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معادالت انرژي
معاون وزیر صمت:

عوارض  ۲۰تا  ۲۵درصدی برای صادرات مواد
معدنی خام از اول مهر

چهارشنبه  20شهریور  1398شماره  6206سال بیست ویکم

سفیر جمهوری اسالمی ایران در هند:

هند به خرید نفت خود از ایران ادامه دهد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت گفت:از اول مهرماه امسال،
صادرات مواد معدنی خام مشمول عوارض  ۲۰تا  ۲۵درصدی میشود.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،جعفر س��رقینی با بیان اینکه
از اول مهرم��اه امس��ال ،صادرات م��واد معدنی خام مش��مول عوارض  ۲۰تا
 ۲۵درص��دی می ش��ود ،اظهار داش��ت :این دس��تور با تصوی��ب کارگروه
موضوع بند  ۱دستورالعمل مدیریت صادرات و در راستای حمایت از تولید
داخل صادر شده است.
وی تصریح کرد :صادرات کنس��انتره و گندله س��نگ آهن نیز مشمول
عوارض  ۲۵درصدی خواهد بود.
معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت :این تصمیم به
منظور جلوگیری از خام فروش��ی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیش��تر
اجرایی می شود.

وضعیت آب سدهای تهران بهتر شد

مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای تهران ضمن تش��ریح آخرین وضعیت
مخازن سدهای تهران ،اظهار کرد :مخازن سدهای تهران حدود  ۹۹۳میلیون
مترمکعب آب دارند که نس��بت به سال قبل حدود  ۳۳۰میلیون مترمکعب
بیشتر است.
سید حسن رضوی در گفت وگو با ایسنا ،درمورد میزان مخازن سدهای
ته��ران توضیح داد :س��دهای لتیان ،ماملو کرج و طالق��ان حدودا  ۸۵تا ۹۰
درصد پر هس��تند و س��د الر بر اساس ظرفیت اس��می حدود  ۲۰درصد ،اما
بر اساس ظرفیت آبگیری از زمان بهره برداری تاکنون  ۴۵درصد آب دارد.
وی در تش��ریح شرایط مخازن س��دهای تهران گفت :شرایط نسبت به
س��الهای نرمال شرایط خوبی اس��ت.درحال حاضر درحال نزدیک شدن به
س��ال آبی  ۹۷-۹۸هس��تیم و با حجم خوبی از مخازن وارد سال آبی جدید
خواهیم شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران در ادامه درمورد وروردی سدهای
تهران نیز اظهار کرد :ورودی س��د کرج حدود هفت تا هش��ت مترمکعب در
ثانیه ،س��د لتیان حدود ش��ش متر مکعب در ثانیه،سد طالقان حدود هشت
مترمکعب در ثانیه ،س��د ماملو حدود چهار مترمکعب و سد الر حدود هفت
مترمکعب در ثانیه است.
بر اس��اس این گزاش ،آخرین آماری که ابتدای تابستان ارائه شد حاکی
از آن بود که ورودی سدهای پنج گانه تهران در سال آبی جدید  ۱۲۰درصد
نسبت به سال آبی گذشته افزایش داشته است .میزان ورودی این سدها در
سال آبی گذشته یک میلیارد و  ۴۲میلیون متر مکعب بود در حالی که این
میزان در سال آبی جدید به دو میلیارد و  ۳۰۰میلیون متر مکعب رسید.
حجم مخازن سدهای تهران نیز در آن زمان یک میلیارد و  ۲۱۸میلیون
متر مکعب بوده است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻭﺭﻧﮓ ﺑﻬﺪﺍﺩ ﻓﺮﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  59197ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14006118095
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1397/10/15
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺍﻟﺤﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ  ،ﻧﻈﻴـﺮ ﺭﺍﻩ ﻫـﺎﻱ
ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﺭﺍﻩ ﻫـﺎ  ،ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍﻫﻬـﺎ  ،ﺭﺍﻩ ﻫـﺎﻱ ﺭﻳﻠـﻲ  ،ﺑﺎﻧـﺪ
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ  ،ﺗﻮﻧﻞ ﻫـﺎ  ،ﭘـﻞ ﻫـﺎ  ،ﻭ ﺭﺍﻩ
ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ) ﺗﻬﻴـﻪ  ،ﻧﺼـﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴـﺮ ﻭ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ( ﻭ ﺭﺍﻫـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺁﺳـﻔﺎﻟﺘﻲ ﻭ ﺑـﺘﻦ ﻓﺸـﺮﺩﻩ
ﻏﻠﺘﻜﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﺑـﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ- .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺍﺯ  4ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  3ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
-1376ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻣﺸﻬﺪ )(588779

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﻭ ﻧﮋﺍﺩﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  64901ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007680589
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1397/12/11
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﻗـﺎﻡ ﭘﻮﻳـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﻪ
ﻣﻠﻲ  10380112106ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﻩ ﺳﺮﺣﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛـﺪ
ﻣﻠﻲ  2992807516ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ  1397ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ
-1377ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(588786

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﺳﺘﻜﺎﺭ ﺗﺮﺍﺑﺮ ﺷﺮﻕ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  643ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14000273000
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/02/27ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/487ﻣﻮﺭﺥ  97/2/27ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺸـﻬﺪ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻧﻮﺭﺟﺒﺎﺭﻱ ﺻـﺤﺮﺍ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0819307998ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﻳﺰﺩﺍﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0819982180ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑـﺮﺍﻱ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ - .ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﺫﻳـﻞ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺩﺭﺳﺘﻜﺎﺭ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ - 0819600784
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺍﻋﻈﻤﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0819862320ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ
ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .
-1378ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﺳﺮﺧﺲ )(588803
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ

ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970091ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓـﺎﻣﻨﻴﻦ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺳﻤﻴﻪ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻫﻮﺷـﻴﺎﺭ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟـﻪ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﺑـﻪ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻉ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﺖ ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍ ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 197ﻉ 63ﺍﻳﺮﺍﻥ 18
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗـﻮﺭ 01105066ﻭ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳـﻲ 37911781000371 :ﻣـﺪﻝ  1381ﺑـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ
 750/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  98/7/11ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻬﺬﺍ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺑﺮﻧـﺪﻩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻛﺴﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺒﻠـﻎ ﺭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺲ ﻭ
ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ
.182ﻡ.ﺍﻟﻒ-1402/ﺵ
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سفیر جمهوری اس�لامی ایران در هند هشدار داد
که اگر هند به روابط تجاری عادی ادامه ندهد ،ایران به

بازارهای دیگری برای واردات روی خواهد آورد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه پرینت ،علی چگنی،

سفیر کشورمان در هند در خصوص تداوم روابط تجاری
ایران و هند گفت :هند دوست خوب و همسایه ما است.
روابط ما در تاریخ ریشه دوانده است .امیدوارم که خرید
نفت از ایران را از سربگیرد .هند میداند که تحریمهای
یکجانبه از طرف س��ازمان ملل نمیآیند و تنها از سوی
آمریکا اعمال شدهاند.
سفیر کش��ورمان تصریح کرد که تبادالت دوجانبه
ای��ران و هن��د در س��ال  2019ب��ه رق��م  13میلیون
دالر نزدی��ک ش��ده ام��ا رون��د تب��ادالت ب��ه دلیل به
صفر رس��اندن واردات نفتی هن��د از ایران کاهش یافته
است.
علی چگنی همچنین هشدار داد که اگر هند حفظ
روابط تجاری عادی خود با ایران را از س��ر نگیرد ،ایران
ممکن است برای خرید برنج و سویا به بازارهای دیگری
روی بیاورد.
برخ��ی منابع به پایگاه خبری پرینت اطالع دادهاند
که هیئت بلندپایهای از هند به ریاست ویجای گوخال،
وزیر امور خارجه در این ماه برای گفتوگو در خصوص
رواب��ط دوجانب��ه میان تهران و دهلی نو به ایران س��فر
خواهد کرد.

سخنگوی صنعت برق:

دریافت قبض سبز تغییری در محاسبه
هزینه برق ندارد

سخنگوی صنعت برق گفت :در طرح
دریافت قبض س��بز فقط نحوه ارس��ال
قبض تغییر یافته و محاسبه هزینه برق
همانند گذشته انجام میشود.
ب��ه گزارش صدا و س��یما ،مصطفی
رجبی مشهدی ،گفت:با به پایان رسیدن
شهریور مهلت ارسال شماره تلفن همراه
برای دریافت قبض سبز تمام میشود و
از ابت��دای ماه مهر قب��ض کاغذی صادر
نمیشود.
وی با تش��کر از مش��ترکین برق به

دلیل همکاری انجام ش��ده برای اجرای
طرح قبض س��بز (ارس��ال قبض برق از
طریق پیام��ک) افزود :تاکن��ون بجز ۵
اس��تان ،بیش از  ۹۰درصد مش��ترکین
برق اطالعات خود را ارس��ال کرده و در
سامانه ثبت شده است.
س��خنگوی صنع��ت برق با اش��اره
به ارس��ال شناس��ه قبض به سرش��ماره
 ۲۰۰۰۱۵۲۱در کش��ور و ۱۰۰۰۱۵۲۱
درتهران برای ثبت ش��ماره تلفن همراه
در س��امانه صنعت برق اظهار داش��ت:

اس��تانهای کرمانش��اه ،ایالم ،سمنان،
گیالن ،تهران (بجز شهر تهران که بیش
از  ۹۰درصد اطالعات ثبت ش��ده است)
و شهرستان تبریز تا  ۸۵درصد اطالعات
ثبت ش��ده که در روزهای آینده به ۸۵
درصد خواهد رسید.
رجبی مشهدی با بیان اینکه قبض
کاغ��ذی فقط برای مناطق��ی که تحت
پوش��ش خدمات تلفن همراه نیس��تند
صادر میش��ود  ،ادامه داد :افرادی که تا
مهرماه اطالعات خود را ثبت نکنند باید

قب��ض خود را با مراجعه به س��ایتهای
ش��رکت توزیع برق هر استان و یا شهر
مالحظه و از همان س��امانه نیز پرداخت
کنند.
وی با بیان اینک��ه اجرای این طرح
در کاهش مصرف کاغذ بسیار موثر است
گفت :مشترکین برق میتوانند از طریق
لینک ارس��الی همراه ب��ا پیامک قبض
برق و یا سایت ش��رکتهای توزیع برق
هر ش��هر یا استان جزئیات قبض و اصل
قبض را مشاهد کنند.

میز خبر
توسعه میدان بالل به پتروپارس رسید

معاون توسعه و مهندسی شرکت
ملی نفت ایران با بیان اینکه توس��عه
میدان گازی بالل با امضای قراردادی
ب��ه ارزش  440میلی��ون دالر ،ب��ه
ش��رکتی ایرانی واگذار خواهد ش��د،
گف��ت :این ق��رارداد هفت��ه آینده با
شرکت پتروپارس امضا میشود.
به گزارش ف��ارس ،رضا دهقان،
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی
نفت ایران با بیان اینکه با توسعه این
میدان مش��ترک ،روزانه  500میلیون فوت مکعب گاز ترش تولید میش��ود،
ادامه داد :گاز تولیدی به سکوی  Cفاز  12منتقل و سپس برای فراورش ،از
طریق خط لوله به پاالیشگاه فاز  12ارسال خواهد شد.
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش ،می��دان گازی ب�لال در بخ��ش ش��رقی
می��دان گازی پارسجنوب��ی و در  90کیلومتری جن��وب غربی جزیره الوان
واقع شده و امضای قرارداد توسعه این میدان با شرکتی ایرانی ،نماد دیگری
از اتکای صنعت نفت به توانمندیها و ظرفیتهای موجود در داخل کش��ور
است.

کرایه حمل جادهای فرآوردههای نفتی  ۳۰درصد
افزایش یافت

بر اس��اس اعالم یک مقام مس��ئول ،مجوزهای الزم ب��رای تأمین اعتبار
افزایش  ۳۰درصدی نرخ کرایه حمل جادهای فرآوردههای نفتی و اعمال آن
در بارنامههای صادره از ابتدای تیرماه اخذ شده است.
به گزارش مهر ،بر اس��اس نامهای که با امضای کرامت ویس حس��ینی
سرپرست مدیریت تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
در  ۵ش��هریور ماه امسال خطاب به مدیران مناطق این شرکت ارسال کرده،
کرایه حمل جادهای فرآوردههای نفتی در سال  ۹۸افزایش مییابد.
در ای��ن نامه آمده اس��ت مجوزه��ای الزم برای تأمین اعتب��ار افزایش
 ۳۰درصدی کرایه حم��ل جادهای فرآوردههای نفتی و همچنین اعمال این
افزایش در بارنامههای صادره از ابتدای تیر ماه  ۹۸اخذ شده است.
گفتنی اس��ت بر اس��اس قانون ،هزینه پرداخت کرایه حمل س��وخت و
فرآوردهه��ای نفتی به رانن��دگان و مالکان کامیونهای تانکردار را ش��رکت
پخش فرآوردههای نفتی و با تأمین اعتبار از س��وی سازمان برنامه و بودجه
پرداخت کرده و کرایه حمل دیگر کاالها توس��ط س��ایر ان��واع کامیونها از
س��وی صاحبان بار پرداخت میشود.کامیونهای حمل سوخت فرآوردههای
نفتی مش��مول مصوبه شورای عالی ترابری مبنی بر پرداخت کرایه بر اساس
تن-کیلومتر نیس��تند اما صدور بارنامه و کارت هوش��مند رانندگان بر عهده
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺳﺎﺯﻩ ﺁﻭﻳﺴﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  60293ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14006448390
ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1398/05/09
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴـﺪ ﻓﺼـﺎﺣﺖ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 0940025736ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍﺩ
ﻓﺮ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  4723247378ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺣﺴﺎﻧﻔﺮﺩ ﻛﺪ ﻣﻠـﻲ  0946779422 :ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪﺁﻭﺭ ﻭ
ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳـﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ
-1383ﺵ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ
ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(589226

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺳﺎﺯﻩ ﺁﻭﻳﺴﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  60293ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14006448390
ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1398/05/09
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴـﺪ ﻓﺼـﺎﺣﺖ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 0940025736ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍﺩ
ﻓﺮ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  4723247378ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺣﺴﺎﻧﻔﺮﺩ ﻛﺪ ﻣﻠـﻲ  0946779422 :ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪﺁﻭﺭ ﻭ
ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳـﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ
-1386ﺵ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(589336

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/02/27ﻭ ﻧﺎﻣـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/487ﻣﻮﺭﺥ  97/2/27ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ - :
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺩﺭﺳﺘﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0819600784ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ  -ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺍﻋﻈﻤـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0819862320ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ
ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪﺁﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺎ
ﺍﻣﻀﺎء ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-1380ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﺳﺮﺧﺲ )(588817

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺳﺎﻙ ﺑﻨﺎﻱ ﻧﻴﻤﺮﻭﺯ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  53807ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14004742373
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/07ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﺫﻳـﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ :ﺁﻗــﺎﻱ ﺣﻤﻴــﺪ ﻏﻔــﺎﺭﻱ ﻣﻠﻜــﻲ ﺑﻴﻠﻨــﺪﻱ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 0919920934ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺍﺣﺴـﺎﻥ
ﺍﻛﺒﺮﻱ ﻛﻔﺎﺵ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0945267088ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺳﻬﻴﻼ ﺑﻘﺎﻳﺮﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0795021933ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﺎﺋـﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﺪﺕ ﺗﺼـﺪﻱ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺗـﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  99/5/5ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ .ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬــﺪﺁﻭﺭ ﻭ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋــﺎﺩﻱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻨﻔـﺮﺩ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-1384ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻣﺸﻬﺪ )(589242

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺳﺎﻙ ﺑﻨﺎﻱ ﻧﻴﻤﺮﻭﺯ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  53807ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14004742373
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1397/07/07ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﺫﻳـﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ :ﺁﻗــﺎﻱ ﺣﻤﻴــﺪ ﻏﻔــﺎﺭﻱ ﻣﻠﻜــﻲ ﺑﻴﻠﻨــﺪﻱ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 0919920934ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺍﺣﺴـﺎﻥ
ﺍﻛﺒﺮﻱ ﻛﻔﺎﺵ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0945267088ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺳﻬﻴﻼ ﺑﻘﺎﻳﺮﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0795021933ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﺎﺋـﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﺪﺕ ﺗﺼـﺪﻱ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺗـﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  99/5/5ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ .ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬــﺪﺁﻭﺭ ﻭ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋــﺎﺩﻱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻨﻔـﺮﺩ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-1387ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻣﺸﻬﺪ )(589352

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ
ﺁﺋﻴﻨﻪ ﺳﻔﺮﺗﻮﺱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 29016
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10380442760
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1398/04/31ﻭ
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21498ﻣﻮﺭﺥ  1398/5/5ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  982/128/6847ﻣﻮﺭﺥ  1398/5/10ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻭ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ
ﺷﺪ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤـﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫـﻮﺍﻳﻲ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ  ،ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻠﻴﻂ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧـﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ
ﻻﺯﻡ ،ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻻﺯﻡ ،ﺑـﺎ ﺭﻋﺎﻳـﺖ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ
-1382ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(589198

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ
ﺁﺋﻴﻨﻪ ﺳﻔﺮﺗﻮﺱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 29016
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10380442760
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/04/31ﻭ
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21498ﻣﻮﺭﺥ  1398/5/5ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  982/128/6847ﻣﻮﺭﺥ  1398/5/10ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻭ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ
ﺷﺪ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤـﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫـﻮﺍﻳﻲ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ  ،ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻠﻴﻂ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧـﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ
ﻻﺯﻡ ،ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻻﺯﻡ ،ﺑـﺎ ﺭﻋﺎﻳـﺖ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
-1385ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿـﻮﻱ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(589308

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋﻭﺍﻙ ﮔﺴﺘﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺷﺮﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  65024ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007709140
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1398/02/31ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ ﺛﺒﺘـﻲ ﻣﺸـﻬﺪ ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺑﺨـﺶ
ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﻘﻲ ﺁﺑﺎﺩ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻮﻫﺴﻨﮕﻲ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻮﻫﺴـﻨﮕﻲ ، 8/1
ﭘــﻼﻙ  ، 0ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴــﺖ ﺧــﺎﻭﺭ  ،ﻃﺒﻘــﻪ  ، 12ﻭﺍﺣــﺪ  1204ﻛﺪﭘﺴــﺘﻲ
 9174656577ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿـﻮﻱ
-1388ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(589374

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺷﻲ
ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﻭ ﻧﮋﺍﺩﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 64901
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007680589

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻋــﺎﺩﻱ ﺳــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣــﻮﺭﺥ
 1398/04/22ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ
ﺑﻪ 1397/12/29ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﭘﻮﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  10380112106ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﻩ ﺳﺮﺣﺪﻱ ﻧـﮋﺍﺩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 2992807516ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ 1398
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ  .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓـﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬـﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬـﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-1379ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻣﺸﻬﺪ )(588814

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﺳﺘﻜﺎﺭ ﺗﺮﺍﺑﺮ ﺷﺮﻕ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 643
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14000273000

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﺍ ﻭ ﺗﺮﻩ ﺑﺎﺭ ﻟﻴﻤﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 59988
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14006344444

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1398/04/17ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﺬﻛﻮﺭ
ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﮔﻠﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0939670712ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ ﻣﺤـﻞ ﺗﺼـﻔﻴﻪ :ﻗﺎﺳـﻢ ﺁﺑـﺎﺩ ﭼﻬـﺎﺭﺭﺍﻩ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ  17ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻴﻮﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺷﻬﺮﻣﺎ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 9189913474 :
-1381ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳـﺎﻥ ﺭﺿـﻮﻱ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(589053

