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استاندار در جلسه شورای اداری خراسان رضوی:

از میان خبرها

رئیسپلیسآگاهیخراسانرضویخبرداد:

کشف  210میلیون ریال دارو
و سیگار قاچاق در مشهد

▪ ▪ پلمبکارگاهتولیدیغیرمجازبستهبندینمک
درمشهد
پلیس آگاهی استان کارگاه تولیدی غیرمجاز بسته بندی
نمک در مشهد را شناسایی و پلمب کرد .به گزارش پایگاه
خبری پلیس ،پلیس آگاهی خراسان رضوی در تشریح
این خبر گفت :نماینده حقوقی یکی از شرکتهای
ف��روش نمک با برند تجاری معروف با ارائ��ه مرجوعه
قضایی شکایتی علیه افراد سودجو مبنیبرسوء استفاده
از برند این شرکت ارائه کرد .سرهنگ حمید رزمخواه
افزود :ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادیدر بررسی
اظهارات نماینده حقوقی شرکت دریافتند که تعدادی از
افراد سودجو با دایرکردن کارگاهی غیرمجاز در حاشیه
شهر مشهد اقدام به بسته بندی نمک غیربهداشتی با
استفاده از برند این شرکت میکنند .وی تصریح کرد:
کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده
میدانی محل این کارگاه غیرمجاز را در منطقه پنج تن
شهر مشهد شناسایی کردند .سرهنگ رزمخواه تأکید
ک��رد :تیم رسیدگیکننده پرونده پس از هماهنگی
قضایی با همکاری گروهی از کارشناسان معاونت غذا
و داروی دانشگاه علوم پزشکی وارد عمل شدند و ضمن
دستگیری دو فرد متخلف کارگاه را پلمب کردند .رئیس
پلیس آگاهی خراسان رضوی با بیان این که در برآورد
کارشناسان مربوط این افراد مبلغ دو میلیارد و 400
میلیون ریال در نظام اقتصادی اخالل ایجاد کردهاند،
خاطرنشان کرد :افراد متخلف پس از تشکیل پرونده
قضایی راهی دادسرا شدند.

محمد جواد رنجبر /استاندار خراسان رضوی
گفت :گازرسانی به روستاهای خراسان رضوی
امسال از  63به  87درصد افزایش مییابد.
به گزارش خراسان رضوی ،علیرضا رشیدیان عصر
شنبه گذشته در جلسه ش��ورای اداری خراسان
رض��وی به ارائ��ه برنامهها و اول��وی��ته��ای استان
در س��ال ج��اری در ح��وزهه��ای مختلف امنیتی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پرداخت و افزود:
تعامل با گروههای سیاسی و مشارکت جویی از
آنان و تشکیل خانه احزاب با هدف تحکیم انسجام
ملی و وحدت از جمله اولویتهای امسال است.
وی برنامهریزی برای افزایش سرمایه اجتماعی،
تداوم ارزشهای دینی و انقالبی ،گسترش اعتماد
و انسجام ملی ،ای��ج��اد ح��س همدلی و روحیه
نشاط در استان را از جمله موضوعاتی دانست
که به ارتقای میزان مشارکت و تحقق برنامههای
توسعهای کمک شایان توجهی میکند و امسال با
جدیت دنبال میشود.استاندار خراسان رضوی،
تالش برای ارتقای امنیت استان ،آمادگی برای
مقابله با تهدیدات ،مدیریت فضای سایبری ،توجه
به ظرفیت بانوان ب��رای عملیاتی ک��ردن اقتصاد
مقاومتی ،توجه به تدوین پیوست امنیتی و پدافند
غیرعامل در طرحهای توسعهای و مبارزه همه
جانبهبا قاچاق کاال و ارز را مورد تاکید قرار داد.وی
تحقق توسعه متوازن و بهبود نظام فنی و اجرایی
را از دیگر اولویتها در س��ال اقتصاد مقاومتی
برشمرد و تاکید کرد :برای دستیابی به این هدف
مهم باید زیرساختهای الزم در ح��وزه عمرانی
فراهم و اتمام پ��روژهه��ای ناتمام از طریق جذب
مشارکت و واگ���ذاری به بخش خصوصی دنبال
شود.رشیدیان برلزوم ایجاد زمینههای الزم برای
به کارگیری منابع و هزینه کرد اثر بخش آن ،توسعه
روستایی و بهرهگیری روستاییان از تسهیالت
اعطایی دولت در قالب طرحهای مشارکتی تاکید
و اظهار کرد :باید از همه ظرفیتها برای تحقق
اقتصاد مقاومتی ،استفاده ک��ن��ی��م.وی ،توسعه
فعالیت ب��ازارچ��هه��ای م��رزی ،ایجاد هم افزایی
بین دستگاههای اجرایی ،استفاده حداکثری از
ظرفیت نیروی انسانی برای چابکسازی اداری و
بهسازی سرمایه انسانی ،توسعه دولت الکترونیک
و حمایت از شرکتهای دانش بنیان را نیز ضروری
دانست.استاندار خراسان رضوی انتخاب مشهد به
عنوان پایتخت فرهنگ اسالمی در سال 2017

رافرصتی بینظیر برای ایران اسالمی و خراسان
رضوی دانست و بربهرهگیری مناسب از آن برای
تقویت تعامل با مسلمانان تاکید کرد .وی همچنین
برلزوم تقویت ارتباط مدیران با مردم و برگزاری
مستمر مالقات عمومی با استفاده از ظرفیت روابط
عمومی دستگاهها تاکید کرد و گفت :تالش همه
مدیران ارتقای میزان رضایتمندی م��ردم و رفع
تنگناهای معیشتی آنان است.رشیدیان در بخش
دیگری از سخنان خود یاد آی��تا ...عباس واعظ
طبسی نماینده فقید ولی فقیه در خراسان و تولیت
آستان قدس رضوی را گرامی داشت و برای وی
آرزوی علو درجات و اظهار امیدواری کرد با انتصاب
نماینده ول��ی فقیه در خ��راس��ان رض��وی ،تولیت
آستان قدس رضوی و نیز مدیر عالی حوزه علمیه
مشهد از سوی رهبر معظم انقالب ،شرایط همدلی
برای توسعه استان بیش از گذشته فراهمآید.وی
همچنین ضمن گرامی داش��ت یاد و نام شهدای
کارگر به ویژه سردار شهید برونسی و تجلیل از مقام
کارگران به مناسبت  11اردیبهشت روزجهانی
ک��ارگ��ر ،تاکید ک���رد :ب��ای��د از ظرفیت ای��ن قشر
تاثیرگذار و مولد برای تحقق سیاستهای اقتصاد
مقاومتی استفاده کرد.استاندار ،مقام معلمان،
این قشر انسانساز و اثرگذار در تربیت نیروی
انسانی متخصص و متعهد را ستود و خاطر نشان
کرد 12 :اردیبهشت ماه سالروز شهادت عالمه
شهید مرتضی مطهری است که باید برای تجلیل
از مقام شامخ معلمان به این مناسبت ،تالش شود.

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫١٢٫١٠ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:

آﻗﺎ� ﻋﺒﺪاﷲ �ﺜﻴﺮ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ) ٠٩٤٣١٦٠٩٧٩ﺧﺎرج از اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ( ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻠ� ﺑﺮا� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺪت ﺗﺼﺪ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٦٫٤٫٤اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪ و
�ﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺗﻌﻬﺪآور ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ��� از اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ و در ﻏﻴﺎب ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣ�
ﺑﺎﺷﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
 /٩٥٠٢٩٧٦٥ف
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٢٩٧٧٩ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻃﻮس
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٢۶۶١١و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠۴٢٠٢٣٩
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٠١٫٠٥ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ :ﻣﻮارد� ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ اﻟﺤﺎق ﮔﺮد�ﺪ و ﻣﺎده
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﮔﺮد�ﺪ .اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر� ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اﺑﻨﻴﻪ اﻋﻢ از ﺑﺘﻨ� ،ﻓﻠﺰ� ،آﺟﺮ�،
ﭼﻮﺑ� و ﺳﻨﮕ� و اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧ� از ﻗﺒﻴﻞ اﺣﺪاث
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و راه و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻌﻤﺎر� و ﻃﺮاﺣ�
داﺧﻠ� و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر�
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮا
ﺷﺒ�ﻪﻫﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻮز�ﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو
ﺷﺒ�ﻪﻫﺎ� ﺑﺮق و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗ� ،ﭘﺴﺖ ﻫﺎ�
اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو و اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ� ﻋﺎم و ﺧﺎص.
ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ� ﻻزم و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬ�ﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺧﺬ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤ� ﺑﺎﺷﺪ .اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و
اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٠٢٩٨٢٠ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎد ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ٧٩٣٧و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢٣٧٢٣٧
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١١٫١٥ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
 -١ﺳﻴﺪﺧﻠﻴﻞ ﻣﻬﺪ�ﺰادﮔﺎن ﺣﺴﻴﻨ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻠ�  ٠٨١٨٩٤٢٢٧٣ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ و رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﻦ زاده
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٥٥٣٩٣٤٣٣٨٧ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻋﻀﻮ و ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ  -آﻗﺎ� ﻣﺤﺴﻦ اﻧﺼﺎر�
ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٠٠٤٩٥٤٠٤٨٣
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ و ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه
 آﻗﺎ� ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﭙﻮر ﭼ� آب ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻣﻠ�  ٠٨١٩٣٩٣٣٧ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه  -آﻗﺎ� ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮ�ﻌﺖ اﺣﻤﺪ� ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٣٣٨١٥٥٠٦ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ� .ﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد
و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪآور ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻐﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه �ﺎ ﻧﺎ�ﺐ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ
 /٩٥٠٢٩٧٦٦ف
دارا� اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
آرﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ۴۴٢٨۵و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠۶٠٣٧۵٠
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد�
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ١٣٩٤٫٠٩٫١٧
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎد ﺷﺪ - :آﻗﺎ� ﻣﺠﻴﺪ
ﺷﻤﺴ� ﺑﻪ �ﺪ ﻣﻠ� - ٠٩٤٠٠٧٦٠٦٣
آﻗﺎ� ﺣﺴﻦ ﺑﻬﺮام ﻧﮋاد ﻓﺮ�ﻤﺎﻧ� ﺑﻪ �ﺪ ﻣﻠ�
 - ٠٩٣٣٧٤٤٩٨٦ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻔﻴﻪ ﭘﻬﻠﻮان
ﻣﻘﺪم ﺑﻪ �ﺪ ﻣﻠ�  ٠٩٤٣٥٥٧٢٧٥ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎء اﺻﻠ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا�
ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ - .ﺑﺎزرس
اﺻﻠ� :ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺗﻘ� آﺑﺎد ﺑﻪ
�ﺪ ﻣﻠ�  - ٠٩٤٦٥٤٠٣٥٧ﺑﺎزرس
ﻋﻠ�اﻟﺒﺪل :آﻗﺎ� ﺳﻌﻴﺪ واﻋﻈ� ﺑﻪ �ﺪ ﻣﻠ�
� ٠٦٥٣١٤٠٩٨٣ﻪ ﺑﺮا� ﻣﺪت ��ﺴﺎل
ﻣﺎﻟ� اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ - .روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

آﮔﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻴﺮو ﻧﻤﺎد
ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ٩٧۵٣و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢۵۴٩٢٠
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١٠٫٢ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻮ�ﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ٩٤٫١٠٫٢ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه
در ﺧﺼﻮص اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺷﺮ�ﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤ� و ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪار�
ﺻﺎدره ﻣﺒﻨ� ﺑﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺬ�ﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ را ﻋﻤﻠ� داﻧﺴﺘﻪ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٥٩٩٩٠٠٠٠٠٠ر�ﺎل
از ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫ� ﺷﺮ�ﺖ �ﺴﺮ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﺎده  ٥اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح
ذ�ﻞ اﺻﻼح ﮔﺮد�ﺪ :ﻣﺎده  ٥اﺻﻼﺣ�:
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺒﻠﻎ ٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ر�ﺎل ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  ٦٠٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ ١٠٠٠٠
ر�ﺎﻟ� ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ.
 /٩٥٠٢٩٧٩٨ف
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮس ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٣۶۶۶۵
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠۵٢٢٠١٣ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﻄﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫١١٫٢٤ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  :اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﻪ ﻗﺮار
ذ�ﻞ ﺑﺮا� ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ:
 آﻗﺎ� ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ �ﻌﻘﻮﺑ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�٠٧٠١٢٩٧٠٠١
 آﻗﺎ� ﺳﻴﺪرﺿﺎ زﻣﺎﻧ� ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�٠٨٧٠٢٤٠٦١٧
 آﻗﺎ� ﺳﺮوش �ﻌﻘﻮﺑ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� - ٠٩٤٦٨٤٦٤٩٩ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺴﻦ
ﭘﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٣٨٥١٨٢٧٥ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺳﺮاج
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٢٠٩١٩٦٠٤٤٦ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزرس ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﺮا� �� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ�
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ.روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ر ﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
 /٩٥٠٢٩٧٨٨ف
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

واکنش وزیر جهاد کشاورزی به ادعای رئیس
اتحادیهدامدارانخراسانرضوی

ادعای واردات  8هزار تن شیرخشک
برای تولید شیر بیمعنی است

▪ ▪خوشبینانه18درصدوبدبینانه30درصد

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺪ اﯾﺮان ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٢۶٣۶
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢۵٢٨٧٣

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزى اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٣۵۵٩٢و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
١٠٣٨٠۵١٠۴٨٨
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫١٢٫٨ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ -١ :ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ در واﺣﺪ
ﺛﺒﺘ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ آدرس ﺑﻠﻮار ﻗﺮﻧ� -ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ
ﻗﺮﻧ�  ٢٥و  ٢٣ﭘﺮوژه ﻣﺠﺪ -ﺑﺮج ﻓﺮورد�ﻦ-
درب ورود� دوم -ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ �ﺪ ﭘﺴﺘ�
 ٩١٩٥٨-١١٦٧٤ﺗﻐﻴﻴﺮ �ﺎﻓﺖ و ﻣﺎده
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﮔﺮد�ﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

اخبار

ن��ظ��ام ت��ح��ول بنیادین ارائ���ه ک��ردهان��د.م��دی��رک��ل
آموزشوپرورش خراسانرضوی خاطرنشان کرد:
در سال  92قدرت خرید معلمان منفی  19درصد
بود اما خوشبختانه امسال این میزان به مثبت
 20درصد رسیده است؛ درحالیکه هنوز معتقد
هستیم درصد کمی است.

عکس :صادق ذباح

پلیس آگاهی در بازرسی از یک انبار در شهر مشهد
 210میلیون ریال دارو و سیگار قاچاق کشف و ضبط
کرد.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،رئیس پلیس آگاهی
خراسان رضوی در تشریح این خبر گفت :با کسب خبری
مبنیبرقاچاق گسترده کاال توسط دو فرد سودجو از
استانهای غربی به شهر مشهد ماموران پلیس آگاهی
برای بررسی موضوع وارد عمل شدند .سرهنگ حمید
رزمخواه افزود :کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز
این افراد را نامحسوس تحت نظر گرفتند و با شناسایی
ان��ب��ار ک��االه��ای ق��اچ��اق در م��ح��دوده ب��ول��وار مصلی با
هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند .وی اظهار کرد:
ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی در
این عملیات ضربتی سه هزار و  670قلم انواع دارو از
قبیل قرص ،کپسول ،پودرهای نیروزا به همراه سه هزار
و  320نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبی  210میلیون
ریال کشف و ضبط کردند .وی خاطرنشان کرد :افراد
متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به
دادگاه معرفی شدند و قرار قضایی صادر شد.

گازرسانی به روستاهای استان
امسال از 63به  87درصد افزایش مییابد

 /٩٥٠٢٩٨٠٢ف

▪ ▪خراسانرضوی به تنهایی به اندازه هشت
استان کشور دانشآموز دارد
مدیرکل آم���وزشوپ���رورش خ��راس��انرض��وی نیز
در این جلسه که در آستانه  12اردیبهشت ماه
سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و
روز بزرگداشت مقام معلم برگزار شد ،اظهار کرد:
یک میلیون و  200هزار دانشآموز در  12هزار
مدرسه با  54هزار کالس درس در خراسان رضوی
مشغول به تحصیل هستند.سید ج��واد حسینی
افزود :خراسانرضوی به تنهایی به اندازه هشت
استان کشور دانشآموز دارد.وی ادامه داد60 :
درصد بودجه پرسنلی دولت به آموزش و پرورش
اختصاص مییابد.مدیرکل آم���وزشوپ���رورش
خراسانرضوی با اشاره به این که سبک زندگی
افراد در دوران پیش دبستانی تا سال نهم شکل
میگیرد ،اف��زود :نظام آموزش و پرورش باید این
سبک را در بچهها نهادینه کند.
وی با تاکید براهمیت توسعه آموزش و پرورش در
کشور ،گفت :از معلمان استان خراسان رضوی
تشکر ویژه میکنم .به دلیل این که آموزشوپرورش
خراسان رضوی  8.7درصد دانشآموزان کشور را به
خود اختصاص داده است 14.درصد دانشآموزان
شبانهروزی 13 ،درصد دانشآموزان استثنایی و
 9درصد دانشآموزان روستایی کشور در خراسان
رضوی هستند ،اما فقط  7درصد از معلمان کشور
در این استان فعالاند.حسینی اف��زود :معلمان
خراسان رض��وی  103طرح نو در راستای سند

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسانرضوی
نیز در این جلسه به مناسبت در پیش بودن 11
اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر به ارائه گزارش
عملکرد دستگاه متبوع خود پرداخت و گفت :در
حالت خوشبینانه  18درصد و در حالت بدبینانه
 30درص��د در آمارگیری وزارت کار که با کمک
ستاد م��ب��ارزه با م��واد مخدر در استان خراسان
رض��وی انجام ش��ده اس��ت ،آل��ودگ��یه��ای محیط
کار یکی از آسیبهایی است که در استان داریم.
محمود احمدی اف��زود :در سرانه فضای ورزشی
کارگران از بسیاری از استانها عقب تریم.وی
همچنین انتظاراتی را از مدیران استان مطرح
کرد که کمک به حل و فصل اختالف کارگران و
کارفرمایان ،نظارت و کمک به پرداخت مطالبات
کارگران پیمانکاریها و جلوگیری از اشتغال اتباع
خارجی غیر مجاز از آن جمله بود.
▪ ▪تقدیر از مدیران  16دستگاه اجرایی استان
در این جلسه از مدیران  16دستگاه اجرایی استان
که طی سال گذشته در حوزه کاری خود رتبه اول
و سطح اول ارزیابی عملکرد ملی را کسب کرده
بودند ،تقدیر شد.
در ای��ن جلسه همچنین محمد ص��ادق براتی به
عنوان مدیرکل جدید امور اداری مالی استانداری
معرفی شد .پیش از این ،مهدی مرصعی عهده دار
این سمت بود که به مقام بازنشستگی نائل آمده
است .همچنین سید مهدی رمضانی به عنوان مدیر
کل جدید امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
معرفی شد .پیش از این ،سید علی شهابی عهده
دار این سمت بود که به مقام بازنشستگی نائل آمده
است .ابراهیم قربان زاده نیز به عنوان دبیر شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان معرفی شد
که پیش از این سردار بهمن امیری مقدم فرمانده
نیروی انتظامی خراسان رضوی این مسئولیت را
برعهده داشته است.

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ ﺷﺮق ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٢١۶٨٣و ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﯽ ١٠١٠٢۵۴٧٩٧٠
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫١١٫١٨ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ -١ :روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ -٢ .آﻗﺎ� ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ذواﻟﻔﻘﺎر� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٨٥٩٤١٣١٥٢ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و آﻗﺎ� ﺳﻴﺪﺟﻮاد ﺣﺴﻴﻨ� راد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻠ�  ٥٢٢٩٧٥٦٦٣٢ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﺮا� �� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪ.
 -٣اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﻣﺪت  ٢ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺮار ذ�ﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ :آﻗﺎ� ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﻫﺮ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٣٨٧١٥٧٨٠١٠و آﻗﺎ� ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﮔﻠﻤ�ﺎﻧ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٣٨٨٨١٣٥٣و آﻗﺎ� ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ
 /٩٥٠٢٩٧٨٤ف
ﮔﻠﻤ�ﺎﻧ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٥٢٢٩٢٦٦٠٨٢
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻴﻼد ﻧﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٧٧٠٩
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢٣۵٠۵٠

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه
ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫١٠٫٢٩ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ -١:آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ رﺳﻮل دادوﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٣٥٣٢٦٤٠٥ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه وﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ
و ﺧﺎﻧﻢ ﺳ�ﻴﻨﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫ� ﺑﺮواﺗ�
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٣١١٠٤٣٩٥١٤ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و آﻗﺎ�
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪ� دادوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٩٤٦٣٤٧٢٠٤ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه ﺷﺮ�ﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و �ﻠﻴﻪ
اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪآور و رﺳﻤ�
و ﺑﺎﻧ�� ﺑﺎ اﻣﻀﺎ� ﻣﻨﻔﺮد رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ رﺳﻮل دادوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٢٩٧٥٨ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﭘﺸﻢ
ﺷﻴﺸﻪ ﺷﺮق ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ
ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٢١۶٨٣و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠١٠٢۵۴٧٩٧٠

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١١٫١٨ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
 -١ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﻪ ﻗﺮار ذ�ﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ :ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻪ ﮔﻠﻤ�ﺎﻧ� �ﺪ ﻣﻠ�
 ٠٩٣٨٨٨١٣٥٣ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه -ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﮔﻠﻤ�ﺎﻧ� �ﺪ ﻣﻠ�
 ٥٢٢٩٢٦٦٠٨٢ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﻫﺮ� �ﺪ ﻣﻠ�  ٣٨٧١٥٧٨٠١٠ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا�
ﻣﺪت  ٢ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ.
� -٢ﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪآور
ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺸﺘﺮ� ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ دارا� اﻋﺘﺒﺎر
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٢٩٨٢٢ف

5

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۵۵٣۴۶و ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﯽ ١۴٠٠۵١۴٩۵۴٨

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٠١٫١٧ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ :ﻣﺮ�ﺰ اﺻﻠ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ:
ﺑﻠﻮار ﻓﺮدوﺳ� ،روﺑﺮو� آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ�
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻫﻦ ،ﻃﺒﻘﻪ اول ،واﺣﺪ
� ١١٥ﺪﭘﺴﺘ� ٩١٨٥٩٩٣٤١٩
ﺗﻐﻴﻴﺮ �ﺎﻓﺖ و ﻣﺎده  ٤اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح
ﻓﻮق اﺻﻼح ﮔﺮد�ﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٢٩٧٥٤ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ اﻓﻖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮق ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٣٢۵۴٠و ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﯽ  ١٠٣٨٠۴٧٧۴٩٠ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ ١٣٩٤٫١٠٫١٥
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ -١ :آﻗﺎ� اﺣﻤﺪ
ﻧﻮروز�  ٠٨٤٩٦٢٥٨٢٣ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ�
از ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴ�ﻦ ﺳﺎزان ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٢٠٢٣٠و ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠ�  ١٠٣٨٠٣٥٧٤١٨ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -٢ .آﻗﺎ� ﺷﻬﺮ�ﺎر آل ﺷﻴﺦ
 ٠٩٣٩٧٠٣٨٣١ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� از ﺷﺮ�ﺖ
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� ﻋﻤﺮان ﺳﺎرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
٢٢٣٩٤وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠ�١٠٣٨٠٣٧٨٧٤٣ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -٣ .آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ
رﻫﻨﻤﺎﺋ� راه ﭼﻤﻨﺪ�  ٠٩٤٣٢٣٥٧٥٨ﺑﻪ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� از ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﺠﺪ
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٢٣٩٧٥و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�
 ١٠٣٨٠٣٩٤١٢٦ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -٤ .آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻮاﻧﺸﻴﺮ
 ٠٩٣٧٨٦٤٤٩٨ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮا� ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ.
 �ﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎﻧ�� ﺑﺎ دو اﻣﻀﺎ ازﺟﻤﻊ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ،ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺎور
اﻣﻮر ﺳﻬﺎم ﺷﺮ�ﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٢٩٧٧٦ف

وزیر جهاد کشاورزی گفت :از شیرخشکهای وارداتی
قرار نیست برای تولید شیر استفاده شود.به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود حجتی روز گذشته
در حاشیه امضای تفاهم نامه مشترک با سازمان ملی
استاندارد در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت؛ رئیس
اتحادیه دامداران خراسان رضوی مدعی شده که هشت
هزار تن شیرخشک برای تولید شیر وارد کشور شده و به
همین دلیل کارخانههای تولید مواد لبنی شیر تولیدی
دامداران را تحویل نمیگیرند؟ گفت :هماینک در کشور
 10میلیون تن شیر تولید میشود و ادعای ورود هشت
هزار تن شیرخشک به کشور برای تولید شیر بیمعنی
است.وی افزود :البته ممکن است از این محصول برای
تولید محصوالتی نظیر شیرخشک نوزاد استفاده شود
هر چند اص ً
ال از شیرخشک برای تولید لبنیات استفاده
نمیشود و واردات آن ممنوع است.وزیر جهاد کشاورزی
در پاسخ به این سوال که چرا کارخانجات مواد لبنی
شیر دام��داران را تحویل نمیگیرند؟ اظهار کرد :شیر
تولیدی کشور افزایش یافته و تقاضا را پس زده و در کنار
آن صادرات نیز کاهش یافته است.وی با بیان این که به
دنبال آن هستیم که یارانه صادرات به شیر و فراوردههای
لبنی داده شود تا بتواند با قیمتهای جهانی رقابت کند،
افزود :کشورهای دیگر برای صادرات محصوالت لبنی
خود یارانههای خوب صادراتی به صادرکنندگان خود
میدهند که ما متأسفانه تا امروز موفق نشدهایم یارانه
صادرات به فراوردههای لبنی بدهیم.حجتی ادامه داد:
البته با معاون اول رئیس جمهور و دیگر وزیران مرتبط
مکاتبه داشتهام و تقاضای یارانه صادرات را کردهام.

خراسان رضوی رتبه نخست
کشور در سطح زیر کشت گلخانه
هیدروپونیک
کارشناس مسئول گل و گیاه سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی گفت :این استان رتبه نخست را در
سطح زی��ر کشت گلخانه هیدروپونیک (پیشرفته)
کشور دارد .م��ه��رداد میرحسینی روز گذشته در
گفت وگو با ایرنا اف��زود :هم اکنون  30درصد از کل
 200هکتار مساحت زیر کشت گلخانه را در خراسان
رضوی گلخانه های هیدروپونیک به خود اختصاص
داده ان���د .وی ادام��ه داد :بر این اس��اس  100واحد
گلخانه پیشرفته در استان فعالیت دارد که از این
منظر خراسان رضوی رتبه نخست کشور را دارد.

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮس اژﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺛﺒﺖ  ١٣۴۶۶و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
١٠٣٨٠٢٩١١٨۴
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد�
ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ١٣٩٤٫٠٩٫٠٧
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ -١ :آﻗﺎ� ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ژ�ﺎن ﻋﻤﺮاﻧﻴﺎن  ٠٩٣٨٥٠٣١٨٩ﺧﺎﻧﻢ
ﻧﺴﺮ�ﻦ ﻣﺮاد�ﺎن  ٤٢٨٠٤٣١٦٦٣ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺤﺮ
ژ�ﺎن ﻋﻤﺮاﻧﻴﺎن  ٠٩٣٩٠٣٦٥٩٢ﺳﭙﻴﺪه ژ�ﺎن
ﻋﻤﺮاﻧﻴﺎن  ٠٩٤٦٤٥٥٤٤٩ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ  -٢آﻗﺎ� �ﺎﻣﺮان ﻣﻴﺜﻤ� ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠ� ﺑﺸﻤﺎره ﻣﻠ�  ١٢١٩٢٧٤١٥١ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و آﻗﺎ� ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤ�
ﺑﻴﺪﺧﺘ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺸﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٩١٩٤٥٩٢٨٥ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠ�
اﻟﺒﺪل ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮا� ﻣﺪت ��ﺴﺎل ﻣﺎﻟ� ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ  .اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٢٩٨١٧ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮان ﮔﺮان
ﺷﺮق ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ١۵١۴۵و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
١٠٣٨٠٣٠٧٧۴٠

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫١٢٫٠١ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  - :ﻣﻮارد ذ�ﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮ�ﺖ
اﻟﺤﺎق ﮔﺮد�ﺪ و ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮح ﻣﺰﺑﻮر اﺻﻼح ﮔﺮد�ﺪ  :رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ�
 :در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر� ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و اﺑﻨﻴﻪ اﻋﻢ از ﭼﻮﺑ�
 ،آﺟﺮ�  ،ﺳﻨﮕ�  ،ﺑﺘﻨ� و ﻓﻠﺰ� .رﺷﺘﻪ راه و
ﺗﺮاﺑﺮ� :در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر� ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ راه ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ راه ﻫﺎ� اﺻﻠ� و ﻓﺮﻋ�
ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ  -آزاد راه ﻫﺎ  -راه ﻫﺎ� ر�ﻠ� -
ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه  -ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� اﻧﺘﻘﺎﻟ� ﻫﻮا��
ﭘﺎ�ﻪ دار  -ﺧﺮ�ﺪ و ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺮاﻓﻴ��
 ﺧﻂ �ﺸ� ﺗﺮاﻓﻴ�� -ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ  -ﭘﻞ ﻫﺎ  -راهﻫﺎ� ز�ﺮزﻣﻴﻨ� و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ )
ﺗﻬﻴﻪ -ﻧﺼﺐ  -ﻧﮕﻬﺪار� و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات( و
راﻫﺪار� و ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺳﻔﺎﻟﺘ�  .رﺷﺘﻪ ﺑﺮق  :در
ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر� ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ -
ﺗﻮز�ﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو اﻋﻢ از ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ  -ﺷﺒ�ﻪ
ﻫﺎ� ﺑﺮق و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗ�  -ﭘﺴﺖ ﻫﺎ�
ﺗﻮز�ﻊ و اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ� ﻋﺎم و ﺧﺎص -ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ�
�ﻨﺘﺮل ﺑﺮق و اﺑﺰار دﻗﻴﻖ  -ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪار�
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗ� ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ� ﻻزم و
ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬ�ﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺧﺬ و
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤ� ﺑﺎﺷﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٢٩٨١٩ف

