وزير جهاد کشاورزي:
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مشکل کمبود گوشت
را با افزايش واردات
و کنترل قاچاق
حل ميکنيم

وزير جهاد کشاورزي گفت:برخالف اينکه گوشت گرم گوسفندي در دو ماه گذشته
بيش از دوبرابر سال گذشته وارد شده است ،اما به دليل وجود قاچاق ،تفاضا بيشتر
شده که اميدوارم با کنترل قاچاق و افزايش واردات ،مشکل را حل کنيم.
به گزارش ايسنا ،محمود حجتي در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران
در پاسخ به پرسشي درباره علت افزايش قيمت گوشت قرمز ،اظهار کرد :چون قاچاق
دام با توجه به اينکه نرخ ارز کشورهاي ديگر باال رفته ،شدت پيدا کرده است اين
موضوع باعث شده که قيمت گوشت تحت تاثير قرار گيرد.وي افزود :از طريق آنچه
که به ما مربوط ميشود ،با واردات سعي در حل اين مسئله داريم که اين کار را
شدت بخشيدهايم و اميدواريم که بتوانيم بازار را بيشتر تامين کنيم .همچنين از
طرفي هم بنا شد مسئوالن وزارت کشور ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نيز نيروي

اقتصادي
خبر
رئيس كل بانك مركزي:
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وزير صمت:

گزارش سازمان ب رنامه و بودجه:

سياست قيمت تضميني در بورس کاال
بار زيادي از دوش دولت برداشت
سازمان برنامه و بودجه در گزارشي اعالم کرد :وزارت جهاد کشاورزي برنامه
جايگزيني قيمت تضميني به جاي خريد تضميني را در سال  ۹۶براي محصوالت
جو و ذرت انجام داد و بار مالي زيادي را از دوش دولت برداشت.به گزارش تسنيم،
سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشي درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزي
براي کاهش التهابات بازار کاالهاي اساسي کشاورزي اعالم کرد :اين وزارتخانه
برنامهريزي جهت جايگزيني تدريجي سياست قيمت تضميني به جاي خريد
تضميني و انتخاب محصوالت پيشرو در سال ( 95جو و ذرت دامي) را تنها در
 4استان بهصورت پايلوت اجرا کرد.همچنين اين وزارتخانه پيگيري و اجراي
اين سياست در سال  96را بهصورت کشوري دنبال کرد ،به طوري که حجم
معامالت جو در بازار بورس تحت سياست قيمت تضميني بيش از  114درصد
در سال  96نسبت به سال  95افزايش يافته است که طبعاً بار مالي دولت را
بهصورت قابل توجهي کاهش داده است .اين تغييرات بهصورت تقريباً مشابه در
مورد ذرت دامي نيز اتفاق افتاده است.در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده
است :وزارت جهاد کشاورزي ورود معامالت گندم بهصورت محدود در بازار بورس
کاالهاي ايران در سال  96انجام داد که در نتيجه اين اقدامات در جهت توسعه
استفاده از ظرفيت بازار بورس کاالي ايران براي مشارکت بخش خصوصي و با
هدف حمايت از کاالي ايراني محصوالت مختلف در بازار بورس سال  96نسبت
به سال  95رشد  18درصدي را نشان ميدهد.همچنين وزارت جهاد رصد و
پايش ذخاير موجودي را بهصورت مداوم و اقدام الزم براي رفع کسريها را
انجام داده است .ضمن اين که نظارت بر توزيع شرکتهاي واردکننده گوشت
گوسفندي و هماهنگي و توزيع کاالهاي حساس در فروشگاههاي زنجيرهاي با
قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار را عملي کرده است.

وزير صمت گفت:هدفمان کاهش قيمت آزاد خودرو
و حذف بازار سياه است.به گزارش مهر،رضا رحماني
وزير صمت در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :ما اصولي را پيگيري ميکنيم که
به افزايش توليد و کاهش قيمت منجر شود و هم اکنون
نمايشگاهي هم براي ساخت داخل و توليد قطعات در
شهر آفتاب برگزار کرديم .وي تصريح کرد :امروز کيفيت
و قيمت در بازار محل بحث است و ما فعال دنبال اين

هستيم که توليد را حفظ کنيم و تيراژ خودرو را باال
ببريم تا خودروسازان موظف شوند  80درصد توليد را
به تعهدات خود اختصاص دهند و تا  ۲۰درصد را به
شيوه جديد عمل کنند.وزير صنعت ،معدن و تجارت
در مورد ترخيص خودروهاي وارداتي از گمرک گفت:
مصوبه ترخيص  ۱۳هزار خودرو در جلسه دولت مطرح
شد و در جلسه قوا هم مورد بررسي قرار گرفت و ابالغ
ميشود.رحماني با اشاره به اينکه ترخيص خودروها با
مصوبه دولت تعيين تکليف شده است ،ادامه داد :برخي
از اين خودروها بايد به دست مردم برسد و مشخص شده
که وارد کننده تخلفي داشته و مردم تقصيري نداشتند
و براي ترخيص آن دستگاه هاي مختلف به اين نتيجه
رسيدند که بايد اين خودروها را ترخيص کنند.رحماني
ادامه داد :آنچه در مورد تحويل اين خودروها اهميت داشت،
تعيين تکليف آنها در گمرک بود زيرا حتي برخي از اينها
عوارض گمرکي را نيز پرداخت کرده بودند.

رئيس سازمان ملي بهرهوري:

سهم بهرهوري در اقتصاد ايران
هفت درصد است

»

معاون سازمان خصوص يسازي:

هدفمان کاهش قيمت آزاد خودرو و حذف بازار سياه است

حذف چهار صفر از پول ملي تأثيري ندارد
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اين که ميدانيم حذف چهار صفر از پول ملي
تاثيري در رشد و تورم ندارد ،گفت :ما ادعا نکرديم حذف صفرها کار حقيقي
است ،بلکه يک کار ظاهري است.ب ه گزارشايسنا ،عبدالناصر همتي در حاشيه
جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران ،خاطرنشان کرد :پيشنهاد حذف
چهار صفر از پول ملي براي تسهيل امور و جلوگيري از هزينههاي چاپ
اسکناس و متناسب سازي ارتباط پول ملي با ارزهاي خارجي است.وي ادام ه
داد :اين پيشنهاد بايد در دولت و مجلس شوراي اسالمي در طول زمان و با
آرامش بررسي شود .ما ميدانيم حذف اين چهار صفر تاثيري در رشد و تورم
ندارد ،بلکه اين کار يک کار ظاهري و اسمي و نه کار حقيقي است.همتي
همچنين گفت :در جلسه شوراي پول و اعتبار مصوبهاي درباره بازار متشکل
ارزي و مصوبه سپردههاي ريالي مبتني بر ارز مصوب شده است.

انتظامي موضوع قاچاق دام سبک را به خصوص در مرزها با شدت دنبال کنند که
انشاءاهلل قيمتها مقداري تثبيت شود.حجتي ادامه داد :ما در حال حاضر گوشت
منجمد را عمدتا از برزيل وارد ميکنيم اما گوشت گرم از استراليا با هواپيما و نيز از
برخي کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز وارد کشور ميشود.وزير کشاورزي در پاسخ
به پرسش ايسنا ،درباره نگراني برخي از مردم نسبت به بهداشتينبودن گوشتهاي
وارداتي ،اظهار کرد :تمام مالحظات بهداشتي و همه تاييديههايي که الزم است را
ي دارا هستند و مشکلي نيست ،اما حجم اين گوشت گرم پاسخگوي
گوشتهاي واردات 
نيازهاي کشور نيست و برخالف اينکه گوشت گرم گوسفندي در دو ماه گذشته بيش
از دوبرابر سال گذشته وارد شده است اما چون قاچاق هم هست ،تقاضا بيشتر شده
که اميدوارم با کنترل قاچاق و افزايش واردات مشکل را حل کنيم.
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اهداف اصل  ۴۴محقق نشد
معاون واگذاري سهام و بنگاههاي سازمان خصوصي
سازي گفت :اهداف سياستهاي کلي اصل  ۴۴قانون
اساسي نتوانستند همزمان با هم در راستاي اجراي
خصوصيسازيپيشبروند.بهگزارشتسنيم،زهرهعاليپور
در گفتوگو با راديو گفتوگو گفت :در بحثهاي نظري
در ابتداي ابالغ سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي
اين موضوع مطرح شده است که آيا همه اهداف مربوط
به اين سياستها بايد همزمان پيش برود يا بخشي از
اين اهداف از جمله موضوع رقابتپذيري يا ايجاد فضاي
کسب و کار بر ساير موضوعات مقدم است؟معاون سازمان
خصوصيسازي افزود :همچنين موضوع مهم ديگر در اين
زمينه بحث آزادسازي قيمتها است که از پيچيدگيهاي
اجراي خصوصي سازي در کشور است.وي ادامه داد :همان
زمان استراتژي که در وزارت اقتصاد مورد اتخاذ قرار گرفت
اين بود که همه اين اهداف ميتواند بهصورت همزمان
پيش برود ،که البته اهداف اين سياستها نتوانستند

همزمان با هم در راستاي اجراي خصوصيسازي پيش
بروند.عالي پور گفت:موضوع خصوصيسازي بحثي است
که ابتدا در کشورهاي ديگر انجام شده و در کشور ما
نيز با استفاده از تجربه ديگر کشورها بايد انجام شود.
ضمن اين که آموزه هاي ديني هم بر اين نکته تاکيد
دارند که تجربه از علم باالتر است و قطعا در فرايندهاي
خود بايد از تجربيات ديگر کشورها در زمينه خصوصي
سازي استفاده کنيم.

ناظم اعالم کرد؛

ورود جديدترين فناوري حفاري تونل به کشور توسط بنياد مستضعفان

بخش اقتصادي :مدير پروژه تونل فاضالب غرب
تهران از ورود جديدترين فناوري خفاري تونل
توسط بنياد مستضعفان خبرداد و گفت :اين تونل
 11کيلومتري که حفاري آن از  31مرداد 95
آغاز شد تا پايان سا ل 98تکميل شده و به شبکه
فاضالب شهري وصل ميشود.وي افزود :احداث اين
تونل فاضالب با نوينترين روشها انجام شده است
و پيشبيني ميشود تا  100سال قابليت ماندگاري
داشته باشد.به گزارش خبرنگار ما ،يکي از شرکتهاي
زيرمجموعه بنياد مستضعفان پيمانکاري ساخت تونل
انتقال فاضالب غرب تهران به طول  11کيلومتر را
برعهده دارد .شرکت جنرال مکانيک به عنوان يکي
از هلدينگهاي بنياد مستضعفان در اين پروژه ،تونل
 11کيلومتري با قطر  3متر در زير زمين در شهر
تهران احداث ميکند.مدير پروژه تونل فاضالب غرب
تهران مربوط به بخش پيمانکاري جنرال مکانيک
در اين باره اظهار داشت :بنياد مستضعفان توسط
شرکت جنرال مکانيک ساخت تونل  11کيلومتري
را برعهده دارد و شرکت ترکيهاي تصفيهخانه جنوب
غرب تهران را ميسازد .آريا ناظم ادامه داد :اين تونل

تاسيس شرکت سهامي خاص فرداد کاشانه توس درتاريخ 1397/10/13
به شماره ثبت  66747به شناسه ملي  14008053927ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت 1-:رشته ساختمان  :در برگيرنده امور پيمانکاري
مربوط اجراي ساختمان ها و ابنيه اعم از چوبي،آجري،سنگي،بتني،فلزي-
بازسازي ساختمان ها-تعمير و نگهداري پروژه ها  2-رشته تاسيسات و
تجهيزات :در بر گيرنده امور پيمانکاري مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز)
شبکه گازرساني  ،تاسيسات مکانيکي و هيدرومکانيکي  ،سيستم هاي
سرد کننده ساختمان ،تاسيسات و تجهيزات ساختمان (آب  ،گاز ،برق
و فاضالب)انتقال زباله  ،تاسيسات و تجهيزات تصفيه خانه هاي آب
و فاضالب  ،سيستم هاي خبر و هشدار دهنده  ،تجهيزات آشپزخانه
و سلف سرويس و رختشوي خانه  ،سيستم هاي ارتباطي شبکه هاي
رايانه اي ساختمان ،ماسه پاشي (سند بالست) حفاظت کاتودي ،
پوشش(الينينگ) 3-تجارت  :کليه فعاليت هاي تجاري بازرگاني مجاز
داخلي و خارجي و تجارت کليه کاالهاي مجاز،فعاليت در زمينه تجارت
هوايي-زميني-دريايي-خريد و فروش و حق العملکاري کاالها – صادرات
و واردات و نگهداري کاال – مراحل مربوط به ثبت سفارش -امور گمرکي
و ترخيص کاال  ،اخذ وام و تسهيالت ريالي و ارزي از بانک ها و موسسات
مالي جهت شرکت – شرکت در مناقصه ها و مزايده هاي دولتي و
خصوصي – شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي – عقد قرارداد
با اشخاص حقيقي و حقوقي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم
از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلي  :استان خراسان رضوي  ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزي  ،شهر
مشهد ،قاسم آباد  ،بلوار انديشه  ،کوچه انديشه [ 13شاهد]79/23
 ،پالک  ، 1طبقه همکف کدپستي  9189955183سرمايه شخصيت
حقوقي عبارت است از مبلغ  1000000ريال نقدي منقسم به  100سهم
 10000ريالي تعداد  100سهم آن با نام عادي مبلغ  1000000ريال توسط
موسسين طي گواهي بانکي شماره  51/4165/200مورخ 1397/09/28
نزد بانک تجارت شعبه بلوار معلم با کد  4165پرداخت گرديده است
اعضا هيئت مديره خانم حسنا توحيدي به شماره ملي 0780459342و
به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال آقاي سيد منوچهر
نقيب زاده به شماره ملي 0795030975و به سمت عضو هيئت مديره
به مدت  2سال و به سمت مديرعامل به مدت  2سال آقاي سيد امير
حسين طبسي به شماره ملي 0945528302و به سمت رئيس هيئت
مديره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور و رسمي و بانکي با امضاي مشترک مدير عامل و رييس هييت
مديره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اختيارات مدير عامل  :طبق
اساسنامه بازرسان آقاي کوروش ترابي به شماره ملي 0944926525
به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي آقاي جالل توکليان فر
به شماره ملي  0946681066به سمت بازرس علي البدل به مدت يک
سال مالي روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت
تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعاليت نمي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()343579
آگهي تغييرات شرکت فرا ديد صنعت هيوا سهامي خاص به شماره ثبت
 10149و شناسه ملي  14005709630به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1397/08/19تصميمات ذيل اتخاذ شد  :محل قانوني
شرکت از واحد ثبتي ماهشهر به آدرس جديد :استان خوزستان -شهرستان
بندر ماهشهر بخش مرکزي دهستان جراحي روستا شهرک صنعتي بندر
امام خيابان فرعي طبقه همکف کارگاه تجاري کدپستي 6357143635
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري ماهشهر ()344700

از بزرگراه آيتاهلل سعيدي در سيمتري جي آغاز
ميشود و پس از عبور از يافتآباد و بلوار معلم در جوار
بزرگراه آزادگان به منطقه فيروزبهرام که تصفيهخانه
در آنجا احداث ميشود ،متصل خواهد شد.وي اضافه
کرد :بانک توسعه اسالمي تامين اعتبار اين پروژه را
برعهده دارد؛ تهران در حال تکميل شبکه فاضالب
خود است که يکي از آنها طراحي و اجراي همين

پروژه تونل مکانيزه با دستگاه  TBMاست .وي با
بيان اينکه مساحت تحت پوشش تونل  20هکتار
است ،گفت :آب حاصل از اين فاضالب پس از تصفيه
به بخش کشاورزي اختصاص مييابد و درصدي هم
براي تقويت آبهاي سفرههاي زيرزميني است .ناظم
ادامه داد :اجراي همزمان پوشش ضد خوردگي با
سگمنتهاي بتني در حفاظهاي مکانيزه کاري است

که توسط ما انجام ميشود و اين براي اولين بار
در خاورميانه است .ناظم اظهار داشت :دستگاه
 TBMکه تونل با قطر  3متر در زير نقاط شهري
ايجاد ميکند تجهيزاتي نوين و جديد است ضمن
آنکه مانع از بروز بروننشست ميشود .وي با بيان
اينکه حفاري اين تونل  11کيلومتري از  31مرداد
 95آغاز شد گفت :تاکنون  5کيلومتر از اين تونل
ساخته شده است و پروژه تا پايان  98به پايان
ميرسد و تونل به شبکه فاضالب شهري متصل
ميشود .ناظم افزود :اين تونل جمعيت  2/1ميليون
نفري را از نظر هدايت فاضالب پوشش ميدهد و
پيشبيني ميکنيم تونل زودتر از تصفيه خانه به
پايان برسد .ناظم با بيان اينکه جنرال مکانيک به
عنوان زيرمجموعه بنياد مستضعفان پيمانکار ساخت
تونل است گفت :بنياد تجهيزات نوين حفاري تونل
را وارد کشور کرده است که يکي از اين تکنولوژيها
که جزو اولين هم هست سگمنتگذاري با قطر
 3متر است.وي افزود :در دنيا فقط ايران و کانادا از
اين روش براي حفر تونل استفاده ميکنند و هنوز
فراگير نشده است.

رئيس سازمان ملي بهرهوري ايران با اشاره به عدم بهرهوري به
عنوان يکي از مشکالت اقتصادي کشور اظهار کرد که سهم بهرهوري
در رشد اقتصادي کشور از انباشت سرمابه و اشتغال کمتر است.
به گزارش ايسنا ،جشنواره ملي حمايت از توليد ملي (حاتم) با
همکاري وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مجلس شوراي اسالمي
و با حضور وزير و عدهاي از معاونان وزارتخانه صنعت ،معدن و
تجارت برگزار شد.در اين نشست ،فاطمه پهلواني رئيس سازمان
ملي بهرهوري ايران معني بهرهوري را استفاده کارا و ثمربخش از
عوامل توليد عنوان کرد و گفت :مشکل اصلي اقتصاد ايران عدم
بهرهوري و رقابتپذير نبودن بنگاههاي اقتصادي است.پهلواني با
اشاره به کيفيت پايين ،فقدان نوآوري و هزينه تمام شده باال در
توليد محصوالت داخلي ،اظهار کرد :سهم بهرهوري از سال ۲۰۰۰
تا  ۲۰۱۵در ايران هفت درصد بوده و اين عدد از سال ۱۹۷۰
تاکنون ثابت بوده است.وي افزود :اين در حالي است که سهم
بهرهوري از سال  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۵در پاکستان حدود  ۴۲درصد
بوده است.به گفته رئيس سازمان ملي بهرهوري ايران ،سهم انباشت
سرمايه و اشتغال در رشد اقتصادي ايران بين سالهاي  ۲۰۰۰تا
 ۲۰۱۵به ترتيب  ۸۵و  ۸درصد بوده است.پهلواني با بيان اينکه
اقتصاد ايران به جاي بهرهور بودن ،منبعمحور است ،تصريح کرد:
ايران در کنار ويتنام ،نپال و بنگالدش که حتي بهرهوري منفي
نيز داشتند جزء کشورهايي است که کمترين نرخ بهرهوري را به
خود اختصاص داده است.

مديرعامل جهاد نص ر:

مرحله دوم طرح 55هزار هکتاري
احياي دشت خوزستان و ايالم آغاز ميشود

مديرعامل جهاد نصر گفت:ظرفيت عظيم فني و مهندسي و نيروي
انساني کارآمد بومي آماده اجراي فاز دو طرح  ۵۵۰هزار هکتاري
خوزستان است.به گزارش فارس ،محمد جواد صالحينژاد با بيان
خبر باال اضافه کرد :اگر بتوانيم فاز دو طرح را به فاز يك متصل کنيم
ضمن حفظ مشارکت  ۸۵درصدي نيروي کار بومي ،از خطر بيکار
شدن بيش از 5هزار نيروي انساني که اکنون در فاز يک مشغول به
کار هستند نيز جلوگيري مي شود.به گزارش روابط عمومي موسسه
جهاد نصر ،وي همچنين گفت :با تکميل فاز دو طرح ملي احياي
اراضي دشتهاي خوزستان و ايالم ۳۰۰هزار شغل ايجاد مي شود
که با توجه به شرايط خاص خوزستان و فراهمسازي تبعات مثبت
اجتماعي ،بخشي از بحران بيکاري جوانان اين دو استان نيز مرتفع
خواهد شد.صالحي نژاد افزود :براي اجراي فاز يک 206 ،طرح عمراني را
در  ۲۱شهرستان خوزستان و سه شهرستان استان ايالم انجام داده ايم
و براي انجام اين طرح ها  ۷۰پيمانکار و بالغ بر  ۷هزار نيروي انساني
مشارکت داشتند که  ۸۰تا  ۸۵درصد از نيروي شاغل بومي استان هاي
خوزستان و ايالم بودند.مديرعامل جهاد نصر گفت :از تمامي
ظرفيت هاي فني استان و کشور براي عمليات اجرايي اين طرح
استفاده شد ،ضمن آنکه استفاده ازماشين آالت و تجهيزات توليد
ايران از افتخارات طرح ملي  ۵۵۰هزار هکتاري احياي دشت هاي
خوزستان و ايالم محسوب مي شود .وي افزود:جهاد نصر با حاکم
کردن روحيه جهادي در همه ارکان و زير مجموعه ها ،بر بهکارگيري
نيروي کار بومي به شدت اصرار دارد به گونه اي که براي انجام طرح ها
در رامهرمز ،حتي از نيروهاي رامشير استفاده نشد زيرا جهاد نصر
به تبعات مثبت اجتماعي و فرهنگي استفاده از نيروي کار بومي در
انجام طرح ها آشناست.

آگهي تغييرات شرکت پديده مروزيست شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  30450و شناسه ملي  10380456865به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1397/09/23تصميمات ذيل اتخاذ شد  :مهناز باقري شماره
ملي  0937802093 :مريم باقري شماره ملي 0930696212 :
داود مروي بايگي شماره ملي  0492421293 :به سمت اعضاء
اصلي هيئت مديره تا تاريخ  1399/03/07انتخاب گرديدند
وآقاي رحمان علي رحيمي با کد ملي  5919290692به سمت
بازرس اصلي و آقاي  :مرتضي محمدي کامرون با کد ملي
 0939989891به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک
سال مالي انتخاب شدند روزنامه رسالت جهت درج آگهي و
دعوت نامه هاي شرکت تعيين شدند اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()343580

آگهي تغييرات شرکت مهندسي ايده آل طرح سربداران
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  3125و شناسه ملي
 14000290459به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده مورخ  1397/06/13تصميمات ذيل اتخاذ شد
 - :اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براي مدت دو سال انتخاب
گرديدند :آقاي مجتبي ذبيحي به شماره ملي 3621473173
و آقاي مصطفي ذبيحي به شماره ملي  0795035330و آقاي
مرتضي زردي به شماره ملي  - 1061596461خانم مهري
ذبيحي به شماره ملي  3622163976به سمت بازرس اصلي
آقاي محمود کالتهء به شماره ملي  0795210167به سمت
بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري سبزوار ()343586

آگهي تغييرات شرکت سوتارا شرکت سهامي خاص به شماره ثبت
 3154و شناسه ملي  10380190567به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي فوق العاده مورخ  1397/08/02تصميمات ذيل اتخاذ شد
 - :موضوع شرکت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گرديد :توليد انواع چراغهاي روشنائي و پارکي
فلورسنت،تزئيني و انواع پايه چراغهاي پارکي،چمني و خياباني ونيز
واردات و صادرات چراغها و قطعات صنعتي و روشنائي و مهندسي
روشنايي ،توليددکل هاي فشار قوي،متوسط و ضعيف،توليد انواع
برجهاي نوري،توليد تجهيزات پارکي و مبلمان شهري،توليد و ساخت
عالئم ترافيکي و تابلوهاو چراغهاي راهنمايي و توليد انواع نرده
حفاظتي و ادوات جاده اي و گاردريل پس از اخذ مجوزهاي الزم
و ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت
نمي باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()343595

آگهي تغييرات شرکت ابتکار بناي فراسان شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  57896و شناسه ملي 14005757038
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/04/10
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :اعضاء هيئت مديره براي مدت 2
سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند :آقاي محمد حسن پارساي
نشتيفاني به شماره ملي  0769373658و آقاي رمضانعلي
پارساي نشتيفاني به شماره ملي  0769186361و آقاي پرويز
امانت نشتيفاني به شماره ملي  2- 0768851386آقاي
عبدالمومن اصالح طلب به شماره ملي  0749826886بازرس
اصلي و آقاي داود رضائي به شماره ملي 07693717450
بازرس علي البدل براي يک سال مالي انتخاب گرديدند.
 3روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هايشرکت تعيين شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
مشهد ()343577

آگهي تغييرات شرکت پديده مروزيست شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت 30450و شناسه ملي10380456865
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/23
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي داود مروي بايگي با کد
ملي 0492421293به سمت مدير عامل و عضو هيئت
مديره خانم مريم باقري با کد ملي  0930696212به
سمت نائب رئيس هيئت مديره خانم مهناز باقري با
کد ملي  0937802093به سمت رئيس هيئت مديره
شرکت تا تاريخ  1399/03/07انتخاب گرديدند .و کليه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمي و بانکي با امضاء
منفرد مدير عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد
بود  - .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
مشهد ()343584

آگهي تغييرات شرکت فرا ديد صنعت هيوا سهامي خاص
به شماره ثبت  10149و شناسه ملي  14005709630به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1397/08/19تصميمات ذيل اتخاذ شد  :خانم
فاطمه سالمي باکدملي  - 2003193774خانم نسترن
مالکي باکدملي  - 5279928641آقاي سعيدزاهدزاده
باکدملي 1754352677بعنوان اعضاي هيأت مديره براي
مدت دو سال انتخاب گرديدند .احمد موالئي باکدملي
 1971660973به سمت بازرس اصلي و رضا مکوندي
باکدملي  1910355887به سمت بازرس علي البدل
براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند .روزنامه رسالت
جهت درج آگهي هاي شرکت معين گرديد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري ماهشهر ()344714

آگهي تغييرات شرکت خدمات مسافرت هوايي وجهانگردي
هرمس اطلس يگانه شرکت سهامي خاص به شماره ثبت
 43763و شناسه ملي  10380598078به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/04/24و نامه شماره
 972/128/9367مورخ  1397/06/04سازمان ميراث فرهنگي
صنايع دستي و گردشگري و نامه شماره 35123مورخ
 1397/06/19سازمان هواپيمايي کشوري تصميمات ذيل
اتخاذ شد  :نشاني مرکز اصلس شرکت از محل قبلي به ادرس
استان خراسان رضوي شهرستان مشهد بخش مرکزي شهر
مشهد محله کوهسنگي خيابان کوهسنگي( 25شهيد محمود
الچيني) خيابان کوهسنگي پالک  0طبقه همکف کدپستي
 9176814195تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به
شرح مزبور اصالح گرديد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()343581

تاسيس شرکت سهامي خاص زرين تجارت پاپيروس درتاريخ 1397/08/10
به شماره ثبت  66115به شناسه ملي  14007922276ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت :خريد و فروش و توزيع کاالهاي داخلي و خارجي
مجاز در داخل و خارج از ايران.صادرات و واردات کليه کاالهاي مجاز
بازرگاني.عقد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي جهت شرکت.
شرکت در مزايدات و مناقصات و همايش ها و سمينارها جهت شرکت.
اخذ وام هاي ريالي و ارزي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري
جهت شرکت .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط
مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان خراسان
رضوي  -شهرستان مشهد  -بخش مرکزي  -شهر مشهد-محله /وکيل
آباد-خيابان فارغ التحصيالن -)5/1( 3/2خيابان فارغ التحصيالن 13-
پالک 14-طبقه زير زمين -کدپستي  9189848145سرمايه شخصيت
حقوقي عبارت است از مبلغ  1000000ريال نقدي منقسم به  100سهم
 10000ريالي تعداد  100سهم آن با نام عادي مبلغ  1000000ريال توسط
موسسين طي گواهي بانکي شماره  4189398مورخ  1397/07/22نزد
بانک توسعه تعاون شعبه امام خميني با کد  1901پرداخت گرديده است
اعضا هيئت مديره خانم محبوبه رحيمي به شماره ملي 0731727592و
به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال خانم مريم رحيمي به
شماره ملي 0731780094و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال
و به سمت مديرعامل به مدت  2سال آقاي محمد رحيمي به شماره ملي
0732397065و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ،
سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمي و همچنين کليه نامه هاي عادي و
اداري باامضاء يکي از اعضاي هيات مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي
باشد اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه حسين
زاده خلخالي به شماره ملي  0921642768به سمت بازرس اصلي به مدت
يک سال مالي خانم افسانه جاقوري بژگاني به شماره ملي 0946552800
به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي روزنامه کثير االنتشار
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()343590

