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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمیخوزستان خبر داد؛

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب خوزستان باحضور ۴۰۰ناشر

سیدعلی موسوی نسب

چهاردهمیـــن نمایشـــگاه کتاب خوزســـتان

باحضـــور  ۴۰۰ناشـــر  ۳۰دیماه جـــاری در
اهـــواز برگـــزار میشـــود .محمـــد جوروند

(مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد اسالمی خوزستان)
در نشســـت رونمایـــی از پوســـتر چهاردهمین

رئیس کمیته امداد امام(ره) شهرستان ری بیان کرد؛

جمعآوری کمکهای مردم ری
به سیلزدگان در پنج پایگاه

محسن شیرازینژاد

رئیــس کمیتــه امــداد امــام(ره) شهرســتان
ری گفــت« :پنــج پایــگاه ثابــت بــرای
جمــعآوری کمکهــای مردمــی ایــن
شهرســتان بــه ســیلزدگان جنــوب
شــرق کشــور برپــا شدهاســت» .ابراهیــم
ذوالفقاریــان اظهــار داشــت« :ایــن
پایگاههــا در تمــام شهرســتانهای
ری دایــر شــده و مــردم میتواننــد
کمکهــای نقــدی و غیرنقــدی خــود
را از ایــن طریــق اهــداء کننــد» .وی
بابیاناینکــه جمــعآوری کمکهــای
مردمــی در میادیــن اصلــی شــهرها

تــا اطــاع بعــدی ادامــه دارد ،افــزود:
«ســیلزدگان بــه مــواد غذایــی ،پوشــاک
دســت اول ،لــوازم گرمایشــی و بهداشــتی
بیشــتر نیــاز دارنــد» .رئیــس کمیتــه امداد
امــام خمینــی(ره) شهرســتان ری یــادآور
شــد« :شــهروندان میتواننــد کمکهــای
نقــدی خــود را نیــز ازطریــق صندوقهــای
دایر شــده در ســطح شهرســتان یا شــماره
حســاب  ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۹۳۱۸کمیتــه
امــداد نــزد تمــام بانکهــا اهــداء کننــد».
شهرســتان ری (بــه مرکزیــت شــهرری) بــا
جمعیتــی درحــدود یکمیلیوننفــر دارای
چهــار شــهر شــهرری ،باقرشــهر ،کهریــزک

و حســنآباد و چهــار بخــش مرکــزی،
کهریــزک ،فشــاپویه ،خــاوران و قلعــه نــو
اســت .هماکنــون بیــش از شــشهزارو
۵۰نفــر در قالــب ۲۹هــزار خانــوار زیــر
پوشــش کمیتــه امــداد شهرســتان ری
هســتند .بــارش بــاران سیلآســا در
جنــوب شــرق کشــور کــه از شــامگاه ۱۹
دیمــاه آغــاز شــده بــود ،اســتانهای
سیســتان و بلوچســتان ،کرمان و هرمزگان
را تحــت تأثیــر قــرار داده و ســبب جــاری
شــدن ســیالب در ایــن اســتانها شــده
اســت» .شــرایط در سیســتان و بلوچستان
از ســایر اســتانها وخیمتــر اعــام شــده،
بهطوریکــه میــزان بارشهــا در جنــوب
اســتان نســبت بــه ســال گذشــته ۲۶برابــر
شــده و درنتیجــه ســرریز شــدن آب از
پشــت ســدهای اســتان را در پــی داشــته
اســت .در سیســتان و بلوچســتان ،تعــداد
 ۵۰۰روســتا و  ۱۴شهرســتان درگیــر
ســیل هســتند و ۲۰هــزار واحــد مســکونی
بــر اثــر جــاری شــدن ســیالب تخریــب
کلــی و جزئــی دیــده اســت .امدادرســانی
بــه روســتاهای جنــوب سیســتان و
بلوچســتان تنهــا ازطریــق بالگــرد یــا
قایــق ،امکانپذیــر اســت و باوجــود
تــاش امدادگــران ،چــادر ،مــواد غذایــی
بســتهبندی ،پتــو و ملزومــات پزشــکی و
بهداشــتی از اقــام ضــروری مــورد نیــاز
مــردم منطقــه اســت.

نمایشگاه کتاب خوزســـتان در ادارهکل فرهنگ
و ارشـــاد اســـامی خوزســـتان اظهار داشت:
«این نمایشـــگاه بهمدت شـــشروز تـــا پنجم
بهمنماه ســـال جـــاری در محل نمایشـــگاه
بینالمللـــی اهـــواز برپـــا خواهد بـــود» .وی
بابیاناینکـــه ۹۰هـــزار عنوان کتـــاب در این
ِ
نمایشـــگاه تدارک دیده شـــده اســـت ،افزود:
« ۴۵ناشـــر از مجموعه ناشـــران شرکتکننده
در نمایشـــگاه ناشـــر خوزســـتانی و پنج ناشر
نیز ناشـــر عراقی هســـتند ،درکنـــار آنها نیز
کتابفروشـــیهای شاخص شهرســـتانها که
اعـــام آمادگی کرده بودند در نمایشـــگاه دارای
غرفه هســـتند» .مدیـــرکل فرهنگ و ارشـــاد
ی خوزســـتان بااشـــارهبهاینکه تخفیف
اســـام 
نمایشـــگاه ۳۰درصد شـــامل ۲۰درصد یارانه و
۱۰درصد تخفیف ناشـــران اســـت ،بیـــان کرد:
«هشـــتمیلیاردریال بـــن تخفیـــف در ایـــن
نمایشـــگاه ارائـــه میشـــود» .وی بااشـــارهبه
برنامههـــای جنبی ایـــن دوره از نمایشـــگاه
توضیح داد« :نشســـت تخصصـــی باحضور دکتر
غالمرضـــا اعوانی (رئیس ســـابق انجمن حکمت
و فلســـف ه ایران) ،نشســـت تخصصی تأثیر قصه
بر روان کـــودک و نوجوان باحضـــور دکتر قدم
علـــی صرامی ،نشســـت بررســـی دریچههای
نیمهبـــاز نقاشـــی در شـــعر حافـــظ باحضور
دکتـــر ســـیما منصـــوری ،آئین بزرگداشـــت
سردار قاســـم ســـلیمانی باحضور خانوادههای
شهدا ،نشســـت شـــعرخوانی باحضور دکتر لیال

کردبچـــه و کارگاه تخصصـــی داستاننویســـی
باحضور محمدجواد جزینی ،نشســـت تخصصی
اهمیـــت تالوت قـــرآن معنامحور بـــا تأکیدات
مقـــام معظم رهبـــری باحضور اســـتان مهدی
دغاغلـــه ،نشســـت تخصصی روانشناســـی با
عنـــوان اعتمادبهنفس ،عزت نفـــس ،ابزار وجود
و جرئتمنـــدی باحضـــور دکتر بهـــار بهادری،
نشست بررســـی روند داستاننویســـی در آثار
عربی باحضور احمد حیدری ،ســـهام ســـجیرات
و مریم کعبی ،آئین اختتامیه دومین ســـوگواره
مطبوعات اربعین حســـینی و نشســـت ادبیات
کودک و نوجـــوان باحضور حســـین توالیی از
جمله برنامههای جنبی در نمایشـــگاه اســـت».
جوروند بیـــان کـــرد« :همزمان بـــا برگزاری
نمایشگاه کتاب نمایشگاه رســـانههای دیجیتال
و نخستین جشـــنواره تولیدات کاالهای فرهنگی
تحتعنوان فیـــروزه برگزار میشـــود» .وی با
مقایســـه فروش نمایشـــگاه کتاب در دورههای
مختلف گذشـــته بیان کرد« :ســـال گذشـــته
نمایشـــگاه کتـــاب خوزســـتان ۱۶میلیاردریال
فـــروش داشـــت و باتوجهبـــه ارائـــه بنهای
خرید ،فـــروش و اســـتقبال خوب بـــود برای
همین پیشبینی میشـــود میـــزان فروش در
ســـال جاری نیز افزایش یابـــد» .چهاردهمین
نمایشـــگاه کتاب خوزســـتان با شـــعار «کتاب
یعنی زندگی» از  ۳۰دی تا  ۵بهمن از ســـاعت
 ۹تا  ۱۲و  ۱۶تـــا  ۲۲در کیانپارس محل دائمی
نمایشـــگاه بینالمللـــی اهواز برپا میشـــود.

سرپرست شركت آب و فاضالب استان مركزی خبر داد؛

مشاركت شركتهای دانشبنیان
بهمنظور تصفیه آب شرب و بهداشتی در استان مرکزی
رضا صفائی نسب

درراســتای گســترش اســتفاده از فناوریهــای جدیــد بــرای
تأمیــن و تصفیــه آب شــرب و بهداشــتی ازطریــق نصــب و
راهانــدازی سیســتمهای تصفیــه آب بــا مشــاركت شــركتهای
دانشبنیــان ،تفاهمنامــه همــكاری مشــترك میــان معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســتجمهوری ،معاونــت هماهنگــی امــور
عمرانــی اســتانداری و شــركت آب و فاضــاب اســتان مركــزی
بســته شــد .بهگــزارش روابــط عمومــی شــركت آب و فاضــاب
اســتان مركــزی؛ مهنــدس یوســف عرفانینســب (سرپرســت
شــركت) گفــت« :توســعه ،رســوخ و نفــوذ فناوریهــای نویــن در
حــوزه آب و رفــع چالشهــای موجــود در فرآیندهــای تصفیــه
آبهــای غیرمتعــارف بــرای بهبــود كیفیــت آب شــرب و بهداشــتی
مــورد اســتفاده مــردم و حمایــت از شــركتهای دانشبنیــان
و بخــش خصوصــی بــرای ســاخت و راهانــدازی سیســتمهای
تصفیــه آب جهــت حــذف كــدورت ،نیتــرات و ســایر آالیندههــا
از اهــداف انعقــاد ایــن تفاهمنامــه اســت» .وی بااشــارهبه ایجــاد
اشــتغال پایــدار و تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری در ســالی
كــه ایشــان ســال رونــق تولیــد نامگــذاری کــرد ،بهعنــوان
یكــی از اهــداف عقــد ایــن تفاهمنامــه ،افــزود« :بــا حمایــت از
شــركتهای دانشبنیــان و بخــش خصوصــی بیشــك عالوهبــر
تحقــق رونــق تولیــد ،بــا راهانــدازی ســامانههای موضــوع
تفاهمنامــه آب شــرب و بهداشــتی در اســتان مركــزی بــه لحــاظ
كیفــی ارتقــاء خواهــد یافــت» .مهنــدس عرفانینســب ضمــن
اشــاره بــه تعهــدات شــركت آب و فاضــاب اســتان مركــزی در این
تفاهمنامــه ،تصریــح كــرد« :تحویلگیــری سیســتمهای تصفیــه
آب ،نگهــداری ،بهرهبــرداری و كنتــرل عملكــرد آنهــا ،تعییــن
محلهــای مناســب بــرای نصــب ســامانهها و آمادهســازی
محــل اجــرای ایــن ســامانهها ،مشــاركت در تأمیــن منابــع مالــی
مــورد نیــاز و تهیــه و ارســال گــزارش عملكــرد ســامانهها بــه
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اســتانداری و ســتاد بهصــورت دورهای از تعهــدات شــركت آب
و فاضــاب در ایــن تفاهمنامــه اســت» .سرپرســت شــركت آب
و فاضــاب اســتان مركــزی بــه تأمیــن زیرســاختهای الزم
بــرای اســتقرار ســامانههای حــذف آالیندههــا جهــت تأمیــن آب
شــرب ســالم و بهداشــتی و مشــاركت در تأمیــن اعتبــار بــرای
اســتقرار ســامانهها بهعنــوان تعهــدات معاونــت هماهنگــی
امــور عمرانــی اســتانداری مركــزی بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه
اشــاره کــرد و تصریــح كــرد« :فراهمکــردن شــرایط اســتفاده از
ظرفیــت شــركتهای دانشبنیــان بهمنظــور رســوخ ،نفــوذ و
بومیســازی فناوریهــای نــو بــرای حــذف آالیندههــا و تصفیــه
آبهــا و مســاعدت در تأمیــن اعتبــار تســهیالتی و لیزینــگ بــرای
تأمیــن اعتبــار ایــن شــركتها جهــت اجــرای طرحهــای الگویــی
و تجــاری رســوخ فناوریهــای نــو در اســتان مركــزی از تعهــدات
ســتاد توســعه فناوریهــای آب ،خشكســالی ،فرســایش و محیــط
زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاستجمهوریســت».

آگهـ�ی تغییرــات شرــکت یکتـ�ا ابنیـ�ه ف�رـدوس بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت

آگهـ�ی تغییرــات شرــکت آس�اـنبر بهــار عقــاب رو آســیا شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه

آگهـ�ی تغییرــات شرــکت آال ورســان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت  533849و

 452851و شناسـ�ه ملـ�ی  14003987530بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی

ش�مـاره ثبـ�ت  304272و شناسـ�ه ملـ�ی  10103446696بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع

شناسـ�ه ملـ�ی  10190045290ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوقالعـ�اده مـ�ورخ

فوقالعـ�اده مـ�ورخ  1398/09/13تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د :افزای��ش تعــداد اعضـ�اء

عموم��ی فوقالعـ�اده مـ�ورخ  1398/09/01تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د :ش��عبه ش��رکت در

هیئ��ت مدی��ره تع��داد اعض��اء هیئ��ت مدی��ره از  3نفـ�ر بـ�ه  4نف��ر افزای��ش یاف��ت و مـ�اده

استــان س�مـنان بـ�ه آدرس :استــان س��منان ،شهرستــان س��منان ،میدــان نبوــت ،خ غنچـ�ه

مربوطـ�ه اساس�نـامه بشــرح فــوق اصــاح گردیـ�د.

سـ�وم غربـ�ی ،پـلاک  174کدپسـ�تی  3519876793منحـ�ل گردیـ�د.

 1395/06/01تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د :تع��داد اعض��ای هیئ��ت مدی��ره از  2نفـ�ر بـ�ه 3
نفـ�ر افزایـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د.

اعالم شماره حساب توسط بانک توسعه تعاون
جهت کمکهای مردمیبه سیلزدگان
استان سیستان و بلوچستان

ک توســعه تعــاون در چارچــوب وظایف حرفــهای و تحقق مســئولیت
بانــ 
اجتماعــی و انســانی همچنیــن بهمنظــور فراهمکــردن شــرایط و
تمهیــدات الزم بــرای کمــک بــه خســارتدیدگان و آســیبدیدگان
ناشــی از ســیل اخیــر در اســتان سیســتان و بلوچســتان ،اقــدام بــه اعالم
شــماره حســاب جــاری بهنــام ســازمان هــالاحمــر جمهــوری اســامی
ایــران بــرای مشــارکت اقشــار و آحــاد مختلــف اجتماعــی؛ بهویــژه
اتحادیههــای سراســری شــرکتهای تعاونــی ،شــرکتهای تعاونــی
اســتانی و شهرســتانی ،اعضــای تعاونیهــا و اتاقهــای تعــاون کــرد .شــایان ذکــر اســت؛ هموطنــان
عزیــز و همــه تعاونگــران بــرای مشــارکت در امــر خداپســندانه و خیرخواهانــه و بــرای کمــک بــه
جبــران خســارات ســیلزدگان میتواننــد ازطریــق یکــی از راههــای زیــر اقــدام بــه واریــز کمکهــای
نقــدی خــود کننــد.
ی ســازمان هــالاحمــر نــزد بانــک توســعه
 -1شــماره حســاب جــاری کمکهــای مردمــ 
تعــاون313.111.2559294.1:
 -2شماره کارت5029 -0870 -0999 -9999 :
گفتنیســت؛ بیتردیــد مشــارکت ،همراهــی و همدلــی همــه آحــاد و اقشــار مختلــف؛ بهویــژه
تعاونگــران در ایــن امــر خطیــر و امــکان کمــک بــه مــردم شــریف و نجیــب اســتان سیســتان و
بلوچســتان درواقــع تجلــی عینــی از مفهــوم واال و ارزشــمند تعاون و نوعدوســتی محســوب و فرصتی
بــرای التیامبخشــی درد و مصائــب عزیــزان هموطــن ایــن اســتان خواهــد بــود .یــادآوری میشــود؛
ی ایــران اســت کــه منابــع
حســاب مذکــور بهنــام ســازمان جمعیــت هــا ل احمــر جمهــوری اســام 
حاصلــه توســط ســازمان مذکــور صرف کمک به مناطق ســیلزده در اســتان سیســتان و بلوچســتان
خواهــد شــد .همچنیــن ایــن بانــک بهمنظــور تســهیل در امــکان مشــارکت کلیــه کارکنــان بانــک
و فراهمکــردن شــرایط همــدردی و همراهــی بــا عزیــزان ســیلزده اســتان سیســتان و بلوچســتان
اقــدام بــه اعــام شــماره حســاب  313.111.10000.4و شــماره کارت  5029081077778887نــزد
بانــک توســعه تعــاون کــرده اســت تــا ازاینطریــق همــه کارکنــان در ســطح ســتاد و صــف بتوانند در
ایــن امــر خداپســندانه و خیرخواهانــه همســو بــا ســایر هموطنــان عزیــز مشــارکت کننــد.

برگزاری نشست خبری مدیرعامل پستبانک ایران
با اصحاب رسانه

توچهارمین
مدیرعامــل پســتبانک ایــران بهمناســبت آغــاز بیســ 
ســال فعالیــت ایــن بانــک ،هشــتم دیمــاه نشســت خبــری بــا اصحــاب
رســانه برگــزار و عملکــرد نهمــاه ســال جــاری و ســایر برنامههــای
ی پســتبانکایــران؛
گــزارش روابطعمومــ 
بانــک را تشــریح کــرد .به
ِ
دکتــر شــیری در ایــن نشســت ضمــن قدردانــی از زحمــات و نقــش
مؤثــر خبرنــگاران در آگاهســازی هموطنــان از مســائل حوزههــای بانکــی
و اقتصــادی بهویــژه اقدامــات و خدمــات ایــن بانــک و تبییــن رســالت و ترکیــب ســهامداران آن
عنــوان بانــک توســعهای تخصصــی حــوزه فنــاوری
اظهــار داشــت« :تعهــد بــه مأموریــت اصلــی به
ِ
اطالعــات و ارتباطــات و روســتایی کشــور ،حداکثرســازی ســود درراســتای حداکثرســازی خدمــت
بــه هموطنــان و مشــتریان بهویــژه در مناطــق روســتایی و نهادینهکــردن فرهنــگ شــفافیت
ی امــور بانــک؛ بهویــژه امــور مالــی و اعتبــاری ،برنامهمحورکــردن بانــک در امــور
در تمامــ 
ک ایــران بــرای رســیدن
اجرایــی و ارزیابــی عملکــرد از مهمتریــن پیشفرضهــای پســتبان 
بــه مــدل سودآوریســت» .وی رعایــت ضوابــط و مقــررات بانــک مرکــزی؛ بهویــژه در نــرخ
ســود ،تمرکــز بــر فعالیــت بانکــی ،پرهیــز از بنــگاهداری و واگــذاری ســرمایهگذاریهای محــدود،
تمرکــز بــر فعالیتهــای کارمــزدی و بهبــود درآمدهــای مشــاع ،افزایــش منابــع بانــک باالتــر از
رشــد نقدینگــی کشــور و افزایــش ســهم منابــع ارزانقیمــت ،ســازماندهی امــور عملیاتــی بانــک
بــا خــط قرمــز عــدم ایجــاد بدهــی بــه بانــک مرکــزی و اجتنــاب از عملکــرد غیرمتعــارف در
پرداخــت ســود ســپردهها را از دیگــر پیشفرضهــای ایــن بانــک بــرای رســیدن بــه ســودآوری
ک ایــران طــی نهمــاه
برشــمرد» .دکتــر شــیری بااشــارهبه رشــد عملکــرد و ســوددهی پســتبان 
ســا ل جــاری تصریــح کــرد« :باتوجهبــه عــدم برداشــت ایــن بانــک از بانــک مرکــزی طــی
مــدت مذکــور ،منابــع و مصــارف ایــن بانــک بــا رشــد  40و 23درصــدی همــراه بــوده اســت».
ک ایــران در توســعه فرهنــگ بانکــداری الکترونیــک در
وی بااشــارهبه اهتمــام ویــژه پســتبان 
روســتاها و مناطــق کمبرخــوردار افــزود« :درحا ل ِحاضــر بیــش از سههزاردســتگاه خودپردازهــا
( )ATMو 105هزاردســتگاه پایانــ ه فــروش ( )POSایــن بانــک در ســطح کشــور فعــال اســت
کــه بهترتیــب  72و 57درصــد آن در حوزههــای روستاییســت و روزانــه بیــش از دومیلیــون
تراکنــش بانکــی را انجــام میدهنــد».

تودومین شرکت برتر ایران
بانک سامان؛ بیس 

بانــک ســامان بــر اســاس آخریــن رتبهبنــدی صورتگرفتــه توســط
ســازمان مدیریــت صنعتــی بهعنــوان بیســت و دومیــن شــرکت برتــر
ایــران انتخــاب شــد .ســازمان مدیریــت صنعتــی رتبهبنــدی ســال 98
شــرکتهای برتــر ایــران را بــرای بیســت و دومیــن ســال متوالــی اعــام
کــرد کــه برایناســاس ،بانــک ســامان بــر اســاس اطالعــات مالــی ســال
 ،1397بهعنــوان بیســت و دومیــن شــرکت برتــر ایــران انتخــاب شــد.
گفتنیســت؛ ایــن رتبهبنــدی براســاس میــزان فــروش و درآمــد شــرکتها صــورت میپذیریــد و
رتبــه  22در حالــی توســط بانــک ســامان کسبشــده کــه ایــن بانــک توانســته میــزان درآمــد خــود
در ســال  1397را بــه 125231میلیاردریــال برســاند .میــزان درآمــد بانــک ســامان در ســال ،1396
بیــش از 123207میلیاردریــال بــوده اســت .همچنیــن در ایــن رتبهبنــدی ،شــرکت بیمــه ســامان
و شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســامان از زیرمجموعههــای گــروه مالــی ســامان توانســتهاند بــه
ترتیــب رتبــه  109و رتبــه  110برتریــن شــرکتهای ایــران را از آن خــود کننــد.

آگهـ�ی تغییرــات شرــکت کاوش پیــام پاس��ارگاد س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت 291505
و شناسـ�ه ملـ�ی  10103293051ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی سـ�الیانه
مـ�ورخ  1398/04/30تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د - :آقــای محمدحســام ضخیمـ�ی بـ�ه
ش�مـاره ملـ�ی  0014113511ب��ه س��مت بـ�ازرس اصل��ی و آق��ای عب��اس قن��دی ب��ه شـ�ماره
ملـ�ی  4899205112بـ�ه ســمت ب�اـزرس علیالبــدل برــای مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی
انتخــاب شدــند - .ترازنامـ�ه و حســاب ســود و زیــان شرــکت منتهـ�ی بـ�ه 1397/12/29
موــرد تصویـ�ب قرــار گرفـ�ت.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

تهران ()734074

تهران ()734072

()734070

تهران ()734071

آگهـ�ی تغییرــات شرــکت یکتـ�ا ابنیـ�ه ف�رـدوس بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت

آگهـ�ی تغییرــات شرــکت سلـامت ی�اـران بهــرخ بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت

آگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی آســیا وات شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت

آگهـ�ی تغییرــات شرــکت ط�اـووس تـ�ک تایـ�ر بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت

 426043و شناسـ�ه ملـ�ی  10320774093بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی

مـ�ورخ  1396/05/26تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د - :آقایــان علیمحمـ�د میرشــمس کـ�د

فوقالعـ�اده مـ�ورخ  1398/09/06تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د :آقــای حسـ�ن جابریمطلـ�ق

افضلالقــوم کـ�د ملـ�ی  ،0042905869بعنــوان اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت  2سـ�ال

 452851و شناسـ�ه ملـ�ی  14003987530بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی
عـ�ادی بط��ور فوقالعـ�اده مـ�ورخ  1398/09/13تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د :آقــای مجتبـ�ی
آبآذری بـ�ا کـ�د ملـ�ی  0071584463بســمت مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و عضـ�و
هیئـ�ت مدیــره و خانـ�م ش��هربانو عالئـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ( 0078176743خ��ارج از ش��رکاء)
بســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و آقــای رضـ�ا هرــوی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ( 0064286762خـ�ارج
از ش�رـکاء) بســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و آقــای علیرضـ�ا خلیلزادهنفوتـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی
( 4911709383خ��ارج از ش��رکاء) بس��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره تعیی��ن و امض��اء کلی��ه اوراق
و اسـ�ناد بهــادار و تعهــدآور از قبی��ل چ��ک و سـ�فته و بـ�رات و قرارداده��ا و عق��ود اسـلامی
ب��ا امض��اء آق��ای مجتب��ی آب آذری (مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدی��ره) و مه��ر شـ�رکت
معتبـ�ر میباشـ�د.
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بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی  0075432749ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت سهمالشـ�رکه
خــود را بـ�ه مبلـ�غ  1800000000ری��ال افزای��ش داد .خان��م صن��م حاجصادق��ی ب��ه شـ�ماره
ملـ�ی  0453428770بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت سهمالشرــکه خــود را بـ�ه
مبلـ�غ  1200000000ریــال افزایـ�ش داد .س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ  1000000ریــال بـ�ه
مبلـ�غ  3000000000ریــال افزایـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د.
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تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود نقـ�ش طراحــان بهرــاد در تاریـ�خ  1396/07/22بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت  516879بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی  14007128344ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفات��ر تکمی��ل گردیده
ک��ه خالص��ه آن ب��ه شـ�رح زی��ر جه��ت اطـلاع عمـ�وم آگه��ی میگــردد .موضـ�وع :تای��پ و طراح��ی و تکثی��ر اوراق ،خری��د و فــروش تولی��د و توزی��ع و واردات و ص�اـدرات کلی��ه کاالهـ�ای مجـ�از
بازرگانـ�ی .درصوــرت لزــوم پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم از مراجـ�ع ذیربـ�ط مــدت :از تاریـ�خ ثبـ�ت بـ�ه مــدت نامحدــود مرکـ�ز اصلـ�ی :تهرــان شــهر تهرــان -داودیـ�ه -خیابــان قبـ�ا -خیابــان دکتـ�ر
عل��ی ش�رـیعتی -پـلاک  -1117طبق��ه اول -واح��د شمــالی -کدپسـ�تی  1948914314س�رـمایه شخــصیت حقوق��ی 10.000.000 :ریــال میباش��د .اســامی و میــزان سهمالشــرکه شــرکا :آقـ�ای
احمـ�د نبــویراد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی  0043950817دارنـ�ده  5.000.000ریــال سهمالشرــکه خانـ�م حوــری مهدیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی  0450475115دارنـ�ده  5.000.000ری��ال سهمالشـ�رکه
اولیـ�ن مدیرــان :آقــای محمدجوــاد نبــویراد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی  0031813542و بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل بـ�ه مــدت نامحدــود آقــای احمـ�د نبــویراد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی  0043950817و بـ�ه
ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود خانـ�م حوــری مهدیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی  0450475115و بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود دارن�دـگان حـ�ق
امضـ�ا :دارن�دـگان حـ�ق امضــاء و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـآور شرــکت از قبیـ�ل چـ�ک -سفــته -ب�رـوات و عقــود اسلـامی و قراردادهـ�ا و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل یـ�ا رئیـ�س هیئـ�ت
مدیــره منفرــدا همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتب��ر میباشـ�د .اختی�اـرات نماینــده قانونـ�ی :طبـ�ق اساس�نـامه ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکوــر ،بـ�ه منزلـ�ه اخـ�ذ و صدــور پروانـ�ه فعالیـ�ت نمیباشـ�د.
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 164714و شناسـ�ه ملـ�ی  10102072925ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی
ملـ�ی  ،4433096131امیرجعفـ�ر مقدمصاــدق کـ�د ملـ�ی  ،0034748431امیرحسـ�ین
انتخ��اب گردیدن��د - .آق��ای امیرجعف��ر مقدمص��ادق ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره- .
آقـ�ای علیمحم��د میرشـ�مس ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل و نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره- .آقـ�ای

امیرحس��ین افضلالق��وم ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره .کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و

تعهــدآور شـ�رکت ب��ه امض��اء مشـ�ترک آق��ای امیرجعف��ر مقدمصـ�ادق (رئی��س هیئ��ت مدی��ره)

و علیمحم��د میرش��مس (مدیرعام��ل) همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت دارای اعتب��ار میباش��د و
نامههـ�ای اداری و کلی��ه اوراق��ی ک��ه بوجـ�ود آورنـ�ده تعهــدات مال��ی بــرای شــرکت نباشـ�د،

ب��ا امضـ�اء مدیرعام��ل و ی��ا رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر اس��ت.
آقــای محمدمهــدی رضائیصدرآباــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی  4431009991و آقـ�ای محمـ�ود

ضیائیانمفیـ�د بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی  0931498961ب��ه ترتی��ب ب��ه س��مت بــازرس اصل��ی و

علیالبـ�دل بــرای مـ�دت ی��ک سـ�ال انتخـ�اب شــدند .ترازنام��ه و حسـ�اب سـ�ود و زیـ�ان
شرــکت منتهـ�ی بـ�ه ســال مالـ�ی  95/12/30موــرد تصویـ�ب قرــار گرفـ�ت.
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 424098و شناسـ�ه ملـ�ی  10320750850بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی
فوقالعـ�اده مـ�ورخ  1396/11/16تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د :آقــای واهیـ�ک قرابیکـ�ی بـ�ه
ش�مـاره ملـ�ی  0049458124بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ  675000000ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت
در زمــره شرــکا قرــار گرفـ�ت .بـ�ر ایـ�ن پایـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ 1500000000
ریــال بـ�ه مبلـ�غ  2175000000ریــال افزایـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه بـ�ه
شــرح یــاد شــده اصــاح گردیـ�د .فهرسـ�ت و میزــان سهمالشرــکه هـ�ر یـ�ک از شرــکا پـ�س
از افزایـ�ش س��رمایه بـ�ه شــرح زیــر میباشـ�د :آقــای ویگـ�ن قرابیکـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی
 0049521365دارنــده مبلـ�غ  675000000ری��ال ،خان��م ویول��ت قرابیک��ی ب��ه شـ�ماره
ملـ�ی  0049709151دارنــده مبلـ�غ  150000000ریاــل ،خانـ�م اولینـ�ا عیسـ�یخانیان بـ�ه
ش�مـاره ملـ�ی  0010354816دارنــده مبلـ�غ  675000000ریاــل ،آقــای واهیـ�ک قرابیکـ�ی
بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی  0049458124دارنــده مبلـ�غ  675000000ریـ�ال.
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