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ایران

شنبه  13دی ماه 1399
شمــاره 4099

مکتب سردارسلیمانی در جامعه الگوسازی شود

سند جامع همکاری ایران و افغانستان در مشهد بررسی شد

سند جامع همکاری ایران و افغانستان بررسی با حضور معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مسئوالن افغانستانی در مشهد بررسی شد.
به گزارش مهر ،با حضور سید عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مسئوالن افغانستانی سند جامع همکاری ایران
و افغانستان بررسی و وبگاه انگلیسی مطالعات راهبردی شرق رونمایی شد.دکتر عراقچی در این نشست با تاکید بر حل بسیاری
از مسائل در جریان مذاکرات سند جامع همکاری راهبردی میان ایران و افغانستان ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک ،این اتفاق
مهم صورت گیرد.
وی از حســن نیت طرفین در امضای این ســند خبر داد و گفت :کشورهای ایران و افغانستان با احترام بر اصل قانون اساسی دو
کشور و احترام به حاکمیتهای خود ،آینده روشنی در همکاریهای همه جانبه خواهند داشت.

اخبار

از ابتدای سال 99تا کنون؛

برگزاری بیش از  22هزار نفر ساعت
دوره های آموزشي مجازی در
شرکت گاز استان اصفهان

از ابتــدای ســال99
تــا کنــون ،بــه علت
محدودیــت هــای
برگــزاری دوره هــای
آموزشی به دلیل شیوع
ویروس کرونــا؛ بیش
از 22هزار نفر ســاعت
دوره آموزشي بصورت
آنالین در این شــرکت
برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومي شــرکت گاز استان اصفهان ،مديرعامل
این شركت با تا کید بر اینکه يكي از مهمترين اهداف و برنامههاي
اجرايي این شرکت توجه به قابليت هاي دانشي و مهارتي كاركنان
و افزايش رشــد علمي آنها به عنوان سرمایههای اصلی شركت
اســت ،گفت :امســال حدود  12هزار و  317نفر ساعت آموزش
آنالین ویژه کارکنان رســمی4 ،هزار و  603نفرساعت مربوط به
کارکنان قرارداد مستقیم و  5هزار و  626نفرساعت برای کارکنان
پیمانکاری برگزار شده است.
ســید مصطفی علوی ،تصریح کرد :برنامه هاي آموزشي مذکور از
طريق مشــارکت در دوره های آموزشی مجازی آنالین ،آفالین
(سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران) ،خود خوان وکتاب
محور صورت گرفته است.
وی ،با بیان اینکه بهســازی و آموزش نیروی انســانی و ارتقای
دانــش و آگاهی کارکنان در زمینه هــای تخصصی ،کاربردی و
مدیریتی با هدف افزایش بهره وری شرکت مد نظر قرار می گیرد،
افزود :این شــرکت با تهیه تقویم آموزشی ســالیانه برای تمامی
پرســنل و برگزاری دوره های شــغلی ،بهبود مدیریت ،عمومی،
فرهنگی و HSEبا استفاده از اساتید مجرب ،به این مهم دست
یافته است.
مهنــدس علوی ،اظهار داشــت :با توجه به ضــرورت دوره های
آموزشی یاد شــده و محدودیت های موجود ،اولویت بندی برای
اجرای این دوره ها و شــیوه ی اجــرای آنها با توجه به اولویت و
ماهیت دوره ها تعیین گردیده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه بر تبیین و تشــریح وصیت نامه ســردار سلیمانی و مکتب این شهید در
جامعه تاکید کرد.
به گزارش مهر ،حجت االسالم سیدمهدی قریشی ،ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه اظهار کرد :ما باید به وصیت نامه این
ســردار بزرگ عمل کنیم و مکتب سلیمانی را در زندگی الگو قرار دهیم و تنها با والیتمداری و بصیرت میتوانیم به سعادت دنیا
و آخرت رسید.وی با تاکید بر اینکه وصیتنامه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی باید به درستی در سطح جامعه و در بین
جوانان تبیین و تشــریح شود ،افزود :سردار سلیمانی در وصیتنامه خود توصیه کردند که قدر رهبری را بدانید زیرا رهبری ،اصل
والیت فقیه است که باید همه ما ملتزم به این وصیت این شهید واالمقام باشیم.

همزمان با بیستمین سالروز تاسیس شرکت ایران خودرو خراسان اعالم شد:

میانگین تولید روزانه خودرو به ۵۴۰دستگاه در سال جاری
افزایش پیدا کرده است

مدیرعامل ایــران خودروخراســان گفت:
میانگین تولید روزانه ۲۳۰دســتگاه خودرو
در ایران خودرو خراسان به ۵۴۰دستگاه در
سال جاری افزایش پیدا کرده است .
به گزارش روزنامــه اعتدال ،بیژن زاهدی
فــرد ،مدیرعامل شــرکت ایــران خودرو
خراســان طــی بازدیــد از روزنامه قدس
خاطرنشان کرد:توسعه یک کشور وابسته به
توســعه فرهنگی است و نقش رسانه ها و
مطبوعات را در ارتقاء فرهنگ جامعه بسیار
موثراست.
زاهدی فرد گفت :مشکلی که در حال حاضر
جامعه با آن مواجه است دریافت اطالعات
زیاد است داشــتن اطالعاتی که به واسطه
وجود فضای مجازی عمق زیادی ندارد.
وی رفع این مشکل را به دست صاحبان قلم
و اصحاب رسانه دانست و افزود :رسانه باید
کامال بی طرفانه و غیرمغرضانه وارد میدان
شود و واقعیت ها را به مردم نشان دهد.
وی اظهار داشت :در مدیریت صنعت خودرو
ممکن است اشکاالتی باشد در همین یکی
دو سال گذشــته اتفاقات خوبی در صنعت
خودرو افتاده که به شایستگی می توانست
در رسانه ها منعکس شود ،بیان و انعکاس
انتقاد صرف باعث رفع مشــکالت و توسعه
صنعت نمی شــود بلکه رسانه ها عالوه بر
نقد باید راه حل ییشنهاد بدهند.
زاهــدی فرد افزود ضمــن اعالم آمادگی
ایران خودرو  ،جهت تعامل بیشــتر با رسانه
جهــت ایجاد مفاهمه مشــترک از صنعت
خودرو اعالم می کنیم.
وی بــا بیان اینکه اولین صنعتی که آمریکا

تاســیس شــرکت تعاونــی تولیــدی ســرزمین ســبز پونــه درتاریــخ
 1399/10/03به شماره ثبت  5435به شناسه ملی 14009672475
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید محصوالت کشــاورزی  ،ارائه
خدمــات و تامیــن نیاز تولید کنندگان کشــاورزی  ،تولیــد محصوالت دامی
کشــاورزی  ،ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضیبه موجب مجوز
 6895مورخ  99/9/30اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شوشتر به موجب
مجــوز از اداره کل وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی برابر با شــماره مجوز
 919227در تاریخ 1399/08/19در اســتان مربوطه این آگهی به ثبت
رســید .مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
خوزســتان  ،شهرستان شوشــتر  ،بخش مرکزی  ،شهر شوشتر ،محله منازل
کاغذسازی کارون  ،خیابان شهید سیامک میرجانی  ،کوچه پارس  ، 1پالک 0
 ،طبقه همکف کدپستی  6451849846سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  157,500,000ریال نقدی اولین مدیران آقای احمد انصاری
به شــماره ملی  1870134567و به ســمت منشــی هیئت مدیره به مدت
 3ســال خانم خدیجه تقی پور بیرگانی به شماره ملی  1881779483و به
سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت  3سال خانم پریا روزعلی زاده
به شــماره ملی  1960221248و به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره
به مدت  3ســال آقای یاســر روزعلی زاده به شماره ملی 1972244361
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  3ســال خانم پریسا روزعلی زاده
به شــماره ملی  1972293222و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به
مدت  3ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت  3ســال دارندگان حق امضا
 :کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،ســفته،
بــرات ،اوراق بهــادار و غیره با امضای مدیر عامــل و رئیس هیئت مدیره و
مهــر شــرکت معتبر می باشــد کلیه نامه های عــادی و اداری با امضای مدیر
عامــل و مهر شــرکت دارای اعتبار می باشــد .اختیارات مدیــر عامل  :طبق
اساســنامه بازرســان آقای سجاد جعفری به شــماره ملی 1881722228
به ســمت بازرس اصلی به مدت  1ســال آقای صادق جعفری به شماره ملی
 1882208986به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال بموجب مجوز
شماره  919227مورخ  1399/08/19وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تاسیس گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر ()1070498

پــس از خروج از برجــام آن را تحریم کرد
صنعت خودروسازی بود ،خاطرنشان کرد:
تحریم های ظالمانه در سال های ۹۷و ۹۸
در زمینه تامین قطعات  ،خودروسازی کشور
را تحت شــعاع قرار داده و دچار مشکالتی
کرد و حتی پیــش بینی این بود که طی ۶
ماه صنعت خودرو ســازی کشور را به طور
کامل متوقف می شود.
مدیرعامل شــرکت ایران خودرو خراسان
افــزود :با وجود اینکه ظرفیت تولید خودرو
در طول این ۲سال بسیار کاهش یافت ،اما
تالش مضاعف صنعت خودروسازی کشور
مانــع از توقف این صنعت شــد و تولید با
قدرت ادامه پیدا کرد و جهش تولید در ایران
خودرو خراســان به معنای واقعی در سال
جاری تحقق پیدا کرد.
وی گفــت  :با توجه به تامین قطعات مورد
نیاز برای تولید خودرو و در راســتای تحقق
شــعار جهــش تولید و همچنیــن تحویل
ســفارش های خودرو که توســط مردم در

سطح کشــور صورت گرفته بود ،میانگین
تولید روزانه ۲۳۰دســتگاه خودرو در ایران
خودرو خراسان در سال قبل به ۵۴۰دستگاه
در ســال جاری افزایش پیدا کرده که این
موضوع نقش تاثیر گذاری در رونق اقتصاد
استان ایفا می کند.وی افزود :ایران خودرو
خراسان  ،در سال  ۹۷حدود ۹۰هزار دستگاه
و در ســال ۹۸نیز ۸۸هزار دستگاه خودرو را
تولیــد کرد .زاهدی فرد گفت :با وجود همه
تحریــم ها ایران خودرو خراســان در طی
این سال ها توقف تولید نداشته ،بلکه هیچ
تعدیل نیرویی نیز در این مجموعه تولیدی
نبوده و پرسنل خط تولید در دوشیفت کاری
مشغول بوده اند .
وی گفت :در راســتای تحقق مســئولیت
اجتماعی  ،نــگاه این مجموعــه به منابع
انسانی به عنوان یک ســرمایه ارزشمند و
تاثیر گذار و در راستای حفظ و رونق اشتغال
در سطح اســتان اســت به طوری که در
حال حاضر ۵هزار نفر به صورت مســتقیم

تاســیس شــرکت تعاونی خدمات بازرگانی کشــاورزی و دامپروری روستایی
و عشــایر مرزنشینان استان گلســتان درتاریخ  1399/10/08به شماره ثبت
 1692به شناسه ملی  14009684866ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام
کلیه امورات مربوط به کشاورزی و دامپروری و خدمات بازرگانی داخلی و خارجی
 صادرات و واردات اقالم مجاز  -ارائه مشاوره بازرگانی و کشاورزی و پیمانکاریو خدمات فنی ومهندسی -آموزشی و فرهنگی -تامین نیازهای واحدهای حقیقی
و حقوقی و نیروی کار خدماتی و اداری -ایجاد نمایندگی در داخل و خارج کشور و
ارائه خدمات به مرزنشــینان و استفاده از سهمیه های مجاز وارداتی و صادراتی
مرزنشــینان و کارت مرزنشــینی و پیله وری و کارت بازرگانی مرزنشــینی-عقد
قرارداد با شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی -هر گونه همکاریهای مجاز برابر
مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ایران و ترخیص کاال از تمامی گمرکات کشور و
استفادهازمعافیتهایمالیاتیوگمرکیطیمجوزشماره/22/7700/99س/ن
مورخ  1399/07/29ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
گلســتان بــه موجب مجــوز از اداره کل وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی برابر
با شــماره مجوز  2715/327در تاریخ 1399/09/24در اســتان مربوطه این
آگهــی به ثبت رســید.به موجب مجوز از اداره کل وزارت جهاد کشــاورزی برابر
با شــماره مجــوز  22/7700/99در تاریخ 1399/07/29در اســتان مربوطه
ایــن آگهی به ثبت رســید .مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود مرکز
اصلی  :اســتان گلســتان  ،شهرســتان گمیشــان  ،بخش گل دشت  ،شهر سیمین
شــهر ،محلــه بناور  ،کوچــه انقالب اســامی  ، 4خیابان انقالب اســامی  ،پالک ، 0
طبقه دوم کدپستی  4897115470سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  7,000,000ریال نقدی اولین مدیران آقای بهرام محمد دوجی به شــماره
ملی  6289344153و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  3ســال و به
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  3ســال آقای تاج محمد یلقی به شــماره ملی
 6289626388و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  3سال آقای حاجی محمد سیاحی به شماره ملی
 6289626711و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  3ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت  3سال آقای
یوسف قوجقی به شماره ملی  6289858157و به سمت عضو علی البدل هیئت

و حدود ۱۷هزار نفر جامعه بیمه شده در این
مجموعه فعالیت دارند.
مدیر عامل ایران خودرو خراسان افزود :طی
دو سال گذشته  ،هزار و  ۵۶۰نیروی جدید
در ایران خودرو خراسان به کار گرفته شده
و با جذب نیروی انسانی میزان بیکاری در
بخش احمدآباد خراسان رضوی را به کمتر
از پنج درصد رسید.
وی خاطر نشان کرد :تاکید بر بومی سازی
قطعات طی دو سال اخیر باعث رونق تولید
در صنعت خودروســازی کشور شد که این
موضوع باعث شــده تا پایان آذر ماه ســال
جاری گروه صنعتی ایران خودرو معادل کل
سال گذشته بتواند خودرو تولید کند و ایران
خودرو خراســان نیز در راستای اجرای این
سیاســت و با همراهی نیروی انسانی خود
 ،طی همین هفته از رکورد ســال گذشته
عبورمی کند.
زاهدی فرد افزود :امسال برای ایران خودرو
خراســان تولید ۱۱۰هزار دســتگاه خودرو
سیاســت گذاری شده اســت که با تالش
نیروهای این مجموعه بویژه پرســنل فعال
خط تولید بیــن ۱۰۵تا ۱۰۷هزار آن محقق
خواهد شــد که نسبت به سال گذشته رشد
۲۵درصدی را در بر خواهد داشت.
وی افزود :در حال حاضر روزانه بین ۲۰۰تا
۲۳۰دستگاه تریلر فقط برای این مجموعه
قطعات مورد نیاز تولید و حدود ۱۰۰دستگاه
تریلر محصوالت تولید شــده را حمل می
کنند کــه این فعالیت هــا اقدامات جانبی
شرکت است.
شبنم مقدم

آگهــیتغییــراتشــرکتتعاونیفراگیرکیــفوکفشامدادبهشــمارهثبت
 1490وشناســهملی 10980055499بهاســتنادصورتجلســههیئتمدیره
مورخ  1399/09/13ونامه شــماره  2704/859مورخ  1399/09/26اداره
تعــاون کار ورفاه اجتماعی شهرســتان علی آباد کتول تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :
عباس مالشاهی با کد ملی 5339022749به سمت رئیس هیات مدیره ،حسین
مالشاهی با کدملی  2269854705به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محسن
مالشــاهی کدملی 2269880099به ســمت منشــی هیات مدیره و محمدجواد
مالشــاهیبهشــمارهملی 2260134335وخیرالنســاءمیرشکاربهشمارهملی
 5339205584بعنــوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ســه ســال
تعیین شــدند عباس مالشــاهی با کد ملی  5339022749به عنوان مدیرعامل
شرکتبرایمدت 3سالتعیینگردید.کلیهاوراقواسنادتعهدآورازقبیلچک،
سفته،برواتواوراقبهادارباامضاءعباسمالشاهیمدیرعاملوحسینمالشاهی
نائبرئیسهیاتمدیرهومهرشرکتمعتبراستوسایراوراقونامههایعادیبا
امضایعباسمالشاهیمدیرعاملهمراهبامهرشرکتمعتبراست.ادارهکلثبت
اسنادوامالکاستانگلستانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریعلیآباد
گرگان ()1070678
آگهیتغییراتشرکتتعاونینانپزیجوانهدستانتوانابهشمارهثبت3893
و شناسه ملی  10980186090به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فــوق العاده مــورخ 1399/06/11تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :منیجه باغبان به
شمارهملی- 1880656280خدیرحمزهبهشمارهملی 1882180992ومریم
خسرویبه شمارهملی 1971014079به عنواناعضایاصلیهیاتمدیرهو طال
رضایی میرقائد به شماره ملی 1970859342و زری صادقی حسنوند به شماره

آگهیتغییراتشرکتتعاونیکریترامهرمزبهشمارهثبت 967و
شناسه ملی  10420123696به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مــورخ  1399/08/14تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :ســمت اعضای
هیئت مدیره به شــرح ذیل تعیین گردید  :بهشــاد دهقان به شــماره
ملی 1900188643رئیس هیئت مدیره  -زهرا محمدی به شــماره
ملی  1911930303نائب رئیس هیئت مدیره و سپهر سلطانی نژاد
به شــماره ملی  1911148583به سمت مدیرعامل و منشی هیئت
مدیره .حق امضای کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور قراردادها
و عقود اســامی با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس
هیئت مدیره با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر
می باشــد .حق امضای کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با مدیرعامل
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اداره کل ثبت اســناد و امالک
استانخوزستانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریرامهرمز
()1070505

 :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات ،
قراردادها عقود اســامی با امضاء ثابت حاجی محمد ســیاحی مدیرعامل و بهرام
محمــد دوجــی رئیس هیات مدیره در غیاب رئیس بــا امضاء تاج محمد یلقی نائب
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
باامضــاء حاجی محمد ســیاحی مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای عبدالعزیز پریزن به شماره
ملی  6289596667به ســمت بازرس علی البدل به مدت  1ســال آقای جمال
الدین ایری به شــماره ملی  6289626884به ســمت بازرس اصلی به مدت 1
ســال بموجب مجوز شــماره 2715/327مورخ 1399/09/24وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تاسیس گردید .بموجب مجوز شماره  22/7700/99مورخ
 1399/07/29وزارت جهاد کشاورزی تاسیس گردید .روزنامه کثیر االنتشار
اعتــدال بــه عنوان روزنامه اصلــی جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بندر ترکمن ()1070676

عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی ایران :

با تولید ریل زبانه توسط ذوب آهن اصفهان
اثر تحریم بر این محصول خنثی شد

مصطفی بهرامی عضو هیات مدیره شــرکت گسترش صنایع ریلی ایران در بازدید
از ذوب آهن اصفهان  ،تولید ریل زبانه ســوزن توســط این شرکت را گام مهمی
در جهت توســعه حمل و نقل ریلی کشور دانست و گفت  :تولید ریل زبانه سوزن
یکی از خواســت های اصلی راه آهن جمهوری اسالمی بود که توسط ذوب آهن
اصفهان انجام شــد و حتی امکان صادارت این محصول نیز وجود دارد .
وی با اشــاره به اینکه تولید ریل زبانه ســوزن در انحصار دو شرکت خارجی بود ،
افزود  :تا کنون این محصول اســتراتژیک از کشورهای اروپایی وارد می شد که
تحریــم ها  ،واردات این محصول را با مشــکالت زیادی مواجه کرد و عم ً
ال این
محصول به ایران عرضه نمی شد.
بهرامی افزود  :بســیار خوشحالیم که این مشکل با توان ودانش متخصصین ذوب
آهن اصفهان حل شد و سالیانه دو تا سه میلیون یورو صرفه جویی ارزی به دنبال
خواهد داشــت و با صادرات این محصول ارز آوری نیز خواهیم داشت .
عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی ایران با اشاره به اینکه ریل زبانه
سوزن مهمترین بخش سوزن ریل است  ،گفت  :بومی سازی کامل سوزن ریل به
عنوان یک اولویت و هدف مهم مد نظر بود و خوشحالیم که یکسال تالش شبانه
روز ی ذوب آهن و شرکت گسترش صنایع ریلی ایران این هدف را محقق نمود .
وی افــزود  :این موفقیــت نتیجه اعتماد به متخصصین داخلی و جوانان کشــور
اســت و االن به خود می بالیم که توانســتیم عالوه بر خودکفایی به صادرات نیز
فکر کنیم.
آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی برادران
پوراسمعیلیبهشمارهثبت 1321وشناسهملی10760178604
بموجب نامه شــماره  1795مورخ 1399/04/07اداره تعاون و کار
و رفاه اجتماعی شهرســتان بابلســر و به اســتناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی ســالیانه مــورخ  1399/03/30تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :الف ) اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ســه ســال
انتخــاب گردیدند سیداســمعیل پوراســمعیل بهنمیــری با کد ملی
 4989341236و ســید جــواد پوراســمعیل بهنمیــری بــا کد ملی
 4989629957و عاطفه رضائی چراتی با کد ملی 4989920902
بعنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیره و ســید جلیل پوراســمعیل
بهنمیــری با کــد ملــی  4989740378صدیقه تیرگــر بهنمیری با
کــد ملی  4988577775بعنوان اعضــای علی البدل هیئت مدیره
انتخــاب گردیدند ب ) ســید جالل پوراســمعیل بهنمیــری با کد ملی
 4988919315بعنوان بازرس اصلی و ســکینه خواتون ســاالری
عربی بــا کد ملی  4989297768بعنوان بــازرس علی البدل برای
مدت  1ســال مالــی انتخاب گردیدنــد ج ) گزارش مالــی و تراز نامه
ســال  98به تصویــب اعضاء قــرار گرفــت  988919315تا تاریخ
 ..............و آقای ســید جلیل پور اســمعیل بهنمیری به شماره ملی
 4989740378تــا تاریــخ  ..............و آقــای ســید جمال الدین
پــور اســماعیل بهنمیری به شــماره ملــی  4989964942تا تاریخ
 - ..............اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر ()1070732

ملــی 5559452068به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ســه
سالانتخابشدند.فرخندهطهماسبیبهشمارهملی46639733013بهعنوان
بازرس اصلی و قمر قادری به شماره ملی 3 6639786291به سمت علی البدل
بازرسشــرکتبرایمدتیکســالمالیانتخابشدند.صورتهایمالیسال98
تصویب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت
هاوموسساتغیرتجاریشوشتر()1070520

مدیره به مدت  3ســال آقای محمدرضا مفیدی به شــماره ملی 6289874306
و به ســمت عضو علی البــدل هیئت مدیره به مدت  3ســال دارندگان حق امضا

اخبار

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی کریت رامهرمز به شــماره ثبت  967و
شناسهملی10420123696بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادی
بطور فوق العاده مورخ  1399/08/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :بهشاد
دهقان به شــماره ملــی - 1900188643زهرا محمدی به شــماره ملی
 1911930303وســپهرســلطانینژادبهشمارهملی1911148583
بهعنواناعضایاصلیهیئتمدیرهوزینبســلطانینژادبهشــمارهملی
 1910848913وحســینسلطانینژادبهشمارهملی1911895206
بــه عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ســه ســال انتخاب
شــدند .علی چهرازی به شــماره ملی  3501387326به عنوان بازرس
اصلی  ،مهدیه بیگدلی به شــماره ملی 1911701312به عنوان بازرس
علــی البدل برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند .صورتهای مالی ســال
 1398تصویب گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خوزستان
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریرامهرمز()1070517

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود ایده ســازان ماه چیــن درتاریخ
 1399/09/30به شــماره ثبت  881به شناســه ملی 14009663210
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید و فروش محصوالت کشــاورزی
،خدمات کشــاورزی ،مشــاوره و کارشناســی محصوالت کشــاورزی ،خرید ،
فروش  ،واردات و صادرات محصوالت کشــاورزی طراحی و اجرای سیســتم
آبیــاری تحت فشــار،واردات ،تهیه و توزیع نهاده های کشــاورزی درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت
بهمدتنامحدودمرکزاصلی:استانهمدان،شهرستانکبودرآهنگ،بخش
مرکزی  ،شهر کبودرآهنگ ،محله خیابان شهیدمطهری  ،مطهری  ،کوچه شهید
محمدی،کوچهشهیدعربی،پالک، 0طبقههمکفکدپستی6551817355
ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1,500,000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدجواد قیطاسی به شماره ملی
 4020233888دارنده  500000ریال ســهم الشرکه آقای علی قیطاسی
به شــماره ملــی  4020410275دارنده  500000ریال ســهم الشــرکه
آقای مســعود قیطاسی به شــماره ملی  4032184641دارنده 500000
ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی قیطاســی به شــماره ملی
 4020410275و بــه ســمت رئیس هیئــت مدیره به مدت  3ســال آقای
مســعود قیطاسی به شــماره ملی  4032184641و به سمت مدیرعامل به
مدت  3ســال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  3سال 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 با
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساســنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان همدان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ ()1069951

