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لزوم کار جهادی چندین ساله تجارت خارجی؛ فرصت ها و خألها
برای جبـران عقب ماندگی ها

بخش دوم

❖

عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای به عنوان بزرگ ترین سازمان 
منطقه ای در جهان و تالش برای پیوســتن به اتحادیه اوراسیا، گام هایی 
دیگر در جهت تنوع بخشی به حوزه تجارت خارجی با تأکید بر نگاه به 
شرق اســت که می تواند شروع ریل گذاری برای پایه ریزی یک اقتصاد 
جدید مبتنی بر هدف گذاری بازارهای جدید و نگاه واقع بینانه به تحوالت 

جاری در سطح اقتصاد جهانی قلمداد شود.

❖

رهبر معظم انقالب، ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ که در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ 
قانون اساسی، سیاســت های کلی برنامه هفتم را به سران سه قوه، رئیس  
مجمع تشــخیص مصلحت و رئیس  ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ کردند 
»تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاســت خارجــی و روابط منطقه ای و 
جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان« را به  عنوان یکی 

از رئوس این سیاست ها در بند ۲۲ یادآور شدند.
می کنند و ثانیاٌ به راحتی تحریم پذیر اســت. وانگهی؛ وابستگی 
یکســویه به این مــاده زیرزمینی، می تواند برای هر کشــور و 
اقتصادی خطرناک باشد؛ چه رسد به اقتصاد ایران که تحت یکی 
از شدیدترین رژیم های تحریمی تاریخ قرار دارد. حاال اما شرایط ما 
را به سمتی می برد که چاره ای جز تقویت تولید داخلی و یافتن 
بازارهایی تشنه برای کاالهای ایرانی نداشته باشیم. براین اساس، 
تنوع بخشی به سبد صادراتی کشور و خارج کردن کشور از زیر 
برچسب اقتصاد تک محصولی را می توان یک ضرورت تاریخی، 

حتمی و فوری برشمرد.
رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی

اهمیت این مسئله به حدی است که رهبر معظم انقالب، 

20 شــهریور 1401 که در اجــرای بند یک اصل 110 قانون 
اساسی، سیاســت های کلی برنامه هفتم را به سران سه قوه، 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ابالغ کردند؛ »تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و 
روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت 
همسایگان« را به عنوان یکی از رئوس این سیاست ها در بند 22 
یادآور شدند. تأکید بر مفهوم »سیاست خارجی اقتصادمحور« 
اگرچه ظاهراً اولین بار است که در اسناد رسمی و کالن نظام ذکر 
می شود؛ اما فحوای آن پیش ازاین نیز در متن سیاست های کلی 
کشور آمده است. چنان که در بند 12 مربوط به سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی که در تاریخ 29 شهریور 1396 توسط رهبر 

معظم انقالب به دستگاه های ذی ربط ابالغ شده است، به منظور 
»افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور«، 
سه راهکار »توسعه  پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و 
مشارکت با کشــورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان«، 
»استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی« 
و نهایتاٌ »اســتفاده از ظرفیت های ســازمان های بین المللی و 

منطقه ای« یادآور شده است.
خبر خوب اما اینکه پیرو تغییر ریل سیاست خارجی کشور 
با استقرار دولت جدید، قدم های خوبی در این زمینه برداشته 
شده است. چنان که بر اساس گزارش فرهیختگان در خردادماه 
سال جاری، صادرات ایران به کشورهای همسایه در 8 ماه اول 
دولت رئیسی نسبت به مدت مشابه در دولت روحانی با رشد 96 
درصدی به 21 میلیارد دالر رسیده است. اقدام مهم دیگری که 
دولت سیزدهم انجام داد، افزایش درآمدهای غیرنفتی از مسیر 
متحول کردن تجارت خارجی به ویژه با همسایگان آن هم بدون 
برجام و FATF بود. به گزارش مشــرق، بر اساس اعالم گمرک، 
از شهریور 1400 تا پایان تیرماه امسال، 151 و نیم میلیون تن 
کاال به ارزش 102 میلیارد دالر، بین ایران و ســایر کشــورها 

تبادل شد که نسبت به مدت مشابه 31 درصد در ارزش افزایش 
 داشته است. در این مدت حدود 113 میلیون تن کاال به ارزش

 48 میلیارد دالر سهم صادرات غیرنفتی ایران در 11 ماه فعالیت 
دولت سیزدهم از کل تجارت غیرنفتی بود که با 10 میلیارد و 
111 میلیون دالر صادرات بیشــتر نسبت به مدت مشابه، 27 

درصد در ارزش رشد داشته است.
فرصت های اتحادیه اوراسیا و شانگهای برای اقتصاد ملی

نکته مهم تر اما مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال جاری 
بعد از دو سال ثبت تراز تجاری منفی است، به صورتی که در 
سه ماهه اول امسال تراز تجاری کشور مثبت 605 میلیون دالر 
بوده است. عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای به عنوان 
بزرگ ترین سازمان منطقه ای در جهان و تالش برای پیوستن 
به اتحادیه اوراســیا، گام هایی دیگر در جهت تنوع بخشــی به 
حوزه تجارت خارجی با تأکید بر نگاه به شرق است که می تواند 
شروع ریل گذاری برای پایه ریزی یک اقتصاد جدید مبتنی بر 
هدف گذاری بازارهای جدید و نگاه واقع بینانه به تحوالت جاری 
در سطح اقتصاد جهانی قلمداد شود. اواخر شهریورماه امسال، 
عضویت ایران در سازمان شانگهای رسماً اعالم شد و پس از آن 

در سوم آذرماه سال جاری، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت به رسانه ها گفت: 
برای پیوستن به تجارت آزاد اوراسیا 5 دور مذاکره صورت گرفته 
اســت. دور جدید آن هم به زودی انجام می گیرد و امیدواریم 

به زودی به تجارت آزاد اوراسیا بپیوندیم.
روزنامه دنیــای اقتصاد طی گزارشــی در همین زمینه 
می نویسد همکاری  های اقتصادی و تجاری با این اتحادیه تنها 
برای کشور ما جذاب نبوده است و تاکنون بیش از 40  کشور و 
سازمان بین المللی از جمله چین،  اندونزی و همچنین کشورهای 
آمریکای التین برای مبادله با کشــورهای عضو در چارچوب 
 این اتحادیه اعــالم آمادگی کرده اند. همچنین این اتحادیه با 
کره جنوبی، مصر و هند مذاکراتی برای عضویت و همکاری داشته 
اســت. بر اساس معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای 
عضو آن قصد دارند تا ســال 2025 یک بازار مالی مشــترک 
در بخش های بانکی، بیمه و ســهام به همراه یک »نظام مالی 
فراملی« در قزاقستان مستقر کنند. باتوجه به نارضایتی اعضای 
اتحادیه به ویژه روسیه از حاکمیت دالر در مبادالت بین المللی 
و مبادرت این کشور به ایجاد سوئیفت روسی، به نظر می رسد 

در سیاست های پولی بین المللی اعضای این اتحادیه با کشورمان 
هم سو و هم جهت هســتند. نکته بعدی، درباره موفقیت  های 
اقتصادی این موافقت نامه در شــرایط تحریم و شرایط بحرانی 
همه گیری کووید-19 است. بنا بر آمار و اطالعات اعالم شده از 
سوی گمرک، کشورمان طی یک سال )5 آبان 98 الی 5 آبان 
99( با اتحادیه اقتصادی اوراســیا در حدود 3  میلیارد و 400 

میلیون دالر تجارت صورت گرفته است.
اجرایی کردن موافقت نامه های تجاری  در میدان عمل

مجموعــه این واقعیات نشــان می دهد کــه ریل گذاری 
هدایت تجارت خارجی کشــور در مســیر درستی قرار گرفته 
است. عضویت در سازمان ها و انعقاد تفاهم نامه ها اما طبعاً تنها 
یک روی ماجراست و عملیاتی کردن آنها در روی زمین با هدایت 
ظرفیت های اقتصاد داخلی به این سمت وسو، بخش اصلی کار 
خواهد بود. به عنوان مثال، 9 کشور عضو اصلی سازمان همکاری 
شانگهای بیش از 40 درصد جمعیت 7/7 میلیاردنفری جهان 
را در خود جای داده اند. این کشورها همچنین 60 درصد از کل 
جغرافیای منطقه اوراسیا را به خود اختصاص داده و بیش از 30 
درصد تولید ناخالص داخلی )GDP( جهان در اختیار کشورهای 
عضو سازمان همکاری شانگهای است. بااین همه اما در صورت 
عدم رفع معضالت ســنتی پیش پای تجارت خارجی و عدم 
بازاریابی صحیح در این کشورها، عضویت در چنین سازمانی نیز 
تأثیری بر روندهای اقتصاد ملی ما نخواهد داشت. رفع معضالت 
موجود در این مسیر از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبر 

معظم انقالب طی نخستین دیدار خود با اعضای هیئت دولت 
سیزدهم، ورود شخص رئیس جمهور به این مسائل برای رفع 
گره های پیش پای تجارت خارجی کشور را از ملزومات بدیهی 

و الزم فعالیت صحیح در این زمینه شمرده اند. 
چنان که رهبر معّظم انقالب  ســال گذشــته در جریان 
دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم در ششم 
شــهریورماه 1400، با تأکید بر جنبه اقتصادی دیپلماســی، 
می فرمایند: »بایســتی در دیپلماسی، جنبه اقتصادی تقویت 
بشود؛ دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار مهّمی است. امروز 
انســان مشاهده می کند که خیلی از کشــورها وزیر خارجه 
هم دارند؛ اما خود رئیس جمهور در زمینه مســئله اقتصادی 
با کشــورهای مختلف یا با فالن کشور خاص، بخصوص وارد 
می شود و ]مسئله را[ دنبال می کند؛ یعنی ارتباط با کشورهای 
مختلف در زمینه اقتصادی خیلی مهم است. این جنبه اقتصادی 
دیپلماسی را بایستی تقویت کرد. تجارت خارجی خیلی مهم 
است، به طور ویژه با همسایگان. ما چهارده پانزده همسایه داریم 
که یک جمعّیت عظیمی را تشکیل می دهند، بازار وسیعی را 
به وجود می آورند لکن به اینها منحصر نباید بود و ]ارتباط با[ 
دیگِر کشورها هم همین جور است؛ حدود دویست و خرده ای 
کشور در دنیا هست؛ ما بنا نداریم با تعداد خیلی معدودی، با 
یکی دو کشــور ارتباط داشته باشیم، با بعضی ها هم امکانش 
شــاید نیســت؛ اما با اکثر اینها امکان ارتباطات خوب و روان 

وجود دارد؛ تالش الزم است«. 
کار جهادی به مدت چندین سال

این همه اما بدان معنا نیست که عملکرد دولت در این زمینه 
ناچیز بوده است، لکن فاصله ما با پتانسیل های بالقوه موجود در 
این حوزه همچنان بسیار است. فاصله ای که پرشدن آن نیازمند 
اقدام جهادی و چندبرابری در این حوزه به مدت چندین سال 

پیاپی است. به عنوان مثال، طبق آمارهای رسمی گمرک، در 
6ماهه نخست امسال میزان واردات ایران از اعضای شانگهای 
به 9 میلیارد و 764 میلیون دالر رســیده که نسبت به مدت 
مشابه سال 1400 که 6.5 میلیارد دالر بوده، رشد 50 درصدی 
را نشان می دهد. در حوزه صادرات نیز، صادرات ایران به اعضای 
فعلی سازمان شانگهای طی سال های اخیر رشد قابل توجهی 
داشته است به طوری که نگاهی به آمارهای گمرک ایران نشان 
می دهد میزان صادرات غیرنفتی ایران به اعضای فعلی سازمان 
شانگهای از 15 میلیارد و 211 میلیون دالر در سال 1395 و 
16 میلیارد و 264 میلیون دالر در سال 96 به 16 میلیارد و 
225 میلیون دالر در سال 1397 و  11.3 میلیارد دالر در سال 
1398 و به حدود 11.9 میلیارد دالر در ســال 1399 رسیده 
است. در سال 1400 اما صادرات غیرنفتی ایران به 11 کشور 
عضو شــانگهای )اعضای رسمی و ناظر( با رشد قابل توجه 73 
درصدی به 20 میلیارد و 596 میلیون دالر رسیده است. این 
مقدار رشد صادرات بیش از 4 میلیارد دالر از صادرات ایران به 
اعضای شانگهای از قبل از تحریم ها نیز بیشتر بوده است. در 
6ماهه نخست سال جاری نیز حجم صادرات ایران به کشورهای 
عضو شانگهای به 10 میلیارد و 725 میلیون دالر رسیده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از 12 درصدی 
را نشــان می دهد. این همه اما در حالی است که طبق برآورد 
کارشناسان، ظرفیت بالقوه تجارت ما با چین به عنوان یکی از 

اعضای شانگهای، بیش از 60 میلیارد دالر برآورد می شود.

»از نفت هم باید استفاده بهینه کنیم. کارشناس ها 
می گویند- من خودم وارد نیســتم؛ آمــار و ارقام از 
کارشناس هاست- این پنجاه، شصت میلیاردی که ما از 
طریق فروش نفت به دست می آوریم، با نهصد میلیارد 
دالر صادرات و معامله و تجارت به دست می آید؛ این 
خیلی مهم است... بودجه  کشور ما متأسفانه از ده ها سال 
پیش به این طرف، وابسته  به نفت است. این روش را همه  
اقتصاددان های دلسوز رد می کنند؛ این روش در کشور 
ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، 
از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه  غلطی است. 
من سال ها پیش این را گفتم که یکی از آرزوهای من 
این است که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره 
کنیم کــه حّتی اگر الزم بود، یک قطره نفت هم صادر 
نکنیم و کشور اداره شود. این چیزی است که تا امروز 
پیش نیامده است. البته کار آسانی هم نیست، کار بسیار 
مشکلی است. افزایش صادرات غیرنفتی موجب می شود 
که ما به این هدف نزدیک شویم.« )رهبر معظم انقالب، 

اول فروردین 1390(
تأکید بر توسعه تجارت خارجی غیرنفتی به جای فروش 
نفت خام، امروز دیگر برای اقتصاد ایران، یک پیشنهاد نیست 
که بدل به یک ضرورت حیاتی شده است. براین اساس، تأکید 
دولت سابق بر خام فروشی نفت و مخالفت با پاالیشگاه  سازی 
و افتخــار به این عمل ضدملی، از جمله تراژدی های اقتصادی 
دهه نود اقتصاد ایران بود. نفت خام، کاالیی است که قیمت آن 
را در شــرایط غیر تحریمی نیز تا حد زیادی، خریداران معین 

 شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه نگهداري و تعمیرات سیستم هاي کامپیوتري شبکه
LAN و WAN را با مشخصات کلي ذیل را به روش مناقصه عمومي یک مرحله اي و ارزیابي کیفي 
)همزمان( / )غیر همزمان( به شــماره کد فراخوان 2001092036000067 وازطریق سامانه تدارکات 

الکترونیکي دولت )ستاد( به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمایید. 
 www.setadiran.ir کلیــه مراحل برگزاري فراخوان مناقصه ازطریق درگاه مذکــور به آدرس
انجام خواهد شد. ، و به درخواست ها و مدارک ، خارج از سامانه ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 

گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران 

2- مدت اجراء: دو سال شمسي 
3-تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: 2/021/886/304 ریال. 
4- محل اجراي پیمان: ساختمان شرکت انتقال گاز ایران – تهران 

5-مهلت زماني دریافت اســناد مناقصه و اســتعالم ارزیابي کیفي: روز سه شــنبه مورخ 
1401/12/23 تا روز سه شنبه مورخ 1402/01/08

6-مهلــت زمان بارگذاري اســناد مناقصه و اســتعالم ارزیابي کیفي: روز شــنبه مورخ 
 1402/01/26

7-زمان بازگشایي پاکات استعالم ارزیابي کیفي: روز یک شنبه مورخ 1402/01/27 
8- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: 

الف- داشتن شخصیت حقوقي.
ب- داشتن تجربه ،  توان مالي و حسن سابقه براي اجراي موضوع پیمان .

ج- دارا بودن گواهي شــوراي عالي انفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه به همراه گواهي صالحیت 
ایمني پیمانکاران.

د- ارائه تصویر گواهي کد اقتصادي و کد شناسه ملي.
هـ- داشتن ظرفیت خالي.

و- بقیه شرایط در اسناد استعالم ارزیابي کیفي درج شده است.
پاکات پیشنهادات مالي در شرکت انتقال گاز ایران ، به نشاني:تهران– خیابان نلسون ماندال)جردن( 
بلوار اســفندیار –پالک 27- صندوق پستي -15875-7647 ، بازگشایي خواهند شد که تاریخ دقیق 

آن متعاقباً به اطالع مي رسد.  تلفن تماس: 81314328-021  / فاکس: 021-81314333
توجه: ممکن اســت با توجه به روند برگزاري مناقصات تغییرات احتمالي در تاریخ هاي اعالم شــده 
وجود داشته باشد لذا خواهشمنداست زمان دقیق دریافت و بارگذاري اسناد مناقصه و هرگونه تغییر 

دیگر را حتما از طریق شماره فراخوان مذکور در سامانه ستاد ایران دنبال نمایند.
www.nigtc.ir
www.shana.ir
روابط عمومی 
شرکت انتقال گاز ایران شناسه آگهی:1467465

»آگهـي فـراخـوان«
آگهي مناقصه عمومي

شرکت انتقال گاز ایران)نوبت اول(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری 
طهرانی به شــماره ملی 0043216031 به سمت رئیس  
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/31و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/31 آقای عبدالحســین 
بیدآبــادی به شــماره ملی 0043821121 به ســمت 
مدیرعامل تا تاریخ 1403/06/31و به ســمت عضو اصلی 
هیئت مدیره تــا تاریخ 1403/06/31 شــرکت بازرگانی 
شایق به شناســه ملی 10101043570 و به نمایندگی 
محمد بیدآبادی به شماره ملی 0032280661 به سمت 
نایب رئیس  هیئت مدیره تــا تاریخ 1403/06/31 انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت 
از قبیل: چک و ســفته و بروات قراردادها عقود اسالمی و 
به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد 
نماید به امضاء دو نفر از ســه نفــر مدیرعامل، قائم مقام 
مدیرعامل و رئیس  هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت و 
اوراق عادی و مراسالت اداری به امضاء هریک ازمدیرعامل 
و یا رئیس  هیئت مدیره و یا قائم مقام مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات
 شرکت سهامی خاص پرورش داده ها 

به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴7۲98 و به شماره ثبت ۶979۲ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
ملی  به شــماره  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
ملی  به شــماره  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوچه  مطهری-  کوثر- خ 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
واحد 4 کدپســتی:   -39
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۶۰8۳۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵87۵۵

سازمان ثبت
 اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/02/28 
و مجوز شــماره 205/7/3/342/57871 مورخه 1400/12/18 
مدیریت تعاون روســتایی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: اتحادیه شــرکت های تعاونی کشــاورزی مرغداری مرغ 
تخمگــذار اســتان تهران به شــماره ثبت 99967 و شناســه 
ملی 10101439499 اتحادیه شــرکت های تعاونی روستایی 
دماوند به شــماره ثبت 24 و شناســه ملی 10100005623 
شرکت تعاونی کشاورزی آبزی پروری تکثیر و پرورش دهندگان 
ماهیان زینتی پاکدشــت به شــماره ثبت 1706 و شناسه ملی 
10181504229 اتحادیه تعاونی روســتایی اســتان تهران به 
شماره ثبت 147846 و شناسه ملی 10101907248 اتحادیه 
شــرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان تهران به شماره 
ثبت 67610 و شناسه ملی 10101125605 به سمت اعضای 
اصلی و شــرکت تعاونی مرغــداران مرکــز 10100669029 
اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهر ری 10101657431 
به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. شرکت 
تعاونی دامپروری مهــاد 10100861782 و شــرکت تعاونی 
روســتایی گیالن 10100001157 به عنوان بازرسان اتحادیه 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه نظارت و هماهنگی 
تعاونی های روستایی و کشاورزی استان تهران

 به شماره ثبت ۵۱۲۳۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶9۰79۴۳

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 
1401/05/05 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد آقای مهدی 
کریمــی به شــماره ملــی 0323950868 بــا پرداخت 
9999500000 ریــال به صندوق شــرکت سهم الشــرکه 
خود را به میزان 10000000000 ریال افزایش داد. آقای 
حسن مصطفایی به شماره ملی 0083289666 با پرداخت 
9999500000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود 
را بــه میــزان 10000000000 ریال افزایــش داد. آقای 
حســام تیموری به شماره ملی 0060867061 با پرداخت 
10000000000 ریــال بــه صندوق شــرکت در ردیف 
 شرکاء قرار گرفت. در نتیجه ســرمایه از 1000000 ریال
بــه 30000000000 ریال افزایش یافــت و ماده مربوطه 
اساسنامه اصالح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه 
بعــد از افزایش ســرمایه: آقای مهدی کریمی به شــماره 
 ملــی 0323950868 دارنــده 10000000000 ریــال
سهم الشــرکه آقــای حســن مصطفایی به شــماره ملی 
0083289666 دارنده10000000000 ریال سهم الشرکه 
آقای حســام تیموری به شــماره ملی 0060867061 با 

دارنده 10000000000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود 
عمران سازه آوا فرین راد به شناسه ملی ۱۴۰۰۴8۰۴۶۱8 

و شماره ثبت ۴۶99۲۶

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 


