ایران

سه شنبه  11آذر ماه 1399
شمــاره 4076

اخبار

شهردارایالم  :دوربینهای پایش
تصویری در  ۱۲نقطه ایالم نصب میشود

طالب صادقیان اظهار داشت :این دوربین ها با اعتبار شش میلیارد
ریال خریداری شــده است و در راستای پایش تصویری شهر بزودی
نصب می شوند.
وی افزود :اکنون ســه میلیارد ریال برای نصب دکل این دوربین
ها نیاز اســت که تامین شده اســت و تا یک ماه آینده کار نصب و
فعالسازی آنها انجام می شود.
شــهردار ایالم از تهیه و انجام مطالعات  ۱۱طرح مهم در شــهر
ایــام خبر داد و گفت :مجوز بی نام این  ۱۱طرح با حمایت معاونت
اقتصادی استاندار صادر شده است و در آستانه اجرایی شدن هستند.
صادقیان ،اجرای طرح پارکینگ طبقاتی در شــهر ایالم را یکی از
این طرح ها برشمرد و تاکید کرد :این طرح جزو مطالبات مردم است
و همه مجوزهای آن صادر شــده است که به محض صدور تاییدیه
ماده پنج توسط راه و شهرسازی به پیمانکار بخش خصوصی واگذار
می شود.
وی افزود :همچنین کار طراحی میدان میوه و ترهبار شــهر ایالم
انجام شده است که به محض واگذاری اسناد زمین جهاد کشاورزی
اجرای آن شروع می شود.
وی طرح شهربازی ،تله کابین و چند طرح مهم تفریحی را از دیگر
طرح های در دست اقدام شهرداری ایالم عنوان کرد.

ورود بیش از  ۳۸۰هزار تن بار به
بندرخشک پیشگامان از ابتدای سال جاری

مدیرعامل بندرخشک پیشــگامان از تخلیه بیش از  ۳۸۰هزار تن
انواع بار در بندرخشــک پیشــگامان طی  ۸ماهه ابتدای سال جاری
خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی بندرخشــک پیشــگامان ،محمدرضا
شهسواری با بیان اینکه با تکمیل و راه اندازی کلیه بخش های فاز
نخست بندرخشک پیشــگامان در سال گذشته ،حجم بار ورودی به
این مجموعه افزایش داشته است بیان داشت :از ابتدای سال جاری
تاکنــون و به رغم شــرایط حاکم بر اقتصاد و تولید به علت شــیوع
ویروس کرونا ،بیش از  ۳۸۰هزار تن انواع بار به صورت ریلی و جاده
ای وارد بندرخشک پیشگامان شده است.
شهسواری افزود :این بارها شامل بارهای سردخانه ای ،گمرکی و
انواع بارهای فله بوده است.
وی سنگ آهن ،کنسانتره سنگ آهن ،کلینکر سیمان ،انواع میوه،
ماشــین آالت صنعتی و انــواع غله را از جمله بارهــای ورودی به
بندرخشک پیشگامان در این مدت عنوان کرد.
مدیرعامل بندرخشک پیشگامان خدمات حمل و نقل کاال ،تخلیه
و بارگیری ،امور گمرکی ،خدمات سردخانه ای و انبارداری ،باسکول
ریلی و جاده ای و مشاوره واردات و صادرات کاال را از جمله خدمات
بندرخشک پیشگامان دانست.گفتنی است بندرخشک پیشگامان تنها
بندرخشــک تعاونی کشــور و دارای گمرک اختصاصی است که با
مجوز رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان بارانداز کاال در
مرکز کشور فعالیت می کند.

خبر

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی:

مطالبه مهم بیمه شدگان تامین اجتماعی صومعه سرا ساخت مرکز درمانی
تامین اجتماعی در این شهر است
رشتسمیه جواندلخوش نماینده مردم
صومعه ســرا در دیدار با دکتر قنبرپور
سرپرســت مدیریت درمان اســتان ،
ساخت مرکز درمانی تامین اجتماعی
در شــهر صومعــه ســرا را یکی از
مطالبات مهم بیمه شدگان این شهر
بیان نمود.
دکتــر قنبرپور سرپرســت مدیریت
درمــان تامین اجتماعــی گیالن در
این دیدار اظهار داشــت ساخت مرکز
درمانی تامین اجتماعی از برنامه های
توســعه ای مدیریت درمان در سال
 ۱۴۰۰اســت و هم اکنــون اقدامات
اولیه برای تهیه زمین مناســب انجام
گرفته است .سرپرست مدیریت درمان
استان در این دیدارضمن ارائه گزارشی
از عملکرد مدیریت درمان اســتان به
اجرای طرح نسخه الکترویک و حذف
دفترچه درمانی در مراکز طرف قرارداد

سازمان در سطح کشــور اشاره نمود
و اظهار داشــت  :این طرح در استان
گیالن با تشویق و ترغیب پزشکان به
سرعت در حال اجرا می باشد .
دکتــر قنبــر پــور تشــکیل پرونده
الکترونیک بیماران را یکی از مزایای

مهم این طرح عنوان نمود .ایشــان
افزود ســازمان بــرای ارتقای کمی
و کیفــی خدمات  ،بــا جدیت پیگیر
دیجتالی نمودن ۳۰خدمت از خدمات
خویش برای بیمه شدگان است.
سرپرســت مدیریت درمــان تامین

خبر

مدیرعملیاتشرکتپاالیشگازشهیدهاشمینژادخبرداد؛

افزایش 21درصدیتولیدگازطبیعیباوروداولین
جبهههوایسرد

مدیر عملیات شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از افزایش  21درصدی تولید گاز طبیعی با
ورود اولین جبهه هوای سرد در منطقه شمال شرق کشور خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ،یحیی فیضی با اعالم این خبر
افزود :همزمان با ورود اولین جبهه هوای سرد به استان خراسان رضوی دریافت گاز این مجتمع
از تاریخ  28آبان ماه لغایت ســوم آذرماه  99به  323میلیون متر مکعب افزایش یافت و این در
حالیســت که میزان گاز در هفته قبل آن  268میلیون متر مکعب بوده که حاکی از رشــد 21
درصدی گاز تولیدی می باشدوی با بیان اینکه پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد نقش بسزایی در
تامین گاز طبیعی استان های شمال شرق کشور دارد اظهارداشت :کارکنان این مجتمع گازی با
تالش شبانه روزی می کوشند تا تولید پایدار را در ماه های سرد سال به خصوص فصل زمستان
رقم بزنند.فیضی تاکید کرد :از هم اســتانی های گرامی درخواســت داریم در مصرف بهینه گاز
صرفه جویی نموده تا ســایر هموطنان در خطه شمال شرق کشور از نعمت گاز طبیعی بهرهمند
شــوند.این مقام مسئول خاطر نشــان کرد :به لطف خدا و همت کارکنان این مجموعه در سال
جهش تولید با ذخیره سازی یک میلیارد و  885میلیون متر مکعب گاز ،میزان ذخیره سازی گاز در
سال جاری نسبت به سال گذشته رشد  22درصدی را نشان داده و پیش بینی میگردد با برداشت
 20میلیون متر مکعب گاز از تاسیسات ذخیره سازی پشتوانه مناسبی برای مصارف شمال شرق
کشور و پایداری تولید در زمستان سال جاری را داشته باشیم.

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آژنــد برنــای تبریــز درتاریــخ
 1399/09/03به شــماره ثبت  52175به شناسه ملی 14009604520
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان
دولــت و بخــش عمومی و ارائه خدمــات نیابتی دســتگاههای دولتی و عمومی
غیردولتی  -درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان آذربایجان شرقی
 ،شهرســتان تبریــز  ،بخــش مرکزی  ،شــهر تبریز ،محله  17شــهریور جدید ،
شــهید قاضــی طباطبایــی  ،کوچه علی آقا  ،کوچه مهــران دوم  ،پالک  ، 39طبقه
ســوم  ،واحد شرقی کدپســتی  5137836517ســرمایه شخصیت حقوقی
عبارت اســت از مبلغ  10,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک
از شــرکا خانــم فائزه رنجبر صمیم به شــماره ملــی  1360430301دارنده
 5000000ریال ســهم الشــرکه آقای محمدرضا رنجبر صمیم به شماره ملی
 1361756896دارنده  5000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره
خانــم فائــزه رنجبر صمیم به شــماره ملی  1360430301و به ســمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمدرضا رنجبر صمیم
به شــماره ملی  1361756896و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت
از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنین کلیه نامه
هــای عادی و اداری باامضاء منفرد هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر
شــرکت معتبر می باشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر
االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت تعییــن گردید .ثبت موضوع
فعالیــت مذکــور به منزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تبریز ()1052439

تاســیس موسســه غیــر تجــاری داوری آلهویــردی خدائــی
درتاریــخ  1398/06/25بــه شــماره ثبــت  506بــه شناســه ملی
 14008620758ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شــرح زیر جهــت اطالع عمــوم آگهی میگردد .موضــوع :داوری
در امــور داخلــی و بین المللــی ،پیگیری و وصول مطالبــات و معوقات
بانکها و موسســات مالی و اعتباری .در صــورت ضرورت قانونی انجام
موضوعــات فعالیت پــس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوعات فوق
بمنزلــه صدور مجوز فعالیت نمی باشــد .مدت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی :اســتان آذربایجان شــرقی  ،شهرستان مراغه ،
بخــش مرکزی  ،شــهر مراغه ،محلــه میکائیل آباد  ،بزرگــراه امیرکبیر
 ،کوچــه امیرکبیر[25نبــوت]  ،پــاک  ، 6طبقــه منفــی  1کدپســتی
 5515834711ســرمایه شــخصیت حقوقی  1000000 :ریال می
باشد .اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا :آلهویردی خدائی دارنده
 950000ریال ســهم الشــرکه وحیده گلشــنی گلشــن آباد دارنده
 50000ریال ســهم الشــرکه اولیــن مدیران  :آلهویــردی خدائی به
کدملی  1550730223به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
وحیده گلشــنی گلشن آباد به کدملی  1710164751به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شــدند .دارندگان حق
امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک
 ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداســامی و ســایرنامه های عادی
و اداری بــا امضای مدیرعامل همراه با مهر موسســه معتبر میباشــد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساســنامه اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مراغه ()1052442

تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود ســهند میشــو آذربایجان
درتاریــخ  1399/08/03بــه شــماره ثبــت  2702بــه شناســه ملی
 14009534230ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه
آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی میگــردد .موضوع فعالیت :پی
جویی و اکتشاف ،استخراج ،فرآوری و کانه آرایی مواد معدنی (بجز نفت
و گاز) ،تولیــد انــواع محصوالت و مواد اولیــه در زمینه های صنایع کانی
غیرفلــزی (از قبیل انواع محصوالت بتنی ،ماســه شــویی و کلیه مصالح
مصرفــی ســاختمان) صنایع شــیمیایی مدیریــت و اجرای پــروژه های
صنعتــی ،نصب و راه اندازی خطوط تولید و انواع ماشــین آالت صنعتی،
صنایع شــیمیایی ،مدیریت پیمان و نظارت بر پروژه های صنعتی ،انجام
فعالیتهــای بازرگانی و واردات و صــادرات و تأمین مواد اولیه مورد نیاز
صنایع و شــرکت ،واردات و صادرات تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی،
انجام امور پیمانکاری عمران ،ساختمان و اجرای طرحهای عمرانی ،احداث
ســاختمانها و ساخت و ساز واحدهای مســکونی و غیرمسکونی و شهرک
ســازی ،آماده ســازی زمین و خدمات و تأسیسات شــهری ،اجرای پروژه
های راه و ســاختمان ،کلیه تأسیســات داخلی و خارجی ساختمان ،اجرای
نمای ســاختمان ،تهیه نقشــه الزم برای پروژه های عمرانی و ساختمانی،
مســکونی و صنعتی و کشــاورزی ،نظارت بر اجرای پروژه های ساختمان
و عمرانــی ،محاســبه و نظارت بر پــروژه های عمرانــی ،خرید و فروش و
واردات انواع مصالح عمرانی و ســاختمان و مواد اولیه مورد نیاز پروژه
هــای عمرانی ،انعقاد قراردادهای عمرانی با نهادها و مؤسســات عمومی
و خصوصــی ،اخــذ کلیه مجوزهای الزم در خصوص پــروژه های عمرانی،
اخــذ نمایندگی از شــرکتهای داخلی و خارجی و اعطــای نمایندگی ،ایجاد
شعب در کلیه شهرستانها و خارج از کشور ،شرکت در نمایشگاههای بین
المللی .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان آذربایجان
شــرقی  ،شهرســتان مرنــد  ،بخش مرکزی  ،شــهر مرند ،محله شــهداء ،
شهیدمیرحمیدموســوی  ،کوچه شهیدمیرحمیدموســوی ، 2بن بســت
((حســن رزاقی))  ،پالک  ، 63طبقه همکف کدپســتی 5413667351
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی
میزان ســهم الشرکه هر یک از شــرکا خانم رباب بایرامی به شماره ملی
 1582616116دارنــده  20000ریال ســهم الشــرکه آقــای حمید
بایرامــی بــه شــماره ملــی  1583369597دارنــده  980000ریال
ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانــم رباب بایرامی به شــماره ملی
 1582616116و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حمید بایرامی
به شماره ملی  1583369597و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحــدود و به ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره به مــدت نامحدود و به
ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارنــدگان حق امضا  :کلیه اوراق و
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها،
عقود اســامی و نامه های عادی و اداری با امضای حمید بایرامی همراه با
مهر شــرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری مرند ()1052394
آگهی تغییرات شــرکت روژین آسو تبریز شــرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  42714و شناسه ملی  14005939977به استناد صورتجلسه مجمع
عمومــی عادی بطور فوق العاده مــورخ  1399/07/07تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :روزنامه اعتدال برای درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تبریز ()1052349
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اجتماعی اســتان گیالن به ســاخت
بخش جراحی قلــب و آنژیوگرافی و
آنژیوپالســتی در محوطه بیمارستان
حضرت رســول اکرم(ص) و افزایش
ده تخت ویژه نوزادان این بیمارستان
اشاره نمود.
براساس این گزارش دلخوش نماینده
مردم صومعه سرا در مجلس شورای
اســامی اقدامــات ســازمان برای
دیجیتالی نمودن خدمات را ســتود و
اظهار داشت  :انجام این تغییرات می
تواندگام موثــری در ارتقای خدمات
سازمان تامین اجتماعی باشد.
وی در ادامــه بــه درخواســت بیمه
شدگان شهر صومعه سرا برای ساخت
مرکز درمانی تامین اجتماعی این شهر
اشــاره نمود و افزود :پی گیری های
الزم را بــرای به ثمر رســیدن این
مطالبه مهم خواهد نمود .

خبر

 54روستای ایالم به شبکه برق سراسری
متصلشد

مدیرعامل شرکت برق ایالم گفت 54 :روستا فاقد برق در این استان
در دولت تدبیر و امید به شبکه سراسری برق متصل شدند.
هادی شــیرخانی اظهار داشت :شــرکت توزیع نیروی برق از آغاز
دولت تدبیر و امید توانست برق پروژه های مهمی نظیر منطقه ویژه
اقتصادی مهران ،مجموعه باغات زیتون هلیالن ،کارخانه فوالد آتنا
سرابله و کارخانه استیل کورد دره شهر ایالم را تامین کند.وی یادآور
شد :بازسازی شــبکه برق آسیب دیده از سیل شهرستان های دره
شهر ،ســیروان ،بدره و هلیالن از دیگر اقدامات شرکت توزیع برق
استان بود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم افزود :همچنین
در دولت تدبیر و امید برق  ۲هزار و  ۴۰۰خانوار عشایری با استفاده از
پنل خورشیدی تامین شده است.شیرخانی با بیان اینکه شرکت توزیع
برق استان تامین برق پروژه های مهم کشاورزی اهتمام دارد ،افزود:
تکمیل برق رســانی به پروژه پمپاژ آب موالب و ایستگاه پمپاژ چم
کبود آبدانان نیز در دولت تدبیر و امید اجرا شده است.وی در خصوص
تامین برق پروژه های صنعتی اســتان نیز تاکیدکرد :شهرک های
صنعتی و گلخانه ای استان نیز در این دولت به شبکه سراسری برق
متصل شده اند.شیرخانی با بیان اینکه مصرف برق استان در لحظه
 ۴۰۰مگاوات است ،گفت :مصرف برق در ایالم به عنوان پرجمعیت
ترین شهرستان استان  ۱۳۰مگاوات است.

قدردانینمایندگانگلستانازاقداماتشرکت
معادنشرقی
نشست مشترک منصور یزدی زاده ،مدیرعامل ذوب
آهن اصفهان با رضا آريان پور ،نماينده شهرستان
هاي مينودشــت ،كالله و مــراوه تپه و غالمعلی
كهساري ،نماينده شهرستان هاي آزاد شهر ،راميان
و فندرســک با حضور منصور شريف ،مدير عامل
معادن زغال ســنگ البرز شــرقي  28آبان ماه در
محل مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
یزدی زاده در این نشســت با تشریح روش توليد
فوالد در ذوب آهن ،نوع ارتباط این شرکت با معادن
و محدوديت ها و موانــع تولید در صنعت فوالد ،
گفت :به منظور دريافت نقطه نظرات و بررسي موانع
توليد و اشتغال شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي
و بــا هدف تقويت اقتصاد مناطق معدني فعال اين
شركت در استان گلستان این نشست برگزار شد .
آريان پور و كهســاري از مجمع نمایندگان مردم
گلســتان نیز با قدردانی از اقدامات شرکت معادن
البرز شــرقی به تشریح انتظارات مردم و مسئولین
استان گلستان از شركت هاي معدني از جمله البرز
شرقي پرداختند و در مورد جاده هاي تردد ،بررسي
ايجاد كارخانه زغالشــویي ،ايجاد دفتر منطقه اي،

فعاليت هاي اجتماعــي و ...با مهندس یزدی زاده
تبادل نظر کردند.
منصور شريف ،مدير عامل معادن زغال سنگ البرز
شرقي نیز فعاليت هاي انجام شده درخصوص توليد
و اشــتغال و بهبود فضاي كاري در شــركت البرز
شرقي را برشــمرده و تقاضاي رسيدگي به موانع
توليدي در منطقه استان گلستان شدند.
گفتنی اســت؛ در این جلسه مقرر شد ضمن اقدام
درخصوص موارد قابل انجام ،نســبت به ارســال
درخواســت هاي مرتبط با حفــظ و افزايش توليد
و اشــتغال در منطقه با همراهي مسئولين استان
گلستان در جلسات آتي ،پيگيري و اقدام شود.

خبر

راهکاروتفکربسیجی،چشماندازروشنیدرپیشبرد
اهدافونگاهپیشگیرانهبهزیستیاست

تبریز؛ عبدالعلــی زاده -مدیرکل بهزیســتی
آذربایجان شــرقی در نشســت مشــترک با
نمایندگان اعضای فعال پایگاه مقاومت شهید
فیاض بخش بهزیســتی ،ضمــن قدردانی از
فعالیــت های موثر این پایگاه اظهار داشــت:
بسیجیان فعال بهزیستی ،بعنوان الگو در رفتار
و اخالق اداری ،با احساس مسئولیت مضاعف
و با متانت و بردباری در برخورد با مشــکالت
و آســیب ها به اهداف و برنامه های بهزیستی
کمک می کنند.
در ایــن دیــدار کــه فرمانده حوزه  ۳بســیج
کارمندی شــهید دســتغیب نیز حضور داشت،
دکتــر صحاف بــا ارایه گزارشــی از اقدامات
بهزیستی در دوران شــیوع کرونا ،خاطرنشان
کرد :راهکارهــا و تفکر بســیجی مــی تواند
چشم انداز روشنی برای پیشبرد اهداف و نگاه
پیشگیرانه بهزیستی باشد.

تاســیس شرکت با مســئولیت محدود تکین یدک صدر آذربایجان
درتاریــخ  1399/08/26به شــماره ثبت  52121به شناســه ملی
 14009585588ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شــرح زیر جهــت اطالع عمــوم آگهی میگردد .موضــوع فعالیت
:خرید و فروش ،توزیع و بســته بندی قطعات و لوازم یدکی خودرو -
واردات و صــادرات و خرید و فــروش کاال های مجاز -بازرگانی داخلی
و خارجــی -بازاریابی غیر شــبکه ای و غیر هرمــی و غیر الکترونیکی-
ترخیص کاالهای شرکت از گمرکات  -عقد قرارداد با اشخاص حقیقی
و حقوقی  -اخذ هر گونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسســات مالی
و اعتبــاری داخلــی و خارجی به نام شــرکت  -شــرکت در مناقصه ها و
مزایــده هــا  ،اخذ و یا اعطــای نمایندگی به شــرکتهای داخلی و خارجی
 ایجاد شــعب در داخل و خارج از کشــور  -شــرکت در نمایشگاه هایداخلــی و خارجی درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحــدود مرکز اصلی :
اســتان آذربایجان شــرقی  ،شهرســتان تبریز  ،بخش مرکزی  ،شــهر
تبریز ،محله قطران  ،خیابان شــهید شــهری  ،کوچه شــهید آذری یام ،
پالک  ، 0طبقه همکف کدپســتی  5173656655ســرمایه شخصیت
حقوقــی عبارت اســت از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان ســهم
الشــرکه هر یک از شــرکا آقای محمد نیکنام فرزدیان به شــماره ملی
 1361911689دارنده  500000ریال ســهم الشــرکه آقای کاظم
پورحســین به شــماره ملی  1377241025دارنده  500000ریال
ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقــای محمد نیکنــام فرزدیان به
شــماره ملی  1361911689و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
و به ســمت عضــو اصلی هیئت مدیــره به مدت نامحــدود آقای کاظم
پورحســین به شــماره ملی  1377241025و به ســمت عضو اصلی
هیئــت مدیــره به مدت نامحدود و به ســمت رئیــس هیئت مدیره به
مــدت نامحــدود دارنــدگان حق امضــا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و
تعهــد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادها ،عقود
اسالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا ً همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء
مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد .اختیارات
مدیــر عامــل  :طبق اساســنامه ثبت موضوع فعالیت مذکــور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تبریز ()1052397

بابک نبی زاده فرمانده حوزه بســیج کارمندی
شهید دستغیب ســپاه عاشورا نیز با قدردانی از
فعالیت های درخور توجه پایگاه شــهید فیاض
بخش بهزیســتی ،نقش بســیج را در راستای
پاســداری از ارزشهای اســامی و انقالب
اسالمی بســیار تأثیرگذار دانست و افزود :امید
است نهادهای خدمتگزار ،از این نقش آفرینی
به طرز احسن استفاده نمایند.
وی با بیان اینکه ،توان جهادی بسیج در همه
عرصههاســت و پس از درخشش دوران دفاع
مقدس در مســیرهای دیگر نیــز موفق ظاهر
شده است ،افزود :بسیج مســتضعفان با جلوه
درخشان ،توانسته است نهادها و دستگاههای
کشور را به منظور خدمت به مردم و محرومان
به عرصه آورد تا بتواند در برهه کنونی و دوران
شیوع کرونا نیز رسالت خود را به بهترین شکل
ممکن به نمایش بگذارد.

آگهی تغییرات شــرکت فضا بنای حرمین شــرکت ســهامی خاص به
شــماره ثبت  36799و شناســه ملی  10200448557به اســتناد
صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ  1399/07/20تصمیمات ذیل
اتخــاذ شــد  :محمــد منادی بــه کد ملــی  1375201514به ســمت
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و فرشــاد عابد
بــه کد ملی  1360699961به ســمت عضو هیئــت مدیره و فرزانه
منادی به کد ملی  1361303621به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
و عضــو هیئت مدیره انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اســناد بهادار و
تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی
همراه با مهر شرکت معتبر است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
آذربایجان شــرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
()1052396
آگهی تغییرات شرکت آذرآبادگان شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  19783و شناســه ملی  10200253592به اســتناد صورتجلســه هیئت
مدیره مورخ  1398/06/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مهدی فرزاد نژاد شماره
ملی  1382436051بســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره خلیل فرزاد نژاد
شــماره ملی  1371718024بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند .
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آوراعم از چک  ،ســفته  ،برات  ،قرارداد و عقود
اســامی شــرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد .محل
شــرکت به آدرس  :اســتان آذربایجان شرقی  ،شهرســتان تبریز  ،بخش مرکزی ،
شــهر تبریز ،محله شــهرک طالقانی  ،بلوار ســهندیه  ،خیابان سهند شرقی  ،پالک 0
 ،ســاختمان مرواریــد  ،بلوک  ،Bطبقه اول  ،واحد 14کد پســتی5175815896
تغییر و انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه شــرکت بشرح مذکور
اصالح میگردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()1052402

تاســیس شــرکت با مسئولیت محدود خدمات پیشخوان روستایی دولت الکترونیک صید آباد بندرترکمن درتاریخ  1399/09/06به
شــماره ثبت  1687به شناســه ملی  14009611141ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم
آگهــی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشــخوان روســتایی دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهــره برداری و انجام کلیه خدمات
مرتبــط و قابــل ارائه در دفاتر پیشــخوان دولت بخش عمومی غیر دولتی درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان گلستان  ،شهرستان ترکمن  ،بخش سیجوال  ،دهستان قره سوغربی  ،روستا
صیدآبــاد ،محلــه نــدارد  ،خیابان مختومقلی فراغی  ،بن بســت مختومقلی فراغی  ، 19پالک  ، 91طبقه همکف کدپســتی 4891196952
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای عبدالجالل نعیمی توماج
به شماره ملی  2230095201دارنده  900000ریال سهم الشرکه خانم میترا خدیور به شماره ملی  2230199587دارنده 50000
ریال سهم الشرکه آقای علیرضا نعیمی توماج به شماره ملی  2230218603دارنده  50000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای
عبدالجالل نعیمی توماج به شماره ملی  2230095201و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود خانم میترا خدیور به شــماره ملی  2230199587و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا نعیمی
توماج به شماره ملی  2230218603و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای عبدالجالل
نعیمی توماج مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر
االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن ()1053449

