداخــت شــد.
وی اضافــه کــرد ۵۰۰۰:میلیــارد تومــان در وهلــه نخســت بــه قطعــه
ســازانی پرداخــت میشــود کــه جــزو زیرمجموعــه خودروســازان
نبــوده و بــه معنــای واقعــی خصوصــی باشــند زیــرا برخــی از قطعــه
ســازان زیــر مجموعــه خودروســازان هســتند.
رحمانــی پرداخــت  ۵۰۰۰میلیــارد تومــان بــه خودروســازان بــرای
تســویه بخشــی از بدهــی آنهــا بــه قطعــه ســازان را عاملــی بــرای
تحــرک در صنعــت خودروســازی دانســت و ادامــه داد :از آنجایــی
کــه تولیــد خودروســازان افزایــش یافتــه و عرضــه بــه بــازار بیشــتر
میشــود ،قیمــت خــودرو کاهــش مییابــد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در گفتوگــو بــا خانــه ملــت بــا
بیــان اینکــه در شــرایط کنونــی خــودور بــرای مــردم بــه کاالیــی
ســرمایهای تبدیــل شــده و خریــد بــه منظــور حفــظ ارزش
پــول صــورت میگیــرد ،تصریــح کــرد :در حــال حاضــر تولیــد
خودروســازان از ۴۰۰۰دســتگاه خــودرو عبــور کــرده و در صــورت
ادامــه ایــن رونــد در  ۵ماهــه آینــده التهــاب بــازار خــودرو از بیــن
رفتــه و آرامــش بــه بــازار برمیگــردد.

قائممقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،اکســپوی  ۲۰۲۰دوبــی
را فرصتــی بینظیــر بــرای معرفــی کاالهــا و خدمــات ایرانــی بــه
جهــان دانســت و گفــت :رونــق صــادرات کاال و خدمــات و نیــز
جــذب ســرمایهگذار خارجــی بــرای حضــور در اقتصــاد ایــران،
بایــد دو آورده مهــم اکســپو باشــد.
بــه گــزارش شــبکه اطــاع رســانی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت« ،حســین مــدرس خیابانــی»در نشســت هماهنگــی
ســتاد ملــی اکســپو افــزود :ورودیهــای ایــران بــه ایــن نمایشــگاه
 ۶ماهــه ،میتوانــد از جنــس فرهنــگ ،هنــر ،اقتصــاد و موضــوع
هــای مرتبــط بــا تمــدن و یــا حتــی مباحــث اجتماعــی ،فنــاوری،
کشــاورزی ،صنعــت و معــدن باشــد ،اماآنچــه کــه بایــد از ایــن
محــل کســب شــود ،دو خروجــی مهــم اســت؛ بــه نحــوی کــه
خروجــی نخســت بایــد از جنــس صــادرات کاال و خدمــات ایرانــی و
خروجــی دوم نیــز میبایســت از بابــت ســرمایهگذاری کشــورهای
دیگــر در ایــران بــا توجــه بــه پتانســیلهای ارایــه شــده در ایــن

نمایشــگاه باشــد.
قائممقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :گردشــگری
نیــز در گــروه صــادرات ایــران قــرار میگیــرد و بایــد بــه ایــن
بخــش نیــز توجــه ویــژه داشــته و حواســمان باشــد کــه در دوره
نمایشــگاه ،جــذب گردشــگر نیزمــورد نظــر قــرار گیــرد تــا خروجــی
ایــن نمایشــگاه بــرای ایــران ،آوردههــای اقتصــادی از جنــس رونــق
صــادرات کاال و خدمــات باشــد؛ بنابرایــن چنانچــه غیــر از ایــن
باشــد ،از پتانســیل بینظیــر اکســپو بــه خوبــی اســتفاده نشــده
اســت .وی تاکیــد کــرد :بایــد ازهمــه ظرفیتهــای دســتگاههای
دولتــی و خصوصــی اســتفاده کــرده و امــور را بــه صــورت
غیرمتمرکــز تــا زمــان برگــزاری نمایشــگاه مدیریــت کــرد ،بــه ایــن
معنــا کــه پراکندگــی مناســبی از حیــث کمیتههــای تخصصــی
شــکل گرفتــه و نتایــج و تصمیمــات آنهــا بــه صــورت مرتــب
رصــد شــود .در ایــن میــان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران بــا طیــف گســتردهای از بخشهــای مختلــف
نیــز بایــد مســئولیت مناســبی در ایــن حــوزه داشــته و بــه خوبــی
آن را ایفاکنــد .وی افــزود :همــه مباحــث مرتبــط بــا آخریــن
پیشــرفتها ،فنــاوری ،دســتاوردهای علمــی ،فرهنگــی و اجتماعــی
در کنــار پتانســیلها و توانمندیهــای اقتصــادی یــک کشــور،

در قالــب برگــزاری رویــداد اکســپو گــرد هــم جمــع میشــوند
کــه جمهــوری اســامی ایــران بــا فرهنــگ غنــی بایــد بــا همــه
دســتگاههای اجرایــی ،فعــاالن اقتصــادی و بخــش خصوصــی در
برگــزاری هــر چــه مؤثرتــر درایــن رویــداد حاضــر باشــد.
مــدرس خیابانــی اضافــه کــرد :فضایــی کــه اکســپوی  ۲۰۲۰دوبــی
پیــش روی ایــران قــرار داده ،باوجــود اینکــه برخــی از کشــورهای
دنیــا بــرای منــزوی ســازی ایــران تــاش مــی کننــد ،امــا یــک
فرصــت خواهیــم داشــت کــه بــا اســتفاده از همــه ظرفیتهــا،
تــوان و چهــره واقعــی جمهــوری اســامی ایــران را بــه کشــورهای
جهــان نشــان دهیــم.
قائــم مقــام وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه فضــای
بســیار مؤثــری کــه نمایشــگاه اکســپو بــرای معرفــی عرصههــای
مختلــف اقتصــادی و رویدادهــای فرهنگــی ،اجتماعــی و هنــری
کشــور فراهــم م ـیآورد ،خاطرنشــان کــرد :چنانچــه از ایــن فضــا
اســتفاده نشــود ،بعدهــا افســوس خواهیــم خــورد.
وی خواســتار آن شــد تــا شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللــی جمهــوری اســامی ایــران تــا صفحــه مشــارکت
دســتگاههای اجرایــی را در نمایشــگاه اکســپوی  ۲۰۲۰دوبــی در
بــاز ه زمانــی پیــش از برگــزاری اکســپو نبنــدد.

وزیر امور خارجه :

اگرکشورها مقابل آمریکا مقاومت نکنند هزینه بیشتری خواهند پرداخت
وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران در پیامــی بــه
جامعــه جهانــی هشــدار داد و گفــت کــه اگــر کشــورها در مقابــل
یکجانبهگرایــی آمریــکا مقاومــت نکننــد ،هزینههــای بیشــتری
خواهنــد پرداخــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،در پــی خــودداری آمریــکا از صــدور
ویــزا بــرای وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران ،متــن
ســخنان تنظیــم شــده محمــد جــواد ظریــف بــرای شــرکت در
نشســت شــورای امنیــت ســازمان ملــل ،توســط توســط نماینــده
ایــران در ایــن ســازمان قرائــت شــد.
در بخشــی از ایــن متــن ،بــا اشــاره بــه یکجانبــه گرایــی مخــرب آمریکا
و آثــار زیانبــار آن بــر قواعــد و هنجارهــای بیــن المللــی ،از تــرور
بزدالنــه قهرمانانــی کــه کابــوس گروههایــی نظیــر داعــش بودنــد ،بــه
عنــوان یــک نمونــه از اقدامــات ایــن کشــور یــاد شــده اســت.
وزیــر امــور خارجــه تاکیــد کــرد :از زمــان روی کار آمــدن رژیــم
جدیــد آمریــکا و در تعــارض اساســی بــا منشــور ملــل متحــد،
تاسـیس رشکـت بـا مسـئولیت محـدود افـق رسخ راه
ابریشـم درتاریـخ  1398/10/01بـه شماره ثبـت 1995
بـه شناسـه ملـی  14008858897ثبـت و امضـا ذیـل
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه رشح زیـر
جهـت اطلاع عمـوم آگهـی میگـردد .موضـوع فعالیـت
 :عملیـات سـاخت در امـور عمرانـی از قبیـل احـداث
سـاختامن و راه و یـا شـبکه هـای آب رسـانی فـروش
سـموم دفـع آفـات و بیامریهـای نباتـی داللـی و حـق
العمـل کاری و منایندگـی تجـاری صنـدوق هـای حامیت
از توسـعه بخـش کشـاورزی واردات بـذر  ،پیـاز  ،قلمـه
 ،پیونـد ،ریشـه و میـوه  ،نهـال و تخـم نباتـات واردات
و صـادرات و ترخیـص کاال از کمـرگ جمهـوری اسلامی
ترخیـص کاال از گمـرک جمهـوری اسلامی موضوعـات
مربـوط بـه تجـارت الکرتونیـک درصـورت لـزوم پـس از
اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت :
از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلی  :اسـتان
تهـران  -منطقـه  ، 14شهرسـتان قـدس  ،بخـش مرکـزی ،
شـهر قـدس ،محلـه نـدارد  ،کوچـه سـید احمـد خمینـی
(ره)  ،بن بسـت شـهید محمد شـاهقلی  ،پالک  ، 2طبقه
اول  ،واحد  1کدپسـتی  3751891176رسمایه شـخصیت
حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ  10000000ریـال نقدی
میـزان سـهم الرشکـه هـر یـک از رشکا خانـم معصومـه
مـروت پـور بـه شماره ملـی  0034830219دارنـده
 5000000ریال سـهم الرشکه آقای هوشـنگ سـلامنی به
شماره ملی  2801189121دارنده  5000000ریال سـهم
الرشکـه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای مصطفی سـلامنی به
شماره ملـی 0010146571و بـه سـمت رئیـس هیئـت
مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو هیئـت
مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای مرتضـی سـلامنی بـه
شماره ملـی 0018500609و بـه سـمت مدیرعامـل بـه
مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره بـه
مـدت نامحـدود آقای هوشـنگ سـلامنی به شماره ملی
2801189121و بـه سـمت عضـو هیئت مدیـره به مدت
نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا  :مدیر عامـل و یا رییس
هیـات مدیـره اختیـارات مدیـر عامـل  :طبـق اساسـنامه
روزنامـه کثیـر االنتشـار اعتـدال جهـت درج آگهـی های
رشکـت تعییـن گردیـد .ثبت موضـوع فعالیـت مذکور به
منزلـه اخـذ و صدور پروانه فعالیت منی باشـد .اداره کل

تهدیدهــا و حمــات افزونتــری متوجــه مــردم ایــران و ســایر
کشــورها شــده اســت و حــاال آمریــکا حتــی بــه تقلیــد از جنایــت
جنگــی داعــش ،میــراث فرهنگــی تمــدن هــزاران ســاله ایــران را
تهدیــد میکنــد.
در ســخنرانی ظریــف آمــده اســت :اقــدام  ۸ژانویــه مــا علیــه یــک
پایــگاه هوایــی در عــراق کــه از آن حمــات بزدالنــه علیــه شــهید
ســلیمانی صــورت گرفتــه بــود ،اقدامــی متناســب در پاســخ بــه
یــک حملــه تروریســتی و منطبــق بــر حــق ایــران در دفــاع مشــروع
بــر اســاس مــاده  ۵۱منشــور ســازمان ملــل بــود.
وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه خــروج آمریــکا از موافقتنامههــای
مهــم بیــن المللــی ،برجــام و تــاش بــرای مجــازات کشــورهایی که
قطعنامــه  ۲۲۳۱را اجــرا میکنن ـد ،از آنهــا بــه عنــوان اقداماتــی
بــی ســابقه و اهانتــی کامـ ًا آشــکار بــه شــورای امنیــت یــاد کــرد.
وی ضمــن اشــاره بــه برخــی اقدامــات مخــرب آمریــکا در زمینــه
اقتصــادی ،از جملــه تررویســم اقتصــادی علیــه ایــران کــه موجــب

ثبـت اسـناد و املاک اسـتان تهـران مرجـع ثبـت رشکت
هـا و موسسـات غیرتجـاری قـدس ()713532
----------------آگهـی تغییـرات رشکـت ایـده آل بتن کاسـپین (بـا
مسـئولیت محـدود) بـه شماره ثبـت  8790و شناسـه
ملـی  10861471301بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع
عمومـی عـادی بطور فـوق العـاده مـورخ 1398/07/10
تصمیمات ذیـل اتخـاذ شـد  :آقـای جـواد صالحـی بـه
شماره ملـی  - 4322953026آقـای محسـن خیردوسـت
صومعـه رسایـی بـه شماره ملـی  4322966462و خانـم
محبوبـه صالحـی بـه شماره ملـی  4321627699بعنوان
اعضـای هیئـت مدیـره رشکـت بـرای مـدت نامحـدود
انتخـاب گردیدنـد .اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان
قزویـن اداره ثبـت رشکـت هـا و موسسـات غیرتجـاری
قزویـن ()715382
-------------------آگهـی کاهـش رسمایـه تولیـدی گلبرگ دنیـا بـا
مسـئولیت محـدود بـه شماره ثبـت  455و شناسـه
ملـی  10862031487بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع
عمومـی فـوق العـاده مـورخ - : 1398/09/23آقـای
رجـب خـدادادی بـا کـد ملـی  2093357003بـا دریافت
 70/400/000ریـال از صنـدوق رشکـت سـهم الرشکـه
خـود را از  352/000/000ریـال بـه 281/600/000
ریـال کاهـش داد .در نتیجـه رسمایـه رشکـت از مبلـغ
 570/400/000ریـال بـه  500/000/000ریـال کاهـش
یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه بشرح فوق اصالح
گردیـد- .لیسـت سـهامداران بعـد از کاهـش رسمایـه:
آقـای رجـب خـدادادی دارای  281/600/000ریال سـهم
الرشکـه ،خانـم فاطمـه اسـکندری دارای 68/000/000
ریـال سـهم الرشکـه ،آقـای امیـر حسـن خـدادادی دارای
 80/000/000ریـال سـهم الرشکه ،خانـم عطیه خدادادی
دارای  35/200/000ریـال سـهم الرشکـه ،خانـم ماریـه
خـدادادی دارای  35/200/000ریـال سـهم الرشکـه.
حجـت الـه قلـی تبـار رسپرسـت اداره ثبـت رشکتهـا و
موسسـات غیرتجاری شهرسـتانهای اسـتان تهران سـازمان
ثبـت اسـناد و املاک کشـور اداره کل ثبـت اسـناد و
املاک اسـتان تهران مرجـع ثبت رشکت ها و موسسـات
غیرتجـاری پردیـس ()717533

مشــکالت جــدی در دســتیابی مــردم عــادی از جملــه بــه دارو
شــده ،اعــام کــرد هیــچ کشــوری از جملــه متحــدان اروپایــی آن،
از شــر ایــن گونــه اقدامــات مخــرب آمریــکا در امــان نیســت.
ظریــف افــزود در چنیــن شــرایطی ،منفعــل بــودن ،ســر فــرود
آوردن در مقابــل یکجانبهگرایــی آمریــکا در روابــط دوجانبــه،
وجــه المصالحــه قــرار دادن اصــول منشــور بــرای منافــع کوتــاه
مــدت ،یــا حتــی تــاش بــرای رهایــی از ضررهــای آنــی ناخواســته،
موجــب تشــجیع بــی قانونــی یکجانبــه گرایانــه و قلــدری علیــه
خــود آنهــا خواهــد شــد.
وزیــر امــور خارجــه تاکیــد کــرد بــرای تقویــت چندجانبــه گرایــی،
نبایــد یکجانبــه گرایــان مــورد تشــویق قــرار گیرنــد.

آگهـی تغییـرات رشکـت پیشرو تهویـه خراسـان رشکـت
سـهامی خـاص بـه شماره ثبـت  48387و شناسـه ملـی
 10380647484بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی
فـوق العـاده مـورخ  1398/09/20تصمیمات ذیل اتخاذ
شـد  :نشـانی مرکـز اصلی رشکت از محـل قبلی به آدرس
اسـتان خراسـان رضوی  ،شهرستان مشـهد  ،بخش مرکزی
 ،شـهر مشـهد ،محلـه قاسـم آبـاد  ،کوچـه ادیـب 32/8
[ ، ]30/3خیابـان ادیـب  ، 30پلاک  ، 9-طبقـه همکـف
کدپسـتی  9187146663تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه
در اساسـنامه بشرح فـوق اصلاح گردیـد .اداره کل ثبت
اسـناد و امالک اسـتان خراسـان رضوی اداره ثبت رشکت
هـا و موسسـات غیرتجـاری مشـهد ()726338
------------------آگهـی تغییـرات رشکـت داروسـازی پرنـد دارو
سـهامی خـاص بـه شماره ثبـت  2263و شناسـه ملـی
 10861227145بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع
عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ 1398/09/13
تصمیمات ذیـل اتخـاذ شـد -1 :ترازنامـه و حسـاب
سـود و زیـان رشکـت منتهـی بـه سـال  1397مـورد
تصویـب قـرار گرفـت  -2 .فرامـرز اخرتاعـی بـه شماره
ملـی 0048898678وامیـر عبـاس اخرتاعـی بـه شماره
ملـی 0057281971وعاصـم عبداللـه پـور بـه شماره
ملـی 2830788370بـه عنوان اعضاء هیئـت مدیره برای
مـدت دو سـال انتخـاب شـدند-3 .موسسـه حسابرسـی
پارسـیان حسـابرس افق به شناسـه ملی 10320257591
بـه سـمت بـازرس اصلـی و حمیـد بیگدلـی بـه شماره
ملـی  0061023507بـه سـمت بـازرس علی البـدل برای
مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب شـدند .اداره کل ثبـت
اسـناد و املاک اسـتان مرکـزی مرجع ثبـت رشکت ها و
موسسـات غیرتجـاری سـاوه ()726879
--------------------آگهـی تغییـرات رشکـت بابـک گاز رشکت سـهامی خاص
بـه شماره ثبـت  55و شناسـه ملـی  10630007372بـه
اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1397/11/29
1 :ـ آقـای ابوالفضـل الـه قلـی شـهربابکی بـه شماره
ملـی  3149588510بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره
و مدیـر عامـل 2ـ آقـای احمـد الـه قلـی شـهربابکی
بـه شماره ملـی 3149528232بـه سـمت نایـب رئیـس

هیئـت مدیـره 3ـ خانـم صدیقـه الـه قلی شـهربابکی به
شمارملی  3149549671بـه سـمت عضو هیئـت مدیره
 2کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـدآور رشکـت ازقبیـل چک  ،سـفته  ،بـروات  ،قراردادها و عقوداسلامی
بـا امضـاء آقـای ابوالفضـل الـه قلـی شـهربابکی رئیـس
هیـات مدیـره و مدیـر عامـل و آقـای احمـد الـه قلـی
شـهربابکی نایـب رئیس هیات مدیـره و در غیاب رئیس
هیـات مدیـره بـا امضـاء احمـد الـه قلـی شـهربابکی و
صدیقـه الـه قلـی شـهربابکی همـراه بـا مهـر رشکـت
معتبر مـی باشـد و نامـه هـای اداری و مکاتبـات عادی
بـا امضـاء مدیـر عامـل و مهـر رشکـت ودر غیـاب مدیـر
عامـل بـا امضـاء نائـب رئیـس هیـات مدیـره همـراه بـا
مهـر رشکـت معتبر مـی باشـد  .اداره کل ثبـت اسـناد
و املاک اسـتان کرمـان مرجـع ثبـت رشکـت هـا و
موسسـات غیرتجـاری شـهربابک ()727900
-----------------آگهـی تغییـرات رشکـت بهیـن گستران بـرق کاسـپین با
مسـئولیت محـدود بـه شماره ثبت  726و شناسـه ملی
 14004836632بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی
فـوق العـاده مورخ  1398/09/24تصمیمات ذیل اتخاذ
شـد  - 1 :تعـداد اعضـای هیئـت مدیـره :تعـداد اعضای
هیئـت مدیـره از  4نفـر بـه  2نفر کاهـش یافت و ماده
مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد .اداره کل ثبـت
اسـناد و املاک اسـتان مازندران مرجع ثبـت رشکت ها
و موسسـات غیرتجـاری عباس آبـاد ()728026
------------------آگهـی تغییـرات رشکـت رایـان الکرتونیـک سـپهر جهانگیـر
سـهامی خـاص بـه شماره ثبـت  12867و شناسـه ملـی
 14004411935بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی
فـوق العـاده مـورخ  1398/09/24تصمیمات ذیـل اتخـاذ
شـد  - 1 :محـل رشکـت در واحـد ثبتـی سـاری از نشـانی
قبلـی به نشـانی اسـتان مازنـدران ،شهرسـتان سـاری ،بخش
مرکـزی ،دهسـتان اسفیوردشـوراب ،روسـتا رسخـکال ،محلـه
رسخـکال ،کوچـه شـهید محمدکنهسـال ،بـن بسـت الزهـرا،
پلاک  ،0طبقـه همکـف بـه کدپسـتی  4813134848تغییر
یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشرح فـوق اصلاح
گردید .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان مازندران اداره
ثبـت رشکـت هـا و موسسـات غیرتجـاری سـاری ()728030

