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خبر
فرمانده کل قوا خطاب به بسیجیان:

میتوانید در همه مسائل عمومی
کشور اثربخش و مشکلگشا باشید
حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی به مناسبت هفته بسیج خطاب به آحاد
بسیجیان خاطرنشان کردند :با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا میتوانید در
ل گشا باشید.
همه مسائل عمومی کشور و ملت اثربخش و مشک 
به گزارشپایگاهاطالعرسانیدفترمقاممعظمرهبری،حضرتآیتاهللخامنهای
رهبر معظم انقالب و فرمانده کل قوا در پیامی به مناسبت هفته بسیج خطاب به
آحادبسیجیان،خاطرنشان کردند:بااعتمادوتوکلبرخداوندداناوتوانامیتوانید
ل گشا باشید.
در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثربخش و مشک 
متن پیام رهبر انقالب به مناسبت هفته بسیج به شرح زیر است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
هفته بسیج بر همگان مبارک باد
بهویژه بر رویشهای تازه و با طراوت بسیجی ،که همچنان مانند نسل پیش از
خود ،فرزندان محبوب امام راحل عظیم الشان اند.
عزیزان قدردان جایگاه خود باشید و بدانید که باهمت بلند و در پرتو خردمندی
و درست اندیشی و با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا میتوانید در همه
ل گشا باشید ،این تجربه چند دهه
مسائل عمومی کشور و ملت اثربخش و مشک 
ملت ایران است.
والسالم علیکم و رحمهاهلل
سید علی خامنهای

آیتهللا جنتی:

مسئوالن تمام تالش خود را برای حل
مشکالتمعیشتیبهکارگیرند
دبیرشوراینگهبانبابیاناینکها گرروحیهبسیجیحا کمباشدهمهمشکالت
حل میشود ،گفت :مسئوالن باید تمام تالش خود را برای حل مشکالت
ه کارگیرند.
اقتصادی و معیشتی ب 
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورای نگهبان ،آیتاهلل احمد جنتی ،دبیر
شورای نگهبان (چهارشنبه) طی سخنانی در جلسه این شورا با اشاره به
تشکیل بسیج در  ۵آذر  ۱۳۵۸بهفرمان امام خمینی (ره) ضمن تبریک هفته
بسیج گفت :خداوند را برای این نعمت الهی شا کریم.
وی افزود :تشکیل بسیج از هوشیاری حضرت امام خمینی (ره) بود که باید
قدر این نعمت را بدانیم و تالش کنیم این روحیه را در خودمان حفظ ،تقویت
و به جوانان منتقل کنیم.
دبیر شورای نگهبان درباره فعالیتهای بسیج ،تصریح کرد :بسیج در همه
عرصههای نظامی ،خدماتی و جهادی حضور موفقی دارد و متعلق به همه
اقشار مردم است که باید همیشه محفوظ بماند.
آیتاهللجنتیافزود:خوشحالیم کهبچههایانقالبیروحیهبسیجیدارندو
هرجااتفاقیمثلسیلوزلزلهرخدهد،درصحنهحضور دارندوبه کمکمردم
ی کند.
میآیند و این روحیه بسیجی است که همه را درصحنه حاضر م 
ویبابیاناینکهروحیهبسیجییکروحیهاسالمیوانقالبیاست کهبایددر
همه عرصهها و دستگاهها همچون دولت ،مجلس ،قوه قضائیه ،حوزههای
علمیه ،دانشگاهها و مدارس حا کم شود ،گفت :دانشجوی ما باید باروحیه
بسیجی وارد میدان مسئولیت شود.
دبیر شورای نگهبان در بخش دیگر به مشکالت اقتصادی و معیشتی اشاره
و بابیان اینکه ا گر روحیه بسیجی حا کم باشد همه مشکالت حل میشود،
خاطرنشان کرد:مسئوالنبایدتمامتالشخودرابرایحلمشکالتاقتصادی
ه کارگیرند.
و معیشتی ب 
آیتاهلل جنتی افزود :این مردم که همهچیزشان را درراه اسالم و انقالب فدا
کردهاند و در همه صحنههای دفاع از اسالم و انقالب حاضر بودهاند ،باید
مشکالتشان برطرف شود.
وی یادآور شد :باید قدردان مردم باشیم و تا آنجا که میتوانیم مشکالت
اقتصادی را کم کنیم ،نباید در این مملکت کسی پیدا شود که شب را
گرسنه بخوابد.
دبیرشوراینگهباندر پایان گفت:انشاءاهللخداوند کمک کندتاباتأسیاز
امیرالمؤمنین علی (ع) به مردم ،اسالم و انقالب خدمت کنیم و خداوند این
مملکت را حفظ و مسئولین را توفیق خدمات صادقانه عطا کند.

گروه سیاسی
رهیافتدولتمردمیاحیاظرفیتهای
داخلی و خارجی برای بهبود وضعیت اقتصاد
کشوراستوبرایتحققاینمهمدرتالشاست
ازدیپلماسیبرایتعمیقروابطبادیگر کشورها
استفاده کند چه آنکه در عصر حاضر نمیشود
بدون داشتن اقتصاد قوی به سیاستی آرام
دستیافتوازطرفدیگرداشتنسیاستهای
اصولیالزمهاقتصادیپایدار است.همچنین
نوع تعامالت بینالمللی کشورها در سامان
اقتصادی آنها بیتأثیر نیست و ا گر ابزارهای
کارآمدی در اختیار داشته باشند ،خواهند
توانستبهبهبودنسبیوضعاقتصادی کشور
کمک کنند؛«دیپلماسی»یکیاز اینابزارهای
ً
ً
تقریبا نوین است .حال ا گر این ابزار صرفا
برای حوزه اقتصادی باشد ترکیب بامسمای
«دیپلماسی اقتصادی» خواهد بود که وجه
نظری آن همان «اقتصاد سیاسی» است.
دولت سیزدهم برخالف دولت قبلی که تمرکز
خودرارویچند کشورخاصغربیمتمرکز کرده
ً
بود و نهایتا نیز با هزینه سنگین عمر و سرمایه
ملت به بنبست رسید ،در تالش است روی
کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان
که کم هم نیستند ،تمرکز کند به همین منظور
در تالش است از ظرفیت نهادهای منطقهای
نیز بهره ببرد.
ماهیت سازمان ا کو
یکیازهمیننهادها،سازمانهمکاریاقتصادی
است کهبهاختصار«ا کو»نامیدهمیشود،این
سازمان در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران،
ترکیه و پا کستان بر اساس معاهده ازمیر و
باهدف اعتالی سطح زندگی اقتصادی مردم
منطقهدر۱۹۸۴تأسیسشد.سپس کشورهای
افغانستان،تاجیکستان،آذربایجان،ازبکستان،
ترکمنستان،قزاقستانوقرقیزستاندر۱۹۹۲به
اینسازمانملحقشدند.ارتقایشرایطبرای

(سهامی خاص)

آگهی دعوت سهامداران شرکت صانع روی زنجان سهامی خاص
ثبت شده به شماره  5967و شناسه ملی 10460092077
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانشرکتدعوتمیشودتادر جلسهمجمععمومیعادی
به طور فوق العاده که در ساعت  15مورخ  1400/9/14در محل کارخانه به آدرس کیلومتر
 6جاده بیجار – شهرک صنعتی روی خیابان بهرهوری  8با کدپستی 4535153434
تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب اعضای هیات مدیره
 -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

هیات مدیره شرکت صانع روی زنجان
خ ش 1400/9/4

آ گهی دعوت سهامداران شرکت کشت و صنعت
توحید بسیجیان شناط (سهامی خاص)
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت توحید بسیجیان شناط
(سهامی خاص) به شماره ثبت  527و شناسه ملی 10460025175دعوت می شود تا
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت  9صبح روز دوشنبه
مورخ  1400/9/15و جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت  11صبح همانروز در
آدرس  :استان زنجان  ،شهرستان ابهر  ،خیابان دکتر بهشتی  ،میدان آزادی  ،مسجد
سیدالشهدا (ع)  ،تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
 -1انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
 -2تعیین دارندگان حق امضا
 -3انتخاب بازرسین
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
 -1تغییر آدرس شرکت
 -2تغییر نام شرکت
 -3سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد
تاریخ انتشار 1400/9/4

خ ش 1400/9/4

هیات مدیره شرکت

اصالحیه
درآ گهی دعوت عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم تعاونی مصرف فرهنگیان
کنگاور که در روزنامه رسالت مورخه  1400/8/29در صفحه دوم درج گردیده ،بند ذیل
از قلم افتاده که بدین وسیله اصالح می گردد:
مهم :اعضایی که قصد کاندیدای هیئت مدیره و بازرس را دارند،ظرف مدت یک هفته
از صدور این آ گهی به شرکت مراجعه نمایند.

هیات مدیره تعاونی مصرف
فرهنگیان کنگاور

آگهی تغییرات شرکت توسعه پایدار گذرگاه ابریشم تهران شرکت سهامی خاص به

شماره ثبت  481437و شناسه ملی  14005325455به استناد صورتجلسه مجمع

عمومی فوق العاده مورخ  1400/08/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت در واحد
ثبتی تهران به آدرس استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران،

محله جهاد  ،خیابان بیستون  ،خیابان شهید فتحی شقاقی [ ، ]8پالک  ، 113طبقه
پنجم  ،واحد  9کد پستی 1431756141تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح

فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1229726
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شماره 10187

اجالس اکو تالقی سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی است

دومیناجالسمهممنطقهایدردولترئیسی

آ گهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده شرکت صانع روی زنجان

تاریخ انتشار 1400/9/4

پنجشنبه  4آذر 1400

سال سیوششم

توسعهاقتصادیپایدار وافزایشسطحزندگی
ورفاهمردم ،گسترشتجارتدرونمنطقهای
وفرامنطقهایوحذفموانعتجاری،تالشدر
جهتادغامتجارت کشورهایمنطقهباتجارت
جهانی و ارتقای همکاریهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،فنی و علمی ،توسعه
زیربناهای حملونقل و ارتباطات ،توسعه
همگرایی بخش دولتی و خصوصی با تأ کید بر
آزادسازی اقتصادی و تدوین برنامه مشترک
جهتتوسعهمنابعانسانیوبهرهبرداریازمنابع
طبیعی از اهداف این سازمان است.
مقر سازمان ا کو
مقر دبیرخانه سازمان متشکل از دبیرکل،
معاونین ،مدیران و کارکنان در تهران است
و مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای
فعالیتهایا کوو کمکبهبرگزارینشستهارا
برعهدهدارد.همچنینشورایوزیراناز میان
نامزدهایانتخابشدهازسوی کشورهایعضو
دبیرکل را برای یک مدت سهساله غیرقابل
ی کندودبیرکلباالترینمقام
تمدیدانتخابم 
اجرایی سازمان است .نشست سران نیز هر
دو سال یکبار جهت اتخاذ رهنمودهای کلی
برگزار میشودوشورایوزیران کهباالترینرکن
ت گذاریسازماناست،
م گیریوسیاس 
تصمی 
سالی یکبار تشکیل جلسه میدهد .شورای
نمایندگان دائم بازوی اجرایی شورای وزیران
است و هرماه در سطح سفرا در تهران تشکیل
جلسهمیدهد.شورایبرنامهریزیمنطقهای
نیزسالییکبار در سطحروسایسازمانهای
برنامهریزی کشورهای عضو تشکیل جلسه
میدهد و وظایفی از قبیل تدوین برنامههای
عملی برای تحقق اهداف سازمان ،بررسی
برنامههای گذشتهوپیشنهادتشکیلنهادهای
منطقهای را به عهده دارد.
شرکت رئیسی در اجالس ا کو
پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری

اقتصادی (ا کو) یک شنبه هفتم آذرماه سال
جاری به میزبانی ترکمنستان برگزار خواهد
شد و این کشور ریاست دورهای ا کو را عهدهدار
خواهد بود .منابع و ظرفیتهای گسترده
اقتصادی بهویژه در بخشهای معدن ،نفت
و گاز و گردشگری کشورهای عضو سازمان ا کو
سرمایه ارزشمندی را در اختیار این سازمان
مهماقتصادیمنطقهقراردادهاست.ازطرفی
جمهوری اسالمی ایران به دلیل داشتن مرز
زمینی با  ۵کشور عضو ا کو و دارا بودن موقعیت
ُ
راهبردی جغرافیایی برای برقراری اتصال
سایر اعضاء به آبهای بینالمللی و نیز به
دلیل استقرار دبیرخانه دائمی ا کو در تهران
از موقعیت محوری در این سازمان برخوردار

ابراهیم عزیزی ،نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس:

اجالس اکو ،فرصتی برای تقویت
دیپلماسی اقتصادی و تجاری است

گروه سیاسی
ابراهیمعزیزی،نایبرئیس کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «رسالت» ضمن اشاره به اجالس
ا کو که هفته آینده در ترکمنستان انجام میشود و ایران نیز حضور دارد،
اظهارکرد :سازمانهای منطقهای فرصت بسیار خوبی برای هماهنگی،
همافزایی و تعامل بین کشورهای منطقه است.

آگهیتغییراتشرکتکشتوصنعتعرفانسالمتشرکتسهامی
خاص به شماره ثبت  543998و شناسه ملی  14008465699به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/08
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موضوع فعالیت به نحو ذیل تغییر یافت:
 1کاشت ،داشت ،برداشت و نگهداری کلیه محصوالت باغداری،کشاورزی،گلخانه ای ،غذائی و دامی و شیالت 2- .ایجاد کارخانه
فراوری و بسته بندی طراحی و مهندسی تحقیق و توسعه و تولید
انواع ماشین آالت و تعمیرات مواد اصلی و فرعی مورد نیاز موضوع
شرکت 3- .سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت در احداث اجرای
توسعه تکمیلی بازسازی و راه اندازی و اداره انواع طرح های صنعتی
و معدنی تولیدی و بازرگانی ،ساختمانی ،کشاورزی ،خدماتی ،مالی،
تفریحیوتفرجگاهیدرانواعشرکتهاومؤسساتوسایرواحدهای
اقتصادی4-.انجامکلیهمعامالت،خرید،فروش،پخش،تولید،توزیع،
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز و ترخیص کاال از گمرکات و
همکاری ،مشارکت و انعقاد انواع عقود با اشخاص حقیقی و حقوقی
داخل یا خارج از کشور 5- .ارائه خدمات مشاوره ای ،تولید ،توسعه،
تکمیل ،راه اندازی و اداره واحدهای اقتصادی 6- .رهن اموال منقول
و غیرمنقول شرکت و همچنین قراردادهای رهنی به نفع اشخاص
ثالث ،اخذ و بازپرداخت تسهیالت مالی و اعتباری و ضمانتنامه ای
برای شرکت و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک ها و موسسات مالی
و اعتباری و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از
کشوربرایشرکت7-.پذیرشواعطاءنمایندگیوعاملیتدرزمینه
انجام کلیه امور مربوط با موضوع شرکت و ایجاد شعبه در داخل و
خارج از کشور 8- .انجام کلیه عملیات دیگری که به طور مستقیم
و غیرمستقیم برای وصول به اهداف شرکت الزم و مفید باشد و یا
در جهت تحقیق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد 9- .بررسی
های علمی ،فنی و اقتصادی و ارائه مقاالت علمی و فنی به منظور
توسعه و یا محدود کردن فعالیت و استفاده از روش های جدید و
تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و ارتقاء سطح علمی پرسنل.
 10شرکت در نمایشگاه ها ،سمینارها ،مناقصات و مزایدات داخلیو خارجی. .در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس
از اخذ مجوزهای الزم.بدین ترتیب ماده  2اساسنامه به شرح فوق
اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1229712
آگهی تغییرات شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات استان
آذربایجان غربی به شماره ثبت  1055و شناسه ملی 10861040530
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/08/07و نامه شماره  00/158265مورخ  1400/6/08بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران و نامه شماره  18992مورخ  1400/8/20اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 -1 :ترازنامه منتهی به پایان سال مالی  1398تصویب شد  -2 .تغییرات
سرمایه شرکت بشرح مندرج در صورت جلسه تصویب شد  -3 .عزیز
محمدیکدملی2751087663ومنوچهرفضلیکدملی2750416914
بسمت بازرس اصلی  -منوچهر وکیلی وقاصلو کدملی  2752289197و
منصور حاتمی قره قشالق کدملی  2850105636به سمت بازرس علی
البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند -4 .روزنامه رسالت به عنوان
روزنامه اصلی و روزنامه حمایت به عنوان روزنامه علی البدل جهت
چاپ آگهی ها ی شرکت انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ارومیه ()1229423

است .در همین راستا ،سید ابراهیم رئیسی
روز شنبه به دعوت رسمی «قربانقلی بردی
محمداف» همتای ترکمنستانی و بهمنظور
شرکت در پانزدهمین اجالس سران سازمان
همکاریاقتصادی(ا کو)،بهعشقآبادپایتخت
ی کند.رئیسجمهورکشورمان
ترکمنستانسفرم 
با حضور و سخنرانی در این اجالس ،مواضع و
ٔ
درزمینه
پیشنهاداتجمهوریاسالمیایرانرا
تقویتمناسباتمنطقهایوبینالمللیوبهویژه
رفعموانعوافزایشسطحهمکاریهاوتبادالت
اقتصادی کشورهای عضو سازمان ا کو تشریح
و تبیین خواهد کرد .رئیسی همچنین در این
ت کننده در
سفر ضمن دیدار با همتایان شرک 
اجالس،راههایتوسعهوتعمیقروابطدوجانبه

راموردبحثوبررسیقرارمیدهد.دیدارباتجار
وایرانیانمقیمترکمنستاناز دیگربرنامههای
سفر رئیسجمهور است.
آمادگی ایران برای همکاری با ا کو
خسرو ناظری ،دبیرکل سازمان همکاری
اقتصادی (ا کو) در آستانه نشست سران ا کو،
روز چهارشنبه  ۲۶آبان  ۱۴۰۰با مهدی صفری
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور
خارجهدیدار کردو گزارشیاز روندآمادهسازی
نشست سران سازمان ا کو در عشقآباد ارائه و
از مساعدتهای جمهوری اسالمی ایران در
این خصوص تشکر کرد .صفری نیز گسترش
همکاریهایاقتصادیوتجاریباهمسایگان
رااولویتدولتجمهوریاسالمیایراندانست

عزیزی ادامه داد :ازطرف دیگر به دلیل داشتن مشترکات فراوانی که
بین کشورهای منطقه است ،این امکان را افزایش میدهد تا کشورها
با همکاری و تعامل و ارتباط بیشتر بتوانند بر مشکالت و دغدغههای
مشترک خویش به توافق برسند .وی افزود :جمهوری اسالمی ایران
نیز باید تالش کند ضمن حضور فعال در سازمانهای منطقهای و
درکنار معرفی ظرفیتهای خود از ظرفیت کشورهای عضو سازمان ا کو
نیز حدا کثر استفاده را ببرد .این پیمانهای منطقهای در شرایطی که
منطقه دچار التهابات و کاستیهایی است میتواند فرصتهای خوبی
برای تمام اعضا باشد.
عزیزی تأ کید کرد :جمهوری اسالمی ایران نیز با همین رویکرد دولت
سیزدهم درتالش است با حضور در این سازمانهای منطقهای نقش
مؤثر و بازیگر فعال این سازمانها باشد .ا کو فرصت بسیار خوبی برای
دیپلماسی عمومی و اقتصادی و تجاری و حتی تأمین امنیت منطقهای

آگهی تغییرات شرکت پویا دانه ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
11823وشناسهملی14005016374بهاستنادصورتجلسهمجمععمومی
عادیبطورفوقالعادهمورخ1400/04/21تصمیماتذیلاتخاذشد:آقای
ملک محمد هزاریان به کدملی  1970972671و آقای محمد هزاریان به
کدملی4610243997وآقایمهدیهزاریانبهکدملی4610488175و
آقای رضا هزاریان به کدملی 4610642131به سمت اعضای اصلی هیئت
مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند  .1 .آقای ملک محمد هزاریان
بهکدملی1970972671بهسمتمدیرعاملوعضوهیئتمدیره.2آقای
محمد هزاریان به کدملی  4610243997به سمت رئیس هیئت مدیره
 .3آقای مهدی هزاریان به کدملی  4610488175به سمت نائب رئیس
هیئت مدیره  .4آقای رضا هزاریان به کدملی  4610642131به سمت
عضوهیئتمدیرهبرایمدت2سالانتخابگردیدند.کلیهاوراقواسناد
مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و همچنین
کلیه نامه های عادی و اداری با امضایمدیرعامل و مهر شرکت معتبر می
باشد .ضمنا" کلیه اختیارات هیئت مدیره مندرج در بند  13ماده 40
اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید .آقای سعید داودی فارسانی
به کدملی  4679831340و آقای نوید عباسی سورشجانی به کدملی
4610456362بهترتیببهسمتبازرساصلیوعلیالبدلشرکتبرای
مدتیکسالانتخابگردیدند.روزنامهکثیراالنتشاررسالتجهتچاپ
آگهی شرکت تعیین گردید .کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی
از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و همچنین کلیه نامه های عادی
و اداری و پیگیری امور حقوقی و کیفری و انعقاد با وکالء دادگستری با
امضایمدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری شهرکرد ()1229816
آگهیتغییراتشرکتمدیریتسرمایهنیکوبرازشآروندسهامیخاصبهشماره
ثبت566060وشناسهملی14009475534بهاستنادصورتجلسهمجمععمومی
عادی سالیانه مورخ  1400/04/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب
سود و زیان سال مالی منتهی به  1399/12/30مورد تصویب قرار گرفت .آقای
پیمان ارمغان به شناسه ملی  0070875200به سمت بازرس اصلی وآقای حسین
یوسف پور به شناسه ملی  0451505840به عنوان بازرس علی البدل برای یک
سال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه کثیر االنتشار رسالت ،جهت نشر آگهیهای
شرکت انتخاب گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1229724

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات استان
آذربایجان غربی به شماره ثبت  1055و شناسه ملی  10861040530به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/03/05و نامه
شماره00/158265مورخ1400/6/08بانکمرکزیجمهوریاسالمیایران
و نامه شماره 19185مورخ  1400/8/22اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
شهرستان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :ماده  11اساسنامه بشرح
ذیل تغییر و اصالح گردید عضویت کلیه مستخدمین  ،بازنشستگان ،
مستمری بگیران و حقوق بگیران بانک صادرات آذرابیجان غربی -2 .
ماده  20اساسنامه  :مبنی بر دعوت از مجامع از طریق روزنامه کثیر
االنتشار تغییر و اصالح گردید -3 .نشانی شرکت در ماده  6اساسنامه
به آدرس  :شهرستان ارومیه – بخش مرکزی – شهر ارومیه محله میدان
انقالب  ،معبر ماقبل آخر  ،کوچه شماره  13معبر آخر  :خیابان آیت اله
سید ابوالقاسم کاشانی  ،پالک  . :برج سپهر آذربایجان طبقه اول کد
پستی  5715665872تغییر و اصالح گردید  -3 .اساسنامه جدید در
 63ماده و  36تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری ارومیه ()1229422

و بر نقش ا کو در تحقق اهداف کشورهای عضو
تأ کید کرد.ویحضورهیئتعالیرتبه کشورمان
درنشستقریبالوقوعسرانا کودرترکمنستان
رانشانهاهمیتوجایگاهبرجستها کودانستو
خاطرنشان کردجمهوریاسالمیایرانآماده
است در اجرای تصمیمات مهمی که از سوی
سرانمنطقهدر نشستا کودر عشقآباداتخاذ
خواهد شد ،پیشقدم باشد.
دیدارهای حاشیهای ا کو
اجالسا کوفرصتمناسبیبرایدیدارهاییک
و چندجانبه مقامات کشورمان با سران دیگر
کشورهاست .حسین امیرعبداللهیان ،وزیر
امور خارجه کشورمان روز چهارشنبه  ۵آبان
 ۱۴۰۰پس از برگزاری دومین نشست وزرای امور
خارجه کشورهای همسایه افغانستان در یک
نشستخبریاعالم کردنگاهدولتسیزدهمبه
همسایگاننگاههمراهیجدیاستوازجمله
این همسایگان جمهوری آذربایجان است که
مادر چارچوبهمینسیاست،همکاریهای
سازنده را در کشورمان مدیریت خواهیم کرد
و امیدوارم بتوانیم از ظرفیتهای موجود بین
دو کشور استفاده کنیم .امیدوارم سریع پیش
برویم کهدر نشستا کو کهدر ماهآیندهمیالدی
برگزار میشود ،دیدار روسای جمهور دو کشور
فراهمشود.بههرروی،عزمدولتمردمیبرای
استفاده از ظرفیتهای مغفولمانده برای
بهبود وضع اقتصادی کشورمان نویددهنده
رهیافتجدیداقتصادیاستوبهزعمخبرگان
اجالسا کوتالقیدواولویتدولتیعنیسیاست
همسایگیودیپلماسیاقتصادیاستوا گردولت
گذشتهبهجایفرصتسوزیوسرمایهسوزی
بهدنبالسیاستخارجیمتوازنبودوازظرفیت
کشورهایمنطقهوهمسایهغافلنمیشدشاید
وضعیتاقتصادیامروزطوردیگریرقممیخورد
و مردم در عصر برجام ،شدیدترین فشارهای
ی کردند.
اقتصادی را تحمل نم 

است و همین همکاریهای فیمابین اعضای ا کو میتواند زمینهساز
تأمین امنیت جمعی را فراهم کند.
اراده دولت سیزدهم برای نقش مؤثر در سازمانهای منطقهای،
راهکار برونرفت از مشکالت مشترک کشورهای همسایه
نایبرئیس کمیسیونامنیتملیمجلسادامهداد:دولتسیزدهمبااراده
وارد این سازمانهای منطقهای میشود و بهر ه گیری از این فرصتهای
مشترک برای برونرفت از مشکالت مشترک ازجمله دستاوردهایی
است که این سازمانهای منطقهای میتواند برای ما به همراه داشته
باشد.اودرانتهاخاطرنشان کرد:دولتسیزدهمبرخالفدولتقبلی که
ارتباط با کشورهای همسایه و آسیایی را فراموش کرده بود ،فعال و پویا
ی کند و مجلس یازدهم نیز حتما حامی حضور فعال دولت در
برخورد م 
سازمانهای منطقهای است که به دنبال همافزایی ،تعامل ،مشارکت
جمعی و توسعه ارتباطات منطقهای هستند خواهد بود.

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری خیریه حضرت زینب کبری س بندرترکمن به

شماره ثبت  1و شناسه ملی  10861795681به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1400/07/08که طی نامه شماره  933/00/105/620مورخ  1400/7/25اداره

بهزیستی شهرستان گمیشان به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ

شد  :گل محمد نیازی به کد ملی  6289643029به سمت رئیس هیات مدیره و حاجی
محمد آخوندی به کد ملی  2030293695به سمت نائب رئیس هیات مدیره و بهرام

محمد دوجی به کد ملی  6289344153به سمت خزانه دار و محمد قروی به کد ملی
 6289840584به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیات مدیره و اماندردی حاسیملی

به کد ملی 4979091202به سمت عضو اصلی هیات مدیره و بی بی نعیمه گری به کد

ملی 6289559672به سمت عضو علی البدل هیات مدیره به مدت دو سال تا تاریخ
 1402/7/8انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل

چک و سفته ,بروات ,قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مشترک مدیر عامل و خزانه
دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می

باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل یا امضاء منفرد خزانه دار
یا امضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد .اداره کل

ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
بندر ترکمن ()1229877

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری خیریه حضرت زینب کبری س
بندرترکمن به شماره ثبت  1و شناسه ملی  10861795681به استناد
صورتجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1400/07/08
کهطینامهشماره933/00/105/620مورخ1400/7/25ادارهبهزیستی
شهرستان گمیشان به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :گل محمد نیازی به کد ملی  6289643029و حاجی
محمد آخوندی به کد ملی  2030293695و بهرام محمد دوجی به
کد ملی  6289344153و محمد قروی به کد ملی  6289840584و
اماندردی حاسیملی به کد ملی4979091202به سمت اعضای اصلی
هیات مدیره و بی بی نعیمه گری به کد ملی  6289559672به سمت
عضو علی البدل هیات مدیره به مدت دو سال تا تاریخ 1402/7/8
انتخاب گردیدند  .عبدالستار عادل به کد ملی  6289230255به
سمت بازرس اصلی و عزیزه حاسیملی به کد ملی 4979687172
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن ()1229880
آگهی تغییرات شرکت پوالد سازه سپهر نارستان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  57931و شناسه ملی  14005763193به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1400/07/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :شرکت مذکور در
تاریخ فوق منحل و آقای سید حسین روح بخش به سمت مدیر تصفیه برای مدت
دوسال انتخاب شدند .آدرس مدیرتصفیه ومحل تصفیه  :استان خراسان رضوی
 ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزی  ،شهر مشهد ،محله کوثر  ،بلوار وکیل آباد ،
بن بست وکیل آباد[6شهیدسلمان فاتحی]  ،پالک  ، -3طبقه سوم کدپستی :
 9178686743می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1229928

آگهی تغییرات شرکت فناوری فراورده های گیاهی و دارویی جوانه با
مسئولیتمحدودبهشمارهثبت556625وشناسهملی14009073653

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/13
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :نام شرکت به " جوانه فناوری فرآورده های

دارویی و گیاهی " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1229720

