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رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی:

رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوان
نیازمند فضایی بهدور از دادگاه است

رئیسکل دادگســتری آذربایجان شــرقی ،گفت :برای موفقیت در
رسیدگی به مســائل اطفال و نوجوانان باید فضایی بهدوراز فضای
دادگاهی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با اطفال و همچنین پرونده
هایی که اطفال از آن تأثیر میگیرند حاضر کنیم.
به گزارش روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی موسی خلیل
الهی در نشســت کارگاهی نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان که
با حضــور معاونت حقوقی امور مجلس قــوه قضائیه و نمایندگان
ســازمان یونیسف در تبریز برگزار شــد با اشاره به شهرت تبریز به
شهر اولینها اظهار داشت :در کنار دیگر مسائل تبریز به شهر بدون
گدا نیز شــهرت یافته و دلیل اصلی این نامگذاری وجود همفکری
و همافزایی بوده که با محوریت دادگستری به وجود آمده است.
وی بابیان اینکه تکدی گری سرمنشــأ بســیاری از آســیبهای
اجتماعی بوده افــزود :قربانیان اصلی تکدی گری حرفهای در کل
دنیا اطفال و کودکان هســتند و افراد سودجو برای به دستیابی به
منافع مادی با تشــکیل مراکز و باندهای مختلف اطفال و نوجوانان
را اجبار به تکدی گری میکنند.
رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد :با همکاری
دادگســتری استان ،شــهرداری تبریز و اداره کل بهزیستی استان،
نیروی انتظامی و سازمانهای مردمنهاد گروههایی تشکیلشده که
اقدام به شناســایی و جمعآوری متکدیان از معابر میکنند ،البته با
توجه به اینکــه برخی متکدیان نیازمند واقعی بــوده و بعض ًا دچار
آسیبهای اجتماعی هستند که با مشارکت سازمانهای مردمنهاد
و بهزیســتی برای حضور آبرومند این افــراد در جامعه برنامهریزی
میشود.
وی ادامــه داد :بــا توجه بــه همفکری و همکاری دســتگاهها و
سازمانهای مرتبط با مســئله متکدیان حرفهای تبریز تا به امروز
از آسیبهای مرتبط با این موضوع مصون مانده است.
خلیل الهی با اشــاره به موضوع طالق و تأثیر آن بر فرزندان بیان
کرد :در پروندههای مرتبط به طالق بیشــترین آســیب متوجه به
فرزندان میشود هرچند که مستقیم ًا درگیر این پرونده نیستند.
وی با تأکید بر اینکه زمانی که حق قانونی مالقات به دلیل اختالف
شدید والدین با مشکل مواجه میشــود بیشترین آسیب نمود پیدا
میکند ،گفت :با توجه به این موضوع دادگســتری استان بهمنظور
رفع بخشــی از این مشکل با بهرهمندی از ظرفیت بهزیستی مرکز
مالقات فرزندان طالق با والدین در مرکز اســتان و  7شهرســتان
دیگر ایجادشده است.
رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی تشریح کرد :هر هفته 180
مالقات بین فرزنــدان و والدین موضوع طالق انجام میشــود و
بهطورکلی طی  6ماهه نخســت ســال جاری  6هزار و  500مورد
مالقات در استان اتفاق افتاده و البته الزمه موفقیت بیشازپیش در
این خصوص حضور افراد متبحر و فضای کافی است.
وی بابیــان اینکه در کنار ایجاد شــعب تخصصی که یک تکلیف
بوده کارگاههای مستمر برگزار میشود ،ادامه داد 2 :دوره تخصصی
برای  30نفر از مشــاوران و  10نفر از همکاران قضایی برگزارشده
اســت .خلیل الهی بابیان اینکه در راســتای تحقق مسائل اطفال
و نوجوانــان باید فضایی بهدوراز فضای دادگاهی برای رســیدگی
به جرائــم مرتبط به اطفال و همچنین جرایمــی که اطفال از آن
تأثیــر میگیرند حاضر کنیم؛ تصریح کرد :با توجه به این مســئله
برای ســاخت مجتمع قضایی تخصصی اطفــال و نوجوانان زمین
خریداریشــده و در مرحله تهیه نقشــه و اقدامات اجرایی است و
در صورت تأمین اعتبارات شــاهد شروع به کار آن در آینده نزدیک
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عناوین شهر ملی دست بافته های عشایری و دبیر خانه
ثبت ملی شهر صنایع دستی به فیروزآباد و شیراز اهدا شد

مراسم اعالم رســمی و اعطای گواهینامه
شهرها و روســتاهای ملی صنایعدستی که
با حضــور تعدادی از اســتانداران و چند نفر
از شهرداران شــهرهای ملی صنایعدستی،
تعــدادی از نماینــدگان مجلــس و جمعی
از مدیــران کل ســتادی و اســتانی وزارت
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی
در محل ســالن آبــی مجموعــه فرهنگی
تاریخی نیاوران برگزار شــد ،شهر فیروزآباد
عنوان شــهر ملی دست بافته های عشایری
و شــیراز عنوان دبیرخانه ثبت جهانی  شهر
صنایع دستی را کسب کرد.
در ایــن مراســم دکتر عنایــتاهلل رحیمی
اســتاندار فارس گفت :محصــوالت صنایع
دســتی و هنرهای ســنتی میراثی کهن و
مانــدگار در ایران بزرگ بوده که پیوســته
ســفیران راســتین این مرز و بوم در سراسر
جهان اســت و غنای میراث کهن فرهنگی
و طبیعــی ایران را در طول تاریخ بر همگان
روشن ساخته و رشــد و تحول آن بر کسی
پوشیده نیست.
او افزود :اســتان فارس یکی از پایگاه های
اصلی فرهنگ و هنر و یکی از مناطق دارای
سرمایه های انســانی هنرمند و صنعتگر از
انواع اقشــار ،اهمیت خود را پیوســته حفظ
کرده و در سالهای اخیر به آن افزوده است.
دکتر رحیمی با اشــاره بــه فعال بودن بیش

از  ۲۰۰هزار نفر در حوزه صنایع دســتی در
استان فارس ،تصریح کرد :این تعداد با رشدی
مالیم و پیوسته در حال افزایش  است .این
استان در رشته های صنایع دستی تنوع دارد
به طوریکه اکنون  ۱۱۷رشــته فعال دارد که
از این تعداد  ۸۰رشته شاخص در شیراز فعال
است.
اســتاندار فارس بیان کرد :دســتبافتههای
داری در این استان شــامل انواع قالی ،گبه
و گلیم بوده که تنوع بســیاری دارند به گونه
ای که بسیاری از شیوه های بافت احیا شده
و بســیاری دیگر در حال شناسایی هستند و
برخی از این تکنیک ها نیز متاســفانه از بین
رفته اند».
او افــزود« :پوشــاک ســنتی کــه یکی از
مهمترین شــاخصه های فرهنگی هر کشور

اســت در این اســتان رونق زیادی داشته و
اقوام و عشایر هنوز به پوشیدن آن ها عالقه
دارند».
رحیمی تصریح کرد :صنایع چوبی در شهری
مثل آباده شــهرت جهانی پیدا کرده و دارای
انواع رشتههای تزئینی پرکاربرد است .کاشی
سنتی ،سفال و ســرامیک ،طراحی و نقاشی
ســنتی ،رودوزی های سنتی ،صنایع چرمی،
صنایع فلزی و شیشه ای از دیگر گروه های
صنایع دستی و هنرهای سنتی فعال در این
استان است».
اســتاندار فارس گفت :کســب عناوین شهر
جهانی منبت آباده در ســال  ۹۷و شــیراز
بــه عنوان شــهر جهانی صنایع دســتی در
ســال  ۹۸از جمله مهمترین تحوالتی بوده
که نشان از رشد توسعه صنایع دستی استان

فارس دارد ،برای کسب این جایگاه از تالش
ها و پیگیــری های معاون صنایع دســتی
کشور تشکر می کنم.
او افزود :دریافت نشان جغرافیایی منبت آباده
و نشان جغرافیایی خاتم شیراز در سطح ملی
و بین المللی در جهت حفظ منافع صنعتگران
و فعاالن این هنرهــا از جمله فعالیت های
مهمی بوده که تا کنون انجام شــده است،
همچنین دریافت عنوان شهر ملی دستبافته
های عشــایری فیروزآباد و نشان جغرافیایی
گلیم ســاده فیروزآباد نیز به زودی کســب
خواهد شد.
رحیمی بیان کرد :اســتان فارس با دارا بودن
بیش از  ۵۰۰فروشــگاه صنایع دستی و بالغ
بر  ۱۱بازار و بازارچه صنایع دستی در سطح
اســتان در حال حاضر دارای جایگاه نخست
در کشور بوده که مشخصه بازار هدف فروش
محصوالت صنالیع دستی تمام کشور است.
اســتاندار فــارس در خصوص تســهیالت
اعطایــی در ســال های  ۹۸و  ۹۹گفــت:
«تســهیالت تبصره  ۱۸از محــل اعتبارات
اســتانی به مبلغ  ۱۱میلیارد ریال به  ۲۶نفر
داده شد که برای  ۷۰نفر ایجاد اشتغال کرد،
همچنین تسهیالت مشاغل خانگی پشتیبان
شامل سه کارگاه به مبلغ سه میلیارد ریال و
با اشتغال  ۳۰نفر ودر بخش مشاغل خانگی
مســتقل دو میلیــارد و  ۲۰۰میلیون ریال با
اشتغال  ۲۲نفر پرداخت شد.

خبر
باحضورموسويفرماندار،دهقانمعاونفرماندار،باباييسرپرستشرکتپااليشگازپارسيانواعضايکارگروهمسئوليتهاياجتماعيپااليشگاه

نقد و بررسي اقدامات انجام شده در حوزه مسئوليت هاي
اجتماعي در شهرستان مهر

اقدامات انجام شده در حوزه مسئوليت
هاي اجتماعــي در شهرســتان مهر با
حضور موســوي فرماندار ،دهقان معاون
فرمانــدار ،بابايي سرپرســت شــرکت
پااليش گاز پارسيان و اعضاي کارگروه
مســئوليتهاي اجتماعي پااليشگاه مورد
نقد و بررسي قرار گرفت.
در ايــن جلســه دکتر رقيه خســروي
مشاورشــرکت ملي گاز ايران در اجراي
پروژه سنجش تبعات در قالب مسئوليت
هــاي اجتماعــي در مناطــق محروم،
ابتدا در خصوص توســعه پايدار و لزوم
توسعه ي فعاليت ها در حوزه مسئوليت
اجتماعــي و توانمند ســازي اجتماعي
سخن گفت.
وي اجراي اين مهم را با برقراري ارتباط
با ديگر ســازمانهاي دولتي و غير دولتي
که در جامعه فعاليت دارند را مورد تأکيد
قرار داد و افزود  :انجام نياز ســنجي و
دارايي ســنجي در جوامع محلي ،قبل از
شــروع برنامه ها و فعاليت هاي مرتبط
بــا مســئوليت اجتماعي ،و اســتفاده از
پتانســيل جوامع محلي يک اصل بسيار
ضروري است.

آگهی تغییرات شرکت روستایی خیام شرکت تعاونی
به شــماره ثبت  433و شناسه ملی 10380063180
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1398/07/18و نامه شماره  506/19/4875مورخ
 98/8/13ادارهتعــاونروســتاییمشــهدتصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  - 1:آقای علیرضا ستوده به شماره ملی
 0848613651و آقای محمد ســلیقه به شــماره ملی
 0946996741به عنوان بازرســان شرکت برای یک
ســال مالی انتخاب گردید - 2.ســرمایه شرکت از مبلغ
285080000ریــال بــه مبلــغ  306083000ریال
افزایشیافتومادهمربوطهدراساسنامهاصالحگردید
 - 3صورتهای مالی 1397به تصویب رســید .اداره کل
ثبت اســناد و امالک استان خراســان رضوی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1075019
آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی گاوداران دیــار مانــدگار
خــواف شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  348و شناســه ملی
 10862070748به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی
مــورخ  1397/11/27و نامه شــماره  8067مورخ 97/12/8
اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعی شهرســتان خــواف تصمیمات
ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :آقــای یونــس دلداربرآبادی به شــماره
ملــی  0760131260بــه ســمت بازرس اصلی و آقای یوســف
دلداربرآبادی به شــماره ملی  0760235767به سمت بازرس
علی البدل به مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند 2- .اعضاء
هیئــت مدیره به قــرار ذیل انتخــاب گردیدند :آقــای درمحمد
دلداربرآبــادی به شــماره ملــی  - 0769148921خانم مهســا
دلداربرآبادی به شــماره ملی - 0760140855خانم بیگم جان
دلداربرآبــادی به شــماره ملی 0769763472به ســمت اعضا
علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری خواف ()1075009

در ادامه جلسه مهندس بابايي سرپرست
شــرکت پااليش گاز پارســيان به ايراد
ســخراني پرداخت و گفت :در خصوص
بحث مسئوليت هاي اجتماعي و زيست
محيطي ،احصــاء نيازهاي واقعي مبتني
بر توانمند سازي بسيار کليدي و حياتي
است.
ما همــواره با دو وجه خواســته و نياز
مواجه هســتيم و بايســتي بــه اتفاق
مجموعه ارگان هاي دولتي کمک کنيم
تــا به ســمت شناســايي نيازها حرکت
کنيم ،نيازهايي که اگر به درستي پاسخ
داده شــود منجر به توانمند ســازي مي
گردد .ما به توانمند ســازي اعتقاد داريم
و در بخش صنعتي تالش داريم تا يک
مرکز رشــد در شرکت ايجاد کنيم و اين
مهم را مد نظر داشــته باشيم که توسعه
اشتغال بايستي مبتني بر صنايع و مراکز
اقتصادي در منطقه باشد.
وي در ادامه گفت :رويکرد مجموعه ما
در کنــار همه فعاليت هــاي که تاکنون
انجام شــده ،ادامه موضوع با انسجام و
ايجاد ارتباط مســتمر با جامعه محلي و
همراه با ســاختار فرايندي و سيســتمي

خواهــد بود.ســپس موســوي فرماندار
شهرســتان مهــر ســخن را بــا ياد و
خاطره شــهدا وگراميداشــت ســالگرد
شهادت ســردار ســليماني آغاز کرد و
ضمن تبريک انتصــاب مهندس بابايي
و اظهار خوشــحالي از حضور ايشــان
در يــک مرکز بزرگ اقتصادي کشــور،
اظهار داشت :بســيار خوشحالم از اينکه
در راســتاي تعهد ما در حوزه مسئوليت
هاي اجتماعي امروز شــاهد يک جلسه
علمي هستيم .من به جناب آقاي بابايي
تبريک ميگويم که آغار فعاليت خودشان
را با اين موضوع مهم شــروع کردند و
ايــن را به فــال نيک ميگيــرم  .هدف
مهم مســئوليتهاي اجتماعي رسيدن به
رضايتمنــدي مردم اســت و بايد کاري
کنيم تاجامعه با ماهمراه باشــد .توسعه
پايدار در گذشــته وجود نداشــت ،االن
اين مبحث روز دنياســت .درکنار شــما
مجموعه اســتحصال اتان ،پااليشــگاه
بنزين و ســاير کارخانجات در شــهرک
صنعتي را نيز بايستي درگير اين موضوع
مهم کنيم.
اگر در حوزه مســوليت هــاي اجتماعي

يک مســير علمي  طراحي شود تداوم
انجام يک پروژه مســوليتهاي اجتماعي
منحصر به شــخص نخواهد بود و اين
مهم بر اســاس برنامــه ريزي اصولي و
علمي که انجام شده به سر انجام خواهد
رسيد.
امروزه اشــتغال الزمه زندگي ما شده و
در اين حوزه مشکل داريم و بايستي کار
آفريني کنيم ،اگر شرکتهاي دانش بنيان
را تقويت کنيم قطعا مشــکل اشــتغال
نيز حل خواهد شــد .بــه اميد روزي که
بتوانيم از طريق تاســيس شرکت هاي
دانش بنيان  و در راستاي توسعه پايدار
گام برداريــم.در ادامه دهقــان معاون
برنامه ريزي فرمانداري مهر گفت :توجه
به مســئوليت اجتماعي در کنار فعاليت
هاي صنعت نفت و گاز بويژه در مناطق
محروم و کمتر توسعه يافته نيازمند يک
نگرش و رويکــرد اجتماعي خاص مي
باشد که خوشــبختانه در ابتداي فعاليت
آقاي مهندس بابايي در دستور کار قرار
گرفته و اين برنامه ريزي نشــان از نگاه
مثبت ايشان در اهميت دادن به مسائل
اجتماعي است.

اخبار

مدیریت انرژی زمستانی به منظور تامین برق پایدار
بسیار مهم و کلیدی است

جلسه شورای معاونین و مدیران دفاتر مستقل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با رویکرد
«مدیریت انرژی زمستانی» برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این نشست بیان داشت :با توجه به برودت هوا و افزایش
مصرف برق ،مدیریت انرژی زمستانی برای تامین برق پایدار بسیار مهم و کلیدی است.سیدمحمد
موسوی زاده گفت :کلیه مشترکان همکار براساس برنامه ذخیره عملیاتی و مولّدهای خود تامین
ضوابط اجرایی برنامه های پاسخگویی بار سال  ،1399مشمول پاداش همکاری می شوند.وی
با اشــاره به این که شناسایی و جمع آوری مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز و همچنین کنترل
مصرف مشترکان دارای تجاوز مصرف از دیماند در دستورکار این شرکت قرار دارد افزود :استفاده
از مولّدهای خودتامین مشترکین و جلب همکاری مشترکان صنعتی و کشاورزی برای کاهش
مصرف انرژی ،از جمله موارد در دســت اقدام برای اســتمرار تامین انرژی الکتریکی مشترکان
محسوب می شود.وی به کاهش روشنایی بزرگراه ها به جز مناطق حادثه خیز و معابر شهری،
میادین و پارک ها و تابلوهای تبلیغاتی به منظور کاهش مصرف انرژی اشاره کرد و یادآور شد:
کنتــرل میزان مصرف ادارات از طریق قرائت از راه دور کنتورهای دیجیتالی و خاموش نمودن
دستگاه های گرمایشی و روشــنایی و لوازم و تجهیزات غیرضرور ،پس از اتمام ساعات کاری
ادارات ،از دیگر نکاتی اســت که در کاهش مصرف انرژی اثرگذار می باشد و موضوع از طریق
این شــرکت به ج ّد پیگیری و گزارش های الزم به نهادهای ذی ربط ارائه خواهد شد.موسوی
زاده تصریح کرد :خاموشی کامل تاسیسات گرمایشی مدارس و دانشگاه ها با توجه به تعطیلی
این بخش ها در دوران کرونا ،از جمله موارد مدنظر برای کاهش مصرف انرژی به شمار می رود.

متقاضیان اصفهانی طرح اقدام ملی مسکن از روز پنج
شنبه آماده ثبت نام باشند

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبرداد :ثبتنام مرحله سوم
طرح اقدام ملی مسکن از ساعت  ۱۰صبح روز پنجشنبه  ۱۸دیماه در استان اصفهان همزمان با
دیگر استانها آغاز خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ امیر زاغیان معاون مسکن و ساختمان
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم کرد :متقاضیان فاقد مسکن از ساعت  ۱۰صبح
روز پنجشنبه میتوانند نسبت به ثبتنام جدید در طرح مسکن ملی استان اصفهان اقدام کنند.
وی بیان داشت :در مرحله نخست ،ثبتنام متقاضیان جدید در شهرهایی که در آنها اراضی جدید
احصا شد ،فراهم شده است .این مرحله برای ثبتنام متقاضیان جدید در شهرهای فاقد ثبتنام در
مراحل قبل و بر اساس ظرفیتهای احصاشده در  ۱۵شهر استان شامل آران و بیدگل ،نجفآباد،
نطنز ،طرق رود ،چرمهین ،باغشــاد ،زاینده رود ،دامنه ،بوئین و میاندشت ،جوشقان قالی ،کامو و
چوگان ،مشکات ،ونک ،بیده و جوزدان برنامهریزی شده است.معاون مسکن و ساختمان اداره کل
راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد :متقاضیان این شهرها میتوانند از تاریخ بازگشایی
سامانه  ۱۰صبح روز پنجشنبه ( ۱۸دی) با مراجعه به سامانه  tem.mrud.irبر اساس برنامه
زمانبندی مندرج در سایت نسبت به ثبت نام بر اساس شرایط اعالمی اقدام کنند.

کارت ملی اینجانــب محمدرضا جعفری
فرزند کریم به شماره شناسنامه ۳۶۹۶
و شــماره ملی  ۰۰۸۲۶۴۸۱۳۱صادره
از تهران مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.
گواهینامــه ماشــین اینجانــب محمدرضــا
جعفــری فرزنــد کریم به شــماره شناســنامه
 ۳۶۹۶و شماره ملی  ۰۰۸۲۶۴۸۱۳۱صادره
از تهران مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ ســبز و سند کمپانی خودرو سواری سمند رنگ
سفیدمدل1385بهشمارهموتور124k0907764
و شــماره شاســی  NAAC91CE2GF105140و
شــماره پــاک  156ب  98ایران  11متعلــق به آقای
محرم غدیری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود پیشــداد برنــا تابناک
درتاریــخ 1399/04/03به شــماره ثبت 4917به شناســه ملی
 14009228420ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیده که
خالصــه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهــی میگردد .موضوع
فعالیت :انجام گارانتی و خدمات پس از فروش موبایل و تبلت و لپ
تاپ و  ...درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
کرمان  ،شهرســتان ســیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله
شــهرک صدف  ،کوچه ((فرعی جنوبــی اول))  ،خیابان اطلس  ،پالک
 ، 0واحد 2چپ  ،طبقه ســوم  ،واحد  1کدپســتی 7819919475
ســرمایهشخصیتحقوقیعبارتاســتازمبلغ 1000000ریال
نقدیمیزانسهمالشرکههریکازشرکاآقایعلیرضااکبرینیابه
شماره ملی 3060364729دارنده 990000ریال سهم الشرکه
خانمطاهرهخواجوئینژادبهشــمارهملی 3071550979دارنده
 10000ریالسهمالشرکهاعضاهیئتمدیرهآقایعلیرضااکبری
نیا به شماره ملی  3060364729و به سمت رئیس هیئت مدیره
بهمدتنامحدودوبهسمتمدیرعاملبهمدتنامحدودخانمطاهره
خواجوئــی نژاد به شــماره ملی 3071550979و به ســمت نایب
رئیــس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارنــدگان حق امضا  :کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
باامضاءمدیرعاملهمراهبامهرشــرکتمعتبرمیباشــداختیارات
مدیر عامل  :طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت
درجآگهیهایشرکتتعیینگردید.ثبتموضوعفعالیتمذکوربه
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک اســتان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان()1074647

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود همراه گســتران پیشخوان
الکترونیک اشراق درتاریخ  1399/06/01به شماره ثبت  13055به
شناســه ملی  14009381786ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
کــه خالصــه آن به شــرح زیر جهت اطــاع عموم آگهی میگــردد .موضوع
فعالیت :ارائه خدمات حضوری و الکترونیکی سازمانها ،نهادها و ادارات
دولتی و غیر دولتی در قالب دفتر پیشــخوان خدمات دولت  .درصورت
لــزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان زنجان  ،شهرســتان زنجان ،
بخــش مرکزی  ،شــهر زنجان ،محله بازارباال  ،کوچــه (امام جمعه)  ،خیابان
فردوســی  ،پالک  ، 6 ، -354طبقه همکف کدپســتی 4517646165
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی
میزان ســهم الشرکه هر یک از شــرکا خانم سمانه حاجیلو به شماره ملی
 4285651580دارنده  25000ریال ســهم الشرکه آقای غالمحسین
نــوروزی بــه شــماره ملــی  4370037255دارنــده  975000ریال
ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم ســمانه حاجیلو به شــماره ملی
 4285651580و بــه ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای غالمحســین نوروزی به شماره
ملی  4370037255و به ســمت عضــو هیئت مدیره به مدت نامحدود
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مــدت نامحدود دارندگان حق امضا :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادهــا  ،عقود اســامی و ســایر نامه های عــادی و اداری با امضای
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد .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 زنجان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1074739

آگهــی تغییرات شــرکت محافظ طوس شــرکت با مســئولیت محدود
به شــماره ثبت  7458و شناســه ملــی  10380232568به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/12/11تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  - :محل شــرکت در واحد ثبتی مشــهد به آدرس استان
خراســان رضوی  ،شهرســتان مشــهد  ،بخش مرکزی  ،شهر مشهد ،عدل
خمینــی  ،خیابــان دهالویه  ،خیابان دهالویــه [ 32حمیدیه ، ]31پالک 9
 ،طبقــه همکف  ،واحد 1کدپســتی  9173813111تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد
و امــاک اســتان خراســان رضــوی اداره ثبت شــرکت ها و موسســات
غیرتجاری مشهد ()1075010

آگهی تغییرات شــرکت رســتار فلز پارســیان ســهامی خاص به شــماره ثبت
 6666و شناســه ملی  14004064988به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/10/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای
ســیدمجتبی حسین پور وانه به شــماره ملی  2140421418به عنوان بازرس
اصلی  ،آقای محسن منفرد به شماره ملی  2142990134به عنوان بازرس علی
البدل برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند -2 .روزنامه کثیراالنتشــار اعتدال
جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان
مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1074962

برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ نقره ای مدل
 1386به شــماره موتور  2255590و شماره شاسی
 S1412286422512و شــماره پــاک  439ه 24
ایران  42متعلق به آقای احسان صیدی کوه باد مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت خودرو ســواری بیسو رنگ سفید مدل  T3به
شماره موتور  F13BH12E63162و شماره شاسی
 NAMC2SAK2LTOOO294و شــماره پالک الف
ایــران متعلق به خانم ریحانه ریخته گر برنجی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.
ســند مالکیــت خــودروی ســواری هــاچ بــک ام.وی.ام تیپ
 315Hمــدل  1391بــه رنــگ ســفید-روغنی بــه شــماره
موتــور  MVM477FJAA000501و شــماره شاســی
 NATFBAMD5A1000490به شــماره پالک انتظامی ایران
 558 – 17ب  81به نام اینجانب باقر عباســی نژاد به شــماره کد
ملــی  6389404417مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.
آگهی تغییرات شــرکت رســتار فلز پارسیان ســهامی خاص به شماره
ثبت  6666و شناســه ملی  14004064988به اســتناد صورتجلسه
مجمــع عمومی فوق العاده مــورخ  01/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  1- :ســرمایه شــرکت از مبلــغ  10000000000ریــال به مبلغ
 30000000000ریال منقســم به  30000ســهم بانام ،به ارزش هر
ســهم  1000000ریال که تماما ًاز طریق صدور ســهام جدید و از محل
تبدیــل مطالبات حال شــده پرداخت گردیده ،افزایــش یافت در نتیجه
ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتان مازنــدران مرجع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجاری آمل
()1074963

