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سه شنبه  11آذر ماه 1399
شمــاره 4076

روحانی:

سامانه جامع تجارت می تواند جلوی برخی مفاسد را بگیرد

رییس جمهور اعالم کرد که ســامانه جامع تجارت می تواند
جلوی برخی مفاسد را بگیرد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی
در جلسه شورای فناوری اطالعات (دولت الکترونیک) اظهار
کرد :سامانه جامع تجارت کار بسیار بزرگی است و از االن در
دسترس همه فعاالن قرار میگیرد .این سامانه میتواند جلوی
برخی از مفاسد را بگیرد.
وی افزود :هدف ما از این ســامانه این است که جلوی سوء
استفاده ها گرفته و فعالیت های بازرگانی کام ً
ال شفاف شود.
 ۷۰درصد این سامانه جامع امروز افتتاح شده است .امیدواریم
در  ۱۱بهمن امسال شــامل تکمیل این سامانه باشیم .این
ســامانه جزو آرزوهای دولت و مورد تاکید رهبری بود و این
سامانه می تواند کار را برای مبارزه با قاچاق تکمیل کند.
روحانی با اشاره به اهمیت وعده دولت درباره راه اندازی این
سامانه گفت :این سامانه هم برای این که تجار و بازرگانان ما
به راحتی به سامانه تجارت و همزمان سامانه بانک مرکزی
و گمرکات و حتی بیمه و امثال اینها دسترســی داشته باشند
ایجاد شد ما در یک پنجره واحد این خدمات را ارائه میکنیم.
رییس جمهوری افزود :این باعث میشود فردی که میخواهد
کاالیی را وارد کند -به خصوص کاالهای اساسی و ضروری
که برای ما مهم است -بتواند به راحتی با ورود به این سامانه
ثبت سفارش کند و از طریق آن مجوزها و تاییدیههای الزم
اخذ شــود و از طریق همین سامانه تخصیص و تامین ارز از
بانک مرکزی داده شــود و در ادامه اقدامات الزم برای خرید
کاال و ورود به بنادر و گمرکات انجام شــده و باالخره به بازار
عرضه شود.
روحانی افزود ۷۰ :درصد این سامانه جامع افتتاح شده است و
در اختیار اســت ۳۰ ،درصد که بخش بزرگی از آن به سامانه

خبر

انبارهای کشور اعم از انبارهای دولتی ،بنادر و گمرکات است
به این ســامانه متصل میشود .اما برخی انبارهای مربوط به
بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی هســت که
تصمیم این جلسه این اســت که اقدامات الزم برای اتصال
انبارها تا بهمن ماه در دهه مبارک فجر انجام بگیرد.
وی اظهار کرد :امیدواریم  ۱۱بهمن  ۹۹شــاهد تکمیل این
سامانه با الحاق همه انبارها به آن باشیم و این سامانه تحول
بزرگی ایجاد میکند.رییس جمهوری با بیان اینکه این سامانه
یک تحول بزرگی را ایجاد میکند ،تاکید کرد :این ســامانه
فعــ ً
ا در زمینه واردات کاالهای خارجی و صادرات کاالهای
داخلی خدمات میدهد .تا پایان سال در زمینه تولیدات داخلی
به تدریج این ســامانه تکمیل میشود و در مراحل مختلف،
امیدواریم اقدامات الزم برای تجهیز این ســامانه مهم انجام
گیرد.روحانی از افتتاح دو ســامانه مهم دیگر در مراسم امروز
خبر داد و گفت :در حوزه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش
ســامانهای افتتاح شد که مانع ســوء استفاده و جعل مدارک
آموزش و پرورش خواهد شــد و به راحتی مدارک ابتدایی و
متوسطه افراد در این سامانه قابل مشاهده است.
وی با اشــاره به این موضوع که قبال سامانه مشابهی برای

مدارک تحصییلی دانشگاهها افتتاح شده بود ،گفت :بنابراین
در زمینه مدارک تحصیلــی کار بزرگی در دولت الکترونیک
انجام گرفت.
رییس جمهوری افتتاح سه سامانه مربوط به بخش اقتصاد و
دارایی ،پرداخت ها از جمله پرداخت ســود سهام و مجامع را
یادآور شد و افزود :همانطور که می دانید برای اینکه افراد سود
سهام خود را دریافت کنند باید کارهای زیادی انجام دهند و
فرم درخواست پر کنند اما با ایجاد این سامانه ها ،این مراحل
حذف میشود و افراد به راحتی میتوانند از طریق این سامانه
سود سهام و دارایی ها و پرداخت های دولت را مشاهده کنند.
وی گفت :مجامعی که نیاز به جمع شدن وتشکیل اجتماعات
مختلف داشت ،اکنون بسیاری از آنها از طریق این سامانه به
خوبی انجام میگیرد.
روحانی با بیان اینکه اقدامات دولت الکترونیک از اول ضرورت
دولت یازدهم و دوازدهم بود ،یادآور شــد :از یک سال پیش
تاکنون و بعد از شــیوع بیماری کرونا ،این ضرورت دوچندان
شــد .یکی از راههای مقابله با کرونا این است که خدمات را
الکترونیکی کنیم و امروز مطرح شد که دولت از پنج هزار و
 ۷۰۰خدمتــی که به مردم ارائه می کند ،ســه هزار و هفت
خدمت میتواند به صورت الکترونیکی ارائه شود.
رییس جمهوری با بیان اینکه االن بخش بزرگی از خدمات
دولت به صورت الکترونیک به مردم ارائه میشود ،گفت :بقیه
خدمات دولت هم باید الکترونیکی شود زیرا این کار موجب
رفاه مردم ،صرفهجویــی در وقت و هزینه ها و جلوگیری از
فساد می شود .با دولت الکترونیک ،در بسیاری از موارد دقت
و امنیت کارها باال میرود.
وی گفت :در جلسه امروز تاکید شد امن بودن سامانه ها برای
جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی یک اصل است.

هیچ جنایتی در نزد ملت ایران بی پاسخ نخواهد ماند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به ترور
شــهید محســن فخری زاده تصریح کرد :دشمن به
خوبی میداند هیچ جنایتی در نزد ملت ایران بی پاسخ
نخواهد ماند و ما حتم ًا جنایتکاران را تعقیب میکنیم و
امر فرماندهی معظم کل قوا اجرا خواهد شد.به گزارش
ایســنا ،امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مســلح صبح دوشنبه در مراسم تشییع پیکر
شهید محســن فخری زاده که در ستاد این وزارتخانه
برگزار شد ،طی سخنانی گفت :ما امروز با شخصیتی و
داع می کنیم که از نوجوانی با خدای خود پیمان بست
و بر این پیمان پای فشرد و امروز به اینپیمان وفا کرد
و به شرف شهادت رسید.

وی با بیان اینکه «فقدان این شــهید عزیز برای همه
ما جانکاه است» خاطر نشان کرد :اگر دشمنان رذیالنه
دســت به این جنایت نزده بودند و خون شهید عزیز
ما را نریخته بودند ،چه بســا او در گمنامی از این دنیا
میرفت .امروز شهید عزیز ما که فقط الگوی شاگردان
خودش بود ،یک شخصیت جهانی است و همه کسانی
که پــای در راه او میگذارند ،یک الگوی جدید دارند.
وزیر دفاع با تاکید بر اینکه دشــمنان بدانند این اولین
شکست آنها است ،تصریح کرد :اگر شهید ما را کشتند
که نامش از بین برود ،او بلند آوازه شــد .شکست دوم
آنها این بود که بگویند شهید عزیز ما در راه منافع ملت
ایران گام بر نمیدارد و با رمز هســتهای می خواستند

تاســیس موسســه غیر تجــاری هیئت ورزشــی کونگ فــو و هنرهای رزمی
شهرســتان تبریز درتاریخ  1398/03/27به شــماره ثبت  4493به شناسه
ملی  14008401719ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .باستناد مجوز شماره / 200 / 693
 / 97ص مورخ  1397/12/21اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شــرقی
ثبت و آگهی بالمانع اســت  .موضوع :تعمیم و گســترش رشــته یا رشــته های
ورزشــی تحت پوشــش در سطح شهرستان از طریق بکارگیری مربیان و کشف ،
جذب و پرورش استعدادها-برگزاری کالسهای آموزشی  ،توجیهی وتکمیلی در
رده های مختلف سنی با اخذ مجوز از فدراسیون وهماهنگی با اداره کل تربیت
بدنی شهرســتان-برگزاری مسابقات شهرســتانی دررده های مختلف سنی با
توجه به ضوابط ورعایت تقویم فدراسیون وهماهنگی با اداره کل تربیت بدنی
شهرستان-انتخاب ،معرفی و پیش بینی الزم جهت آماده نمودن واعزام افراد
وتیمهای ورزشــی شهرستان به مسابقات -اجرای مقررات وآیین نامه ای ابالغ
شده از سوی فدراسیون در سطح شهرستان ونظارت بر نحوه فعالیت هیئتهای
شهرستانها  ،شهرها وبخشهای مستقل تابعه -اعزام داورانو مربیان شهرستان
به کالسهای ارتقاء درجه آموزشی وتوجیهی وهماهنگی با اداره کل تربیت بدنی
شهرستان-کوشــش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشــبرد
رشــته یا رشــته های ورزشــی تحت پوشــش وترغیب وحمایت آنان در حدود
قوانین ومقررات -ایجاد ارتباط وهماهنگی با موسسات دولتی وغیردولتی که
در رشــته یا رشــته های ورزشی تحت پوشــش که در سطح شهرستان فعالیت
دارند-.تهیه وتنظیم برنامه وتقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی
فدراسیون با همکاری هیئت های شهرستانها،شهرها وبخشهای مستقل تابعه
وبــا هماهنگــی اداره کل تربیت بدنی شهرستان-تشــکیل کمیتــه های مورد
نیاز براســاس ضوابط فدراســیون-کمک مالی ،فنی  ،پشتیبانی وتجهیزاتی به
هیئتهای شهرستانها وبخشــهای تابعه اداره کل تربیت بدنی شهرستان-تهیه
وارســال گزارش کلیه فعالیت ها در ســطح شهرســتان به فدراسیون مربوطه
واداره کل تربیــت بدنــی شهرســتان  -در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام
موضوعــات فعالیت پــس از اخذ مجوزهای الزم (ثبت موضــوع فعالیت مذکور
بمنزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد ).مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :اســتان آذربایجان شــرقی  ،شهرستان تبریز  ،بخش مرکزی  ،شهر
تبریز ،منظریه  ،بلوار نیایش جنوبی  ،بلوار سلیمان خاطر  ،پالک  ، 0طبقه همکف
،کدپستی  5174745145سرمایه موسسه  :موسسه فاقد سرمایه می باشد
 .اولیــن مدیــران  :احمد حبیبی زادنوین به شــماره ملــی  1370933495به
ســمت عضو هیئت پرویز احمدزاده هوچ به شــماره ملی  1373966203به
ســمت عضو هیئت نادر کریم زاده به شــماره ملی  1380949920به ســمت
رئیس هیئت ســعید شــکرانه کرمجوانی به شــماره ملی  1382189737به
ســمت عضو هیئت لیال خســروی گله خانه به شــماره ملی  1382493551به
سمت نایب رئیس هیئت بهنام شیردل شماره ملی 1361141107به سمت
خزانه دار کریم رضائی شــماره ملی 1379068584به سمت دبیر برای مدت
چهار ســال انتخاب شــدند  .دارندگان حق امضا  :امضاهای مجاز هیئت اســناد
بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری هیئت با امضای ثابت
خزانــه دار و امضــای رییس هیئت و در غیاب رییــس هیئت ،نایب رییس و در
غیاب نایب رییس،دبیر هیئت ،همراه مهر هیئت قابل اقدام اســت اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساســنامه اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان آذربایجان
شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()1052342

مفقودی
مدرک دانشــگاهی پایان تحصیالت مقطع کارشناســی رشته
حقوق دانشــگاه آزاد اسالمی واحد اهواز تاریخ فارغ التحصیلی
 ۷۹ / ۵ / ۲۶اینجانــب نــور محمد شــجاعی فرزنــد علی محمد
دارای کــد ملــی  ۵۹۹۹۸۱۲۵۹۳مفقــود گردیــده و از درجه
اعتبار ساقط است .
اهوا ز

سیاست

این کار را بکننــد ،اما این باعث افتخار وزارت دفاع و
نیروهای مسلح و مردم است؛ مگر نه اینکه بزرگترین
تهدید علیه بشریت همین سالحهای هستهای است
که شما دارید؟ این سالحهای هستهای برای این است
که در دکور منزل خود بگذارید؟امیر حاتمی اظهار کرد:
ملت ما میداند صادقترین خدمتگزاران کسانی هستند
کــه عمر خود را صرف خدمت بــه ملت میکنند و از
این آزمون سر بلند بیرون میآیند .دشمنان فکر کردند
اگر این کار را بکنند ،عزمی را میشــکنند و راهی را
میبندند ،اما ملت ما منسجمتر شدند .ما در محضر این
شهید پیمان میبندیم که مصممتر خواهیم شد و راه
اعتالی کشور را با قدرت ادامه میدهیم.
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کرونا جان  ۳۷۱نفر دیگر را در ایران گرفت

تهران -ایرنا -ســخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی گفت :با فــوت  ۳۷۱بیمار دیگر از
مبتالیان قطعی به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار
جانباختگان قطعی بیماری کووید  ۱۹در کشور به ۴۸
هزار و  ۲۴۶نفر رسید و  ۲۷استان همچنان در وضعیت
قرمز کرونا هستند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،ســیما ســادات الری روز
دوشــنبه با اعالم آخرین آمار مبتالیان و جانباختگان
کرونا در ایران افزود :در  ۲۴ســاعت گذشــته تا ظهر
امــروز ( ۱۰آذر  )۱۳۹۹بر اســاس معیارهای قطعی
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تشــخیصی ۱۳ ،هزار و  ۳۲۱بیمــار جدید مبتال به
کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد و دو هزار و  ۲۷۷نفر
بســتری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید
 ۱۹در کشور به  ۹۶۲هزار و  ۷۰نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون
 ۶۶۸هــزار و  ۱۵۱نفر از بیماران ،بهبــود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص شــدهاند .همچنین  ۵۸۵۲نفر
از بیماران مبتال به کووید  ۱۹در وضعیت شــدید این
بیمــاری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون  ۶میلیون
و  ۱۲۵هزار و  ۳۴۸آزمایش تشــخیص کووید  ۱۹در

فقط  ۳درصد از مردم کشور درگیر بیماری کرونا هستند

وزیر کشور گفت :تنها ســه درصد از مردم ما درگیر
بیماری کرونا هستند و  ۹۷درصد سالم و پاک هستند.
به گــزارش خبرنگار مهــر ،عبدالرضا رحمانیفضلی
در حاشیه نشست کمیته اطالعرســانی ستاد مقابله
با کرونا اظهار کرد :مــا با تمامی اعضا و کمیتههای
عضو کمیته اطالعرسانی ستاد مقابله با کرونا جلسات
مشترک و امروز هم در راستای اطالعرسانی با وزیر
ارشاد جلسهای داشتیم.
وی ادامــه داد :در ایــن کمیتــه هماهنگیهــا و
پیگیریهای مصوبات ،توصیهها و پیشنهادات انجام
میشود .آن قسمتی که باید به صورت اجباری مردم

در راستای کاهش شــیوع این بیماری انجام دهند،
ابالغ میشــود و آن قســمتهایی که باید در رابطه
با آن تصمیمگیری شود ،به ستاد ملی مقابله با کرونا
ارجاع داده میشود.وزیر کشور افزود :باید اعالم کنم
که تنها ســه درصد از مردم ما درگیــر این بیماری
هســتند و  ۹۷درصد ســالم و پاک هستند؛ یعنی به
نوعی تنها سه درصد از جمعیت ایران درگیر بیماری
هم
کرونا شــدهاند.رحمانیفضلی بیان کرد :ما تمام ّ
و غم خود را بر این گذاشــتهایم تا از این سه درصد
مراقبت کنیم و آن  ۹۷درصد دیگر بتوانند به راحتی
به زندگی خودشان ادامه دهند.

تاکید قالیباف بر ضرورت توجه به تاثیر درآمدهای نفتی و کرونا در
مسائل اقتصادی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اســامی از تاکید رییس مجلس بــر توجه به تاثیر
درآمدهای نفتــی و کرونا در مســائل اقتصادی در
تدوین بودجه  ۱۴۰۰خبر داد.
محمدمهدی مفتح در گفتوگو با ایســنا با اشــاره
به جلسه امروز(دوشنبه) کمیســیون برنامه و بودجه
بــا حضــور قالیباف رئیــس مجلس برای بررســی
اولویتهــای بودجه در ســال آینده گفــت :در این
جلســه که با توجه به اهمیت بودجه برگزار شد ابتدا
کلیاتی از مســایل مختلف مجلس مطرح و سپس به

طور ویــژه بر بحث بودجه متمرکز شــدیم ،اعضای
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس هم در
ادامه مســائل و دغدغههای خود را در بحث بودجه
مطرح و مورد بحث قرار دادند.
وی افــزود :موضوع اصالح ســاختار بودجه در این
نشســت مورد تاکید رئیس مجلس و نمایندگان قرار
گرفت ،کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات طی چند
ماه گذشته به طور ویژه بحث اصالح ساختار بودجه را
مورد بررسی قرار داد و اکنون هم در صحن علنی در
حال بررسی است ،همچنین در این نشست توجه به

آگهــی تغییــرات شــرکت آبشــار لولــه زنجان شــرکت تعاونی به شــماره

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود یاشــیل طرح آذر دشــت درتاریخ
 1399/02/14به شــماره ثبت  50660به شناسه ملی 14009114064
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تاسیس  ،مدیریت  ،اجرا و مشاوره فنی
اقتصادی  ،خرید و فروش محصوالت تولیدی و کشــاورزی  ،باغبانی  ،گلخانه ،
دام و طیور  ،شیالت و زنبورستان و کرم ابریشم  ،مجتمع های کشت و صنعت
و واحد های صنایع تبدیلی کشــاورزی ( از قبیل ســردخانه  ،کشــتارگاه دام و
طیــور  ،کارخانجات خوراک دام و طیــور  ،کارخانجات صنایع لبنی )  -واردات و
صادرات و فروش کلیه ادوات  ،ماشین آالت  ،نهاده ها  ،محصوالت و فرآورده
های کشــاورزی  ،باغبانی و دامپروری و صنایع وابســته  -ارائه خدمات فنی و
مشــاوره ای در زمینه های مختلف کشــاورزی  ،باغبانی و دامپروری  -شــرکت
در مناقصــات و مزایــده های دولتی و غیردولتی و انعقاد قرارداد با اشــخاص
حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطای نمایندگی های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
درصــورت لزوم پــس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربــط مدت فعالیت
 :از تاریــخ ثبــت به مــدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان آذربایجان شــرقی ،
شهرســتان تبریز  ،بخش مرکزی  ،شــهر تبریز ،محله میر داماد  ،دانش  ،کوچه
 3متــری اول  ،کوچــه اول  ،پالک  ، 4طبقه ســوم کدپســتی 5166916989
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان
ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم مرضیه باباش پور اصل به شــماره ملی
 1372928820دارنده  500000ریال ســهم الشــرکه آقای حســن فتحی
به شــماره ملی  5198228176دارنده  500000ریال سهم الشرکه اعضا
هیئت مدیره خانم مرضیه باباش پور اصل به شــماره ملی 1372928820و
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت
نامحدود آقای حســن فتحی به شــماره ملی 5198228176و به سمت عضو
هیئــت مدیــره به مدت نامحــدود و به ســمت رئیس هیئت مدیــره 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 و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت
معتبر می باشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تبریز ()1052358

آگهی تغییرات شــرکت فضا بنای حرمین شــرکت ســهامی خاص به
شــماره ثبت  36799و شناســه ملی  10200448557به اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1399/07/20
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :موضوع فعالیت شــرکت بشــرح  :طراحی،
نظارت ،محاسبه ،مشاوره ،ساخت ،اجرا و پیمانکاری :پروژه های نفت،
گاز ،پتروشــیمی و بنزیــن  -پروژه های عمرانی ،ســاختمانی و ابنیه-
نقشــه برداری -راه ســازی -پل سازی -سد ســازی -تونل سازی-
جدول بندی -حفاری و خاکبرداری -کانال کشــی و زهکشی -محوطه
سازی -امور پیمانکاری و تعمیر و نگهداری مربوط به خطوط انتقال (آب،
نفت و گاز) ،سیستم های سرد کننده ساختمان ،تاسیسات و تجهیزات
ســاختمان(آب ،گاز ،برق و فاضالب) ،وســایل انتقال (آسانسور و پله
برقــی) ،تاسیســات مکانیکی و هیدرومکانیکی ،سیســتم های تهویه
مطبوع  -سیســتم های اعالم حریق و اطفاء حریق  -اجرای و پیمانکاری
عملیات تأسیســاتی ،ســاختمانی ،مهندســی ،پشــتیبانی ،نصب ،راه
اندازی ،بهره برداری ،نگهداری و اداره پروژه های نفت و گاز و بنزین
و پتروشــیمی در داخل و خارج از کشور  -انجام فعالیت های بازرگانی
و تجاری  -مشــارکت و پیمانکاری در پروژه های عمرانی و ســاختمانی
 ،پتروشــیمی  ،نفت  ،بنزین و گاز  -عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و
حقوقی  -افتتاح حســاب و اخذ هرگونــه وام و ضمانت نامه از بانکها و
موسســات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شــرکت اخذ و اعطاء
نمایندگــی در داخل و خارج از کشــور  -ایجاد شــعب در داخل و خارج
از کشــور در صورت ضــرورت قانونی انجام موضوعــات فعالیت پس
از اخــذ مجوزهــای الزم ( ثبــت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ
و صــدور پروانــه فعالیت نمی باشــد) تغییر یافت و مــاده مربوطه در
اساســنامه اصالح گردید .محل شــرکت به آدرس  :استان آذربایجان
شــرقی  ،شهرســتان تبریز  ،بخش مرکزی  ،شــهر تبریز ،محله شکلی ،
شــمس تبریزی  ،کوچه مصیر اوغلی  ،بن بســت (پایــدار)  ،پالک ،15
طبقــه همکف کدپســتی  5135774675تغییر یافت و ماده مربوطه
اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تبریز ()1052357

مجمــع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ  1399/04/31وباســتنادنامه
شــماره 9916153مــورخ 99/05/25اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعــی
زنجــان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :ســرمایه شــرکت تعاونــی از مبلغ
 24833000000ریال منقســم به  49666سهم  500000ریالی به مبلغ
 32258000000ریال منقســم به  64516ســهم  500000ریالی ازمحل
پرداخت نقدی برابرگواهی شــماره  60/99/506594مورخ99/04/30
بانک رفاه زنجان افزایش یافت وماده مربوطه دراساســنامه اصالح گردید- .
آقایان سیدحسین جمالی با کدملی  4285717018به عنوان بازرس اصلی
و رحیم صالحی زنجانی با کدملی  4284603590بعنوان بازرس علی البدل
برای سال مالی  1399انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1049595

وی تصریح کرد :ما به دلیل این ســه درصد از مردم
ترددها را محــدود کرده ،مغازهها را بســته و دیگر
محدودیتهــا را اعمال کردهایم؛ پــس از این افراد
تقاضــا و خواهش داریم که از خــود مراقبت کنند و
تا زمانی که بهبودی کامل را به دســت نیاوردند ،در
جامعه حضور پیدا نکنند.
وزیر کشــور گفت :از  ۹۷درصد دیگر تقاضا میکنم
که در وهله اول حتم ًا از ماســک ،اســتفاده و فاصله
اجتماعی را رعایت کرده و در تجمعات شرکت نکنند
تا بتوانیم با همدلی هم این بیماری را پشــت ســر
بگذاریم.

خبر

آگهی تغییرات شرکت فضا بنای حرمین شرکت سهامی خاص
به شــماره ثبــت  36799و شناســه ملــی 10200448557
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده
مــورخ  1399/07/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :محمد
منــادی به کد ملــی  1375201514و فرشــاد عابد به کد ملی
 1360699961و فرزانه منادی به کد ملی 1361303621
بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
حسن عباس زاده به کدملی  5679260840به سمت بازرس
اصلی و یاشــار نگارنده به کد ملی  1360326529به ســمت
بــازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند.
روزنامه کثیراالنتشــار اعتــدال جهت درج آگهی های شــرکت
تعیین گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان آذربایجان
شــرقی اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری تبریز
()1052379

ثبــت  8414و شناســه ملــی  10460117656بــه اســتناد صورتجلســه

کشور انجام شده است.
الری افزود :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان
شرقی ،خراســان جنوبی ،ســمنان ،قزوین ،لرستان،
اردبیل ،خوزســتان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد،
گیالن ،بوشــهر ،زنجــان ،ایالم ،خراســان رضوی،
مازنــدران ،چهارمحال و بختیــاری ،البرز ،آذربایجان
غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد
و کردســتان در وضعیت قرمز قرار دارند و استانهای
هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان و بلوچستان نیز
در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

آگهی تغییرات شــرکت آبشــار لوله زنجان شــرکت تعاونی به شماره ثبت
 8414و شناسه ملی  10460117656به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی ســالیانه مــورخ  1399/04/10وباســتنادنامه شــماره 9916151
مــورخ 99/05/25اداره تعــاون کارورفاه اجتماعی زنجــان تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  :ســرمایه تعاونــی از مبلــغ  32258000000ریال منقســم به
 64516ســهم  500000ریالــی به مبلغ  24833000000ریال منقســم
بــه  49666ســهم  500000ریالی ازطریق خروج اعضــا کاهش یافت وماده
مربوطــه دراساســنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان
زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1049603

تاثیر درآمدهای حاصل از نفت و افزایش هزینههای
ناشی از شــیوع کرونا بر دیگر مســائل کشور مورد
بررسی قرار گرفت.
مفتــح ادامه داد :رئیس مجلــس بعد از اتمام نظرات
نمایندگان یک جمعبندی نســبت به مسائل داشت
و اعالم کرد با توجه به حساســیتها و ویژگیهای
منابع مالی در بودجه ســال آینده باید توجه نسبت به
حال مردم آسیب دیده از شیوع کرونا و تاثیر تحریمها
بــر درآمدهای حاصل از فروش نفت مورد توجه قرار
بگیرد.

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود حســام گســتر توســعه پویا درتاریخ
 1398/11/07به شماره ثبت  3991به شناسه ملی  14008952085ثبت و
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگــردد .موضوع فعالیت :اجرا  ،نظــارت  ،حفظ  ،نگهداری و پیمانکاری پروژه های
فضای ســبز (گلکاری ،درختکاری ،نگهداری ،چمن کاری ،ســیخ زنی ،کود پاشــی و
تغذیه چمن و درختان ،سمپاشــی ،مبارزه با آفات و بیماریها ،آبیاری ،نظافت معابر
پــارک هــا و میادیــن ،مراقبت های ویژه چمــن ،نگهداری گل و گیاهان پوششــی،
نگهــداری بوته ها ،رزها و درختچه های زینتی ،نگهداری درختان موجود در معابر،
پارکهــا و جنگل کاریها ،هرس ،فرم و نگهداری ،واکاری و بیل زنی بســتر کاشــت،
مرمت انهار و تشــتک های آبخوری ،ســبزبان فضای ســبز ،پرورش و توزیع بوته
های گل و گیاه و نهال برای شــرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی و شــهرداری ها،
عملیات شستشو ،پاکسازی ،برچسب کنی ،رنگ پوششی مناطق شهری ،پیمانکاری
ســلف ســرویس ،کافی شــاپ  ،عقد قرارداد در زمینه تأمین نیروی انســانی غیر
متخصــص مورد نیاز شــرکت ها  ،بیمارســتان ها  ،دانشــگاهها ،مراکز خصوصی و
صنعتی و ورزشی  ،تنظیفات اماکن دولتی و خصوصی و معابر عمومی  –،جدول کشی
 ،رنگ آمیزی جداول – تأمین خودروهای اســتیجاری  ،تأمین مواد اولیه آشپزخانه
و مدیریت رســتوران و سلف ســرویس ادارات و بیمارستانها  ،دانشگاهها ،بوفه
های نهادهای دولتی و خصوصی و مراکز درمانی  -طبخ و توزیع غذا  ،تهیه و توزیع
و بســته بندی مواد غذایی  ،اخذ و اعطای نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجی
 ،پرســتاری از ســالمندان و کودکان در منزل .نامه رســانی  ،شرکت در مناقصات
و مزایــدات بخــش دولتی و خصوصی  ،اخذ وام وتســهیالت بانکــی و ارزی و ریالی
،جمع آوری و انتقال زباله های شهری و بیمارستانی  ،نگهداری جایگاه های سوخت
درصــورت لــزوم پس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت  :از
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان آذربایجان شــرقی  ،شهرســتان
مراغه  ،بخش مرکزی  ،شــهر مراغه ،محله دروازه  ،خیابان شــهید اشــتری  ،کوچه
شــهید حســن اکرمی  ،پالک  ، 0مجتمع نیما  ،طبقه اول  ،واحد شــمالی کدپســتی
 5513953657ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1000000
ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا خانم راحله وندعلیقلی به شماره
ملی  1552088707دارنده  10000ریال سهم الشرکه آقای حسین حسامی به
شــماره ملی  1552849971دارنده  990000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت
مدیره خانم راحله وندعلیقلی به شــماره ملی 1552088707و به ســمت نایب
رئیــس هیئت مدیــره به مدت نامحدود و به ســمت عضو هیئــت مدیره به مدت
نامحدود آقای حســین حسامی به شــماره ملی 1552849971و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و
به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی
و همچنیــن کلیــه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شــرکت
معتبــر می باشــد .اختیــارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه ثبــت موضوع فعالیت
مذکــور بــه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت اســناد
و امالک اســتان آذربایجان شــرقی مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری
مراغه ()1052378

آگهی تغییرات شــرکت روژین آسو تبریز شــرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  42714و شناسه ملی  14005939977به استناد صورتجلسه مجمع
عمومــی فــوق العاده مورخ  1399/07/07تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :محل
شــرکت به آدرس :استان آذربایجان شرقی  ،شهرستان تبریز  ،بخش مرکزی
 ،شــهر تبریز ،محله پل ســنگی  ،کوچه شهید کفاشــپور  ،بلوار عالمه طباطبایی
شــمالی  ،پالک  ، -5طبقه منفی  ،1کدپســتی  5154616455تغییر یافت و
ماده مربوطه اساســنامه به شــرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اســناد و
امالک اســتان آذربایجان شــرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تبریز ()1052347

