تشدید کووید
 ۱۹در افراد
سیگاری

بازبینی نتایج بدست آمده در چندین مطالعه حاکی از آن است که بیماری کووید  ۱۹در افراد سیگاری شدیدتر است.
به گزارش ایسنا ،در این بررسی تاکید شده است که بیماری کووید  ۱۹در مصرف کنندگان سیگار نسبت به افراد
غیرسیگاری با شدت بیشتری بروز پیدا میکند.
گروهی از متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا به ارزیابی نتایج  ۱۹مطالعه با موضوع شدت بیماری کووید
 ۱۹و نقش استعمال سیگار بر آن در بین  ۱۱هزار و  ۶۰۰بیمار در ایاالت متحده ،چین و کره جنوبی پرداختند.
بیشتر بیماران مورد بررسی در بیمارستان بستری شده اما در دو مطالعه بیماران سرپایی نیز حضور داشتهاند .تنها
بیش از شش درصد از شرکتکنندگان ،سابقه استعمال سیگار داشتهاند.

خبر

تسهیالت پرداختی به کارگاههای آسیب
دیده از کرونا به ازای هر نیروی کار

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از ســاخت  ۸۷هزار واحد مســکونی برای مددجویان
سازمان بهزیستی در عمر دولت فعلی خبر داد.
به گزارش ایســنا ،محمد شــریعتمداری در حاشیه نشست مشــترک با رئیس بنیاد
مستضعفان ،با بیان اینکه از ابتدای تشکیل سازمان بهزیستی تا امروز  ۱۲۳هزار واحد
مســکونی در انواع گوناگون در اختیار مددجویان و مرتبطین با سازمان بهزیستی قرار
گرفته است ،گفت :ساخت  ۸۷هزار از این واحدها در این دولت و البته به همت خیرین
و سایر دستگاهها انجام شده است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین اظهار کرد :مقدمات مذاکره برای ساخت ۴هزار
واحد مسکونی که قبال یادداشت تفاهم آن با بنیاد مستضعفان امضا شده بود ،انجام شد.
شــریعتمداری همچنین با بیان اینکه تحویل واحدهای مسکونی بخشی از تعهد بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی برای ساخت  ۱۴هزار واحد مسکونی به خانوادههای دارای
دو معلول و بیشتر است ،اظهار کرد :در این نشست تکمیل و تحویل حدود  ۲۴۰۰واحد
مسکونی در سطوح روســتایی با متوسط  ۶۵متر مربع مساحت با قبول تعهد از سوی
بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در قالب کمک بالعوض ،تسهیالت و
همچنین آورده سازمان بهزیستی مورد تعهد طرفین قرار گرفت و امیدواریم این واحدها
تا پایان سال تکمیل و تحویل خانوادهها شود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد :در سطوح شهری هم  ۳۵۰۰واحد مسکونی
با متوسط  ۷۵متر مربع مساحت که هم اکنون نیمه کاره و در مراحل مختلف ساخت و
ســاز است با کمک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی شامل  ۱۵۰میلیارد تومان کمک
بالعوض نقدی و  ۷۰میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه برای تکمیل و تحویل به
خانوادهها تامین مالی شده و عملیات تکمیل آنها اجرا میشود.وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با ابراز امیدواری برای صاحب خانه شدن خانوادههای دارای دو معلول و بیشتر
با ســاخت  ۱۴هزار واحد ثبت نام شــده ،ادامه داد :امیدواریم با غربالگری و روشهای
مناســب دیگر ،از این پس کشور وارد چرخه تولید خانوادههای دارای معلول نشود ،اما
اگر خانوادههای دارای چند معلول دیگری در کشور باشند ،خانه دار شدن آنها در تعهد
دولت و سازمان بهزیستی است.
وی با بیان اینکه در این نشست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)  ۵۰میلیارد تومان
کمک را تعهد کرده است ،ادامه داد :بقیه مبالغ مورد نیاز تکمیل این واحدها هم در تعهد
سازمان بهزیستی است که تا پایان سال تحویل خانوادهها می شود.
شــریعتمداری با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد :بر اساس مصوبه
ســتاد ملی مقابله با کرونا و ستاد اقتصادی دولت ،با همکاری بانک مرکزی و از محل
منابع شــبکه بانکی ۵۰ ،هزار میلیارد تومان تسهیالت به بنگاههایی تخصیص خواهد
یافت که در  ۱۳رستهای که مستقیم یا غیر مستقیم از شیوع کرونا آسیب دیده اند فعال
هستند.به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون ،وی اضافه کرد :بر مبنای اطالعات موجود
در سازمان تامین اجتماعی ،یک میلیون کارگاه دارای شماره و ثبت شده ،با  ۳میلیون و
 ۲۰۰هزار کارگر و نیروی انســانی مشمول این مصوبه میشوند و این واحدها به شرط
قبول تعهد حفظ نیروی کار خود که بر اساس فهرست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی
در ماههای دی و بهمن سال  ۱۳۹۸محاسبه میشود ،مشمول دریافت پیامک مراجعه به
سامانه کارا و ثبت نام دریافت وام خواهند شد.

واریزمابه
التفاوت سهمیه
سوخت۲۹۱هزار
تاکسی تلفنی
واینترنتی
واریزشد

جلسه تنظیم بازار استان تهران ،از عدم تغییر قیمت لبنیات
تا کاهش قیمت مواد پروتئینی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
تهران با اشــاره به لزوم تغییر وضعیت
واحدهــای صنفــی خرد بــر ضرورت
اصالح شــبکه توزیع از طریق ظرفیت
شرکت های دانش بنیان تاکید کرد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری
تهران ،جلسه تنظیم بازار استان تهران
به ریاســت حشمت اله عسگری معاون
هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران
و سایر مســئوالن با محوریت وضعیت
قیمت اقالم اساســی در استان تهران
برگزار شد.
عسگری با اشاره به لزوم اصالح شبکه
توزیع اظهار داشت :شرکت های دانش
بنیــان می توانند در جهــت حمایت از
واحدهای صنفی وارد کار شوند تا زمینه
بهره گیری از شــیوه های جدید توزیع
فراهم شود.
وی افزود :اگر سامانه ای در این زمینه
ایجاد شود و به کمک واحدهای صنفی
بیاید موضوع نظارت نیز سامان پیدا می
کند ،چرا که ضــرورت دارد واحدهای
صنفی خرد به ســراغ روش های جدید
بروند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
تهران ســپس عنوان کــرد :به منظور
اعتمادســازی واحدهــای صنفی باید
ابزارهــای تشــویقی را افزایش داد ،از
اینرو در ستاد تنظیم بازار ساالنه در هر
رده صنفی و اتحادیه به چندین واحد که

پرونده تعزیراتی و یا مشــکل بهداشتی
نداشته کارت کیفیت ارائه شود.
عسگری با اشاره به ضرورت آیندهنگری
در مورد نحوه فعالیت واحدهای صنفی
خرد خاطرنشــان کرد :ســازوکارهای
جدید برای اســتمرار فعالیت واحدهای
صنفی خرد ضرورت دارد تا ضمن حفظ
فعالیت این واحدها متناســب با شرایط
جدید حرکت کنند.
وی ادامه داد :به لحــاظ ذخیره اقالم
اساســی نگرانی وجود نــدارد ،البته در
راســتای تنظیم بازار نظارت بر قیمت
برنج و حبوبات باید تشدید شود.
کاهش  10درصدی قیمت مرغ و تخم
مرغ؛ ثبات در قیمت لبنیات
در ادامه یداهلل صادقی رئیس ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان تهران

اعالم نحوه اعطای سنوات

تحصیلی به دانشجویان
مشمول

رییس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی نحوه اعطای سنوات
تحصیلی به دانشجویان مشمول را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا ،سردار تقی مهری اظهارکرد :با توجه به شیوع

آگهیتغییراتشرکتیزدانخودروشرکتبامسئولیتمحدود
بهشمارهثبت15409وشناسهملی10200211744بهاستناد
صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ 1398/09/16
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :آقای ســید جالل موســوی خطیبی به
شــماره ملی  1375806319با پرداخت مبلــغ 5500000000
ریــال بــه صنــدوق شــرکت ،ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ
 20585000000ریال افزایش داد در نتیجه ســرمایه شــرکت
از مبلغ  15100000000ریال ،به مبلغ  20600000000ریال
افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح
گردید .نام و میزان ســهم الشرکه شــرکا پس از افزایش سرمایه
 :سید جالل موســوی خطیبی دارای  20585000000ریال سهم
الشرکهوعلیاصغرموسویخطیبیدارای15000000ریالسهم
الشــرکه.ادارهکلثبتاســنادوامالکاســتانآذربایجانشرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()842936
آگهــی تغییــرات شــرکت تجهیــزات آزمایشــگاهی تبریز شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  8865و شناســه ملــی
 10200148013به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/09/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موارد زیر به موضوع
فعالیــت شــرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح
مذکــور اصالح گردید :.صــادرات و واردات مواد غذایــی اعم از مواد
اولیــه و محصــول نهایی -واردات و صادرات و خریــد و فروش و تهیه
و توزیــع کاالهــای مجاز ـ بازرگانــی داخلی و خارجــی ـ ترخیص کاالهای
شــرکت از گمــرکات ـ عقد قرارداد با اشــخاص حقیقــی و حقوقی ـ اخذ
هرگونه وام و ضمانت نامه بانکها و موسســات مالی و اعتباری داخلی و
خارجی به نام شرکت ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اعم از دولتی
و خصوصــی اخــذ و یا اعطای نمایندگی به شــرکتهای داخلــی و خارجی ـ
ایجاد شــعب در نقاط مختلف کشــور در صورت ضــرورت قانونی انجام
موضوعــات فعالیــت پس ازاخذ مجوز هــای الزم (ثبت موضوع فعالیت
مذکــور به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت نمی باشــد)  .اداره کل
ثبت اســناد و امالک اســتان آذربایجان شــرقی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تبریز ()842947

آگهی تغییرات شــرکت مســکن مهر آزاد شماره یک آستارا شرکت
تعاونی به شــماره ثبت  1302و شناســه ملــی 10720133178به
اســتنادصورتجلســههیئتتصفیــهمــورخ 1398/02/19وبرابر
تاییدیه شــماره 21/735مورخ98/02/22اداره تعــاون کارورفاه
اجتماعیشهرستانآستاراتصمیماتذیلاتخاذشد-1:سمتاعضای
هیئت تصفیــه به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای مرتضی دوســتار
خطبه ســرا با کد ملی  2610002300به سمت رئیس هیئت تصفیه
 ،آقای رضا علیزاده با کد ملی  1450134815به ســمت نائب رئیس
هیئتتصفیه،آقایسعیدسلیماننژادلمیرباکدملی2851791958
به ســمت منشــی هیئت تصفیه برای مدت یک ســال انتخاب شدند.
همچنین هیئت تصفیه از بین خود آقای مرتضی دوســتار خطبه ســرا
بــا کد ملی 2610002300را به ســمت مدیر اجرایی تصفیه انتخاب
کردند 2-.کلیه اســناد و اوراق مالی و تعهــد آور و قراردادها با امضاء
آقای مرتضی دوســتار خطبه سرا بعنوان مدیر اجرایی و رئیس هیئت
تصفیــهوآقایرضاعلیــزادهبعنواننائبرئیسومهرهیئتتصفیه،
درغیابآقایرضاعلیزادهتوسطآقایسعیدسلیماننژادلمیربعنوان
منشی هیئت تصفیه و اوراق و نامه های عادی با امضای مدیر اجرایی و
مهر هیئت تصفیه معتبر است و نشانی محل هیئت تصفیه :به آدرس
شهرستانآستارا-شهرکعباسآباد-پروژه900واحدیمسکنمهر
آستارا-دفترشرکتتعاونیمنحلهمسکنمهرآزادآستاراباکدپستی
 4391144062می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستارا ()847699

بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت  5657و شناســه ملی
 10980159256به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطــور فوق العاده مــورخ  1399/02/10تصمیمات ذیل اتخاذ
شد -1 :ست اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل
تعیین گردیدند :مجتبی برزگر به شماره ملی2142630091
بــه ســمت رییس هیئــت مدیره و مدیــر عامل -لیــا برزگر به
شماره ملی  2142143611بسمت نائب رئیس هئیت مدیره.
-2دارنــدگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور
شــرکت از قبیل چک ســفته بروات قراردادها عقود اسالمی و
اوراق عادی با امضا مجتبی برزگر به تنهایی همراه با مهر شرکت
معتبر میباشــد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()847634

با اشــاره به وضعیت قیمــت ها اظهار
داشــت :قیمت برنج داخلی نســبت به
 ۱۰روز قبل تغییر محسوســی نداشته
اما نســبت به ماه قبل  ۶درصد افزایش
قیمت داشــته اســت ،همچنین قیمت
برنج وارداتی پاکســتانی نســبت به ده
روز قبل  ۱۰درصد و نســبت به شش
ماه گذشته با  ۲۶درصد افزایش قیمت
مواجه شده و برنج هندی نیز نسبت به
 ۶ماه قبل با افزایش قیمت  ۳۶درصدی
همراه بوده است.
وی افزود :افزایش قیمت برنج وارداتی
ناشــی از کاهش عرضه به سبب عدم
تخصیــص به موقع ارز و عدم فروش و
عرضه در مبادی تامین به دلیل بیماری
کرونا بوده ،همچنین قیمت برنج داخلی
نیز به سبب کاهش عرضه برنج وارداتی

ویروس کرونا در ســطح کشور و مواجهه برخی از دانشجویان با
ابهام در نحوه ادامه تحصیل خود و نگرانیهای به وجود آمده ،برابر
قانون خدمت وظیفه عمومی در طول تحصیل ،علیرغم ســنوات
و مهلت اولیه تحصیلی در نظرگرفته شــده ،در شرایط خاص دو
ترم سنوات ارفاقی نیز تعریف شــده که اختیار تصمیمگیری در
این خصوص به کمیســیون موارد خاص دانشگاهها واگذار شده
است.وی افزود :کلیه مشــموالن متقاضی در صورت عدم اتمام
تحصیل در سنوات اولیه میتوانند درخواست سنوات ارفاقی خود
را در ابتدای هر ترم به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارائه کنند
و درصورت موافقت دانشگاه میبایست به همراه تاییدیه دانشگاه

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی حمل و نقل آذر ســوخت آذربایجان شرقی
شــرکت تعاونی به شــماره ثبت  11651و شناســه ملی 10200174879
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1398/08/08و مجوز شماره
 71221مــورخ  1398/09/26از مدیریــت تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان تبریزتصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :باتوجه به فــوت آقای یعقوب
برینکارعضــو هئیــت مدیــره تعاونی  ،از آقــای تورج حیاتی مقــدم عضو علی
البــدل هیئت مدیــره دعوت گردیــد و در ترکیب هیئت مدیــره اصلی قرار
گرفت .آقای حسین حیاتی مقدم با کد ملی  1373642378به سمت رئیس
هیئــت مدیره وآقای جابرجــداری زارع زاده با کد ملــی 1371773947به
ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره وآقای تورج حیاتی مقدم با کد
ملی 1360417303به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده به
تاریخ  99/01/30تعیین شــدند .کلیه اســناد تعهدآوربانکی وقراردادها و
بــرات و.....با امضای آقای جابرجداری زارع زاده با ســمت مدیر عامل وآقای
حسین حیاتی مقدم با سمت رئیس هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد
بود .ونامه های عادی با امضاءمدیرعامل جابرجداری زارع زاده ومهر شــرکت
خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()842935

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی لیتکــوه پالســت شــمال

مدیر عامل اتحادیه تاکســیرانیهای شــهری کشــور گفت :ما به التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت
فروردین ماه  ۲۹۱هزار خودروی آژانس تاکسی تلفنی و تاکسیهای اینترنتی در  ۲۷اردیبهشت واریز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور اظهار داشت:
با شــیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کشور با کاهش  ۶۰درصدی سفرهای درون
شهری مواجه بودیم.مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور ادامه داد :ما به التفاوت ریالی سهمیه
اعتباری ســوخت فروردین ماه  ۲۹۱هزار خودروی آژانس تاکسی تلفنی (زیر نظر شهرداری ها و صنفی) و
تاکسیهای اینترنتی در  ۲۷اردیبهشت به حسابشان واریز شد.

آگهــی تغییرات شــرکت البرز پاک قائم شــرکت با مســئولیت محدود
به شــماره ثبت  36933و شناســه ملــی  10200450005به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی شــرکا مورخ  1397/06/10تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  :شــهین محمودی وند بختیاری به کدملــی 1377488055و
مهــریمحمودیوندبختیاریبهکدملی 1381890581به عنواناعضای
هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شــدند .اداره کل ثبت اســناد و
امالکاستانآذربایجانشرقیادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
تبریز()842934

و افزایش قیمــت برنج وارداتی ،دوری
فصل برداشــت و افزایش هزینههای
تولید ناشــی از هزینههــای تحمیلی
بیماری کرونا افزایش یافته است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران با اشاره به افزایش قیمت
حبوبــات عنــوان کــرد :دوری فصل
برداشت ،افزایش قیمت حبوبات داخلی
به دلیل افزایش نرخ ارز ،عدم تخصیص
ارز نیمایــی و افزایــش تقاضا به دلیل
ذخیره سازی توسط برخی خانواده ها در
پی بیماری کرونا ســبب افزایش قیمت
حبوبات نسبت به  ۶ماه قبل شده است.
صادقــی ادامه داد :مــواد پروتیینی از
جمله گوشــت گوســفندی مخلوط و
گوســاله نســبت به  ۶ماه گذشته ۱۴
درصد افزایش داشته ،البته قیمت مرغ
و تخــم مرغ در این مدت با کاهش ۱۰
درصدی همراه شــده است ،به عالوه
در مــورد لبنیات ثبات نســبی در مورد
کاالهای مشــمول نرخ گذاری ســتاد
تنظیم بازار را شاهد بودیم.
وی ســپس بیان کرد :با توجه به تغییر
مبنای واردات شکر از ارز  ۴۲۰۰به ارز
نیمایی نســبت به  ۶ماه قبل با افزایش
قیمت مواجه شــدیم ،اما چای در این
مدت  ۶درصد کاهش داشته ،همچنین
قیمت نهاده های دامی به سبب کاهش
صادرات با افزایش  ۳۷درصدی همراه
شده است.

به یکی از دفاتــر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس )+۱۰محل
تحصیل مراجعه ودرخواســت خود را ثبت کنند تا پس از بررسی
از ســوی وظیفه عمومی محل تحصیل،مجوزالزم صادر شــود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،رییس ســازمان وظیفه عمومی
نیروی انتظامی در پایان گفت :حداکثر ســنوات اولیه تحصیلی
برای مشــموالن در مقاطع مختلف از جمله کاردانی  ۲.۵سال،
کارشناسی پیوسته  ۵سال ،کارشناسی ناپیوسته  ۳سال ،کارشناسی
ارشــد ناپیوسته  ۳سال ،کارشناسی ارشد پیوسته  ۶سال ،دکتری
پزشــکی پیوسته  ۸سال و دکتری تخصصی  ۶سال است که دو
ترم سنوات ارفاقی در صورت نیاز به این سنوات اضافه میشود.

تاســیسشــرکتبــامســئولیتمحــدودطــبیــارآدونیــسمهر
درتاریــخ 1399/02/02بــه شــماره ثبــت 50585به شناســه ملی
 14009090970ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
بهشرحزیرجهتاطالععمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:تهیه،تولید
،توزیع،بستهبندی،خریدوفروش،صادراتووارداتگیاهاندارویی
ومعطر،ادویهجات،داروهایگیاهی،عرقیجاتگیاهی،روغنهایگیاهی
 ،انواع دمنوش های گیاهی  ،داروهای شرکتی  -عقد قرارداد با اشخاص
حقیقــی و حقوقی – افتتاح حســاب و اخذ هرگونــه وام و ضمانت نامه از
بانکها و موسســات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شــرکت – اعطا
و اخذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجی  -شــرکت در مناقصات
و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی  -ایجاد شــعب
در داخل و خارج از کشــور .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجــع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
 :استان آذربایجان شرقی  ،شهرستان تبریز  ،بخش مرکزی  ،شهر تبریز،
محله پرواز  ،شهیدعباس دوران  ،کوچه بوستان  ،کوچه 8متری بوستان
، 4پالک، 20طبقهاولکدپســتی 5167773918ســرمایهشخصیت
حقوقیعبارتاستازمبلغ1000000ریالنقدیمیزانسهمالشرکه
هر یک از شــرکا خانم فرشته پورفرخی به شماره ملی1361235799
دارنده 800000ریال ســهم الشــرکه خانم فخری پورفرخی به شماره
ملی2291960652دارنده200000ریالسهمالشرکهاعضاهیئت
مدیرهخانمفرشتهپورفرخیبهشمارهملی 1361235799وبهسمت
رئیــسهیئــتمدیرهبهمدتنامحدودوبهســمتمدیرعاملبهمدت
نامحــدود و به ســمت عضو هیئت مدیره به مــدت نامحدود خانم فخری
پورفرخی به شماره ملی 2291960652و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد
آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و
همچنینکلیهنامههایعادیواداریباامضاءمدیرعاملبهتنهاییهمراه
بامهرشرکتمعتبرمیباشد.اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت
هاوموسساتغیرتجاریتبریز()842939
آگهی تغییرات شــرکت البرز پاک قائم شــرکت با مســئولیت
محدود به شماره ثبت  36933و شناسه ملی 10200450005
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1397/06/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای حسن محمودی
ونــد بختیاری بــه کدملی  1375572441بادریافت کل ســهم
الشــرکه خــود از صندوق شــرکت بــه مبلــغ  500000ریال از
شرکت خارج گردید ومنبعد هیچ سهم وسمتی در شرکت ندارد.
در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ  100500000ریال به مبلغ
 100000000ریــال کاهــش یافت وماده مربوطه اساســنامه
بشــرح فوق اصالح گردید .لیســت شــرکاء و مبلغ سهم الشرکه
آنها بعد از کاهش ســرمایه  :مهــری محمودی وند بختیاری دارای
 1000000ریال ســهم الشــرکه شــهین محمودی وند بختیاری
دارای  99000000ریال سهم الشرکه  .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تبریز ()842953
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استاندار تهران:

سهم  ۶۰درصدی اشتغال شرکتهای
دانش بنیان استان تهران در کل کشور

خبرگزاری میزان -اســتاندار تهران با اشاره به فروش  ٤٠هزار میلیاردى تومانى و
سهم حدود  ۶۰درصدی اشتغال شرکتهای دانش بنیان استان تهران در کل کشور
گفت :ستاد تسهیل زمینه فروش حداقل  ٦٠هزار میلیاردی شرکتهای دانش بنیان
را در سال جهش تولید فراهم کند.
استاندار تهران :سهم  ۶۰درصدی اشتغال شرکتهای دانش بنیان استان تهران در
کل کشــورخبرگزاری میزان  -طبق اعالم پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران،
انوشــیروان محسنی بندپی با اشاره به جایگاه شــرکتهای دانش بنیان در استان
تهران بر اســاس گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت:
تعداد شــرکتهای دانشبنیان در سال  ۹۷در کل کشور  ۴هزار و  ۵۰شرکت بوده
که از این تعداد  ۲۰۵۰شــرکت یعنی بیش از  ۵۰درصد شرکتهای دانش بنیان در
استان تهران بودند.
وی ادامه داد :در سال  ۹۸تعداد شرکتهای دانش بنیان در کل کشور به  ۴هزار و
 ۹۰۰شرکت رسیده که از این تعداد  ۲هزار و  ۶۰۰شرکت یعنی بیش از  ۵۶درصد
شرکتها در تهران فعال هستند.
اســتاندار تهران ســپس با اشــاره به اینکه در مجموع  ۱۷۶هزار شــغل توســط
شــرکتهای دانش بنیان در کشــور ایجاد شــده که  ۱۰۰هزار شغل یعنی حدود
 ۶۰درصد مربوط به اســتان تهران است بیان کرد :میزان اشتغال ایجاد شده توسط
شرکتهای دانشبنیان تا سال  ۹۷در کل کشور  ۱۴۹هزار شغل بوده که  ۸۸هزار
اشــتغال در تهران فعالیت داشته اند ،همچنین میزان اشتغال ایجاد شده توسط این
شــرکتها در طول سال  ۹۸در کل کشور  ٢٧هزار شــغل رسیده که از این تعداد
١٢هزار شغل یعنی بیش از ٤٣درصد مربوط به استان تهران بوده است.
محسنی بندپی با اشاره به فروش شرکتهای دانشبنیان تاکید کرد :میزان فروش
شــرکتهای دانش بنیان در سال  ۹۸در کل کشــور  ۶۳هزار میلیارد تومان و در
استان تهران  ۴۰هزار میلیارد تومان بوده که ظرفیت بزرگی در استان است.

آگهــی تغییرات شــرکت البرز پاک قائم شــرکت با مســئولیت محدود
به شــماره ثبت  36933و شناســه ملــی  10200450005به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1397/06/10تصمیمات
ذیلاتخاذشد:خانممهریمحمودیوندبختیاریکدملی1381890581
با واریز مبلغ  500000ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود را
از مبلــغ 500000ریــال به مبلــغ 1000000ریال افزایــش داد  .خانم
شــهین محمودی وند بختیــاری به کدملــی 1377488055با واریز مبلغ
 99000000ریالبهصندوقشــرکتجزوشــرکاءقرارگرفت.درنتیجه
ســرمایه شــرکت از مبلغ  1000000ریال به مبلغ  100500000ریال
افزایشیافت.ومادهمربوطهاساسنامهبشرحفوقاصالحگردید.موضوع
فعالیتشرکتمندرجدرمادهمربوطهاساسنامهبهشرحزیراضافهگردید
:مبلمانشهری،تولیدوفروشوسایلنورپردازی،فروشوتولیدوسایل
پلی اتیلن  ،در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ
مجــوزهــایالزمثبتموضوعفعالیتمذکوربهمنزلهاخذوصدورپروانه
فعالیت نمی باشــد .لیست شرکاء و مبلغ سهم الشرکه آنها بعد از افزایش
سرمایه  :حسن محمودی وند بختیاری دارای 500000ریال سهم الشرکه
مهری محمودی وند بختیاری دارای  1000000ریال سهم الشرکه شهین
محمــودیونــدبختیاریدارای 99000000ریالســهمالشــرکه.اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان آذربایجان شــرقی اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریتبریز()842938
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود پویــا پــوالد ســهند درتاریــخ
 1399/02/13به شــماره ثبت 50653به شناســه ملی14009111933
ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهــی میگردد .موضوع فعالیــت :طراحی و نظارت و اجرای نقشــه های
ســاختمانی  ،نقشــه برداری ،راه ســازی ،سد ساری  ،پل ســازی  ،جدول بندی ،
ارائه خدمات راجع به آب رســانی و گاز رســانی ،برق رســانی .عملیات ســاخت
در امــور عمرانــی از قبیل احداث و اجرای پروژه های ســاختمانی ،پیمانکاری و
ابنیــه  ،شــبکه های آب رســانی  ،واردات و صادرات و خریــد و فروش کاالهای
مجــاز -بازرگانی داخلی و خارجی -ترخیص کاالهای شــرکت از گمرکات -عقد
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی -اخذ هر گونه وام و ضمانت نامه ازبانکها
و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت – شرکت در مناقصه
ها و مزایده ها اعم ازدولتی وخصوصی  ،اخذ و یا اعطای نمایندگی به شرکتهای
داخلی و خارجی  ،مشــارکت در پروژه های ســایر شرکتها  -ایجاد شعب در نقاط
مختلف کشــور و خارج ازکشــور درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
آذربایجان شــرقی  ،شهرســتان تبریز  ،بخش مرکزی  ،شهر تبریز ،محله رسالت
 ،خیابان اشکان-گلشــن  ،بن بســت 6متری چهارم اطلس  ،پالک  ، 27ساختمان
کاج  ،طبقه دوم  ،واحد شــرقی کدپســتی  5178685566سرمایه شخصیت
حقوقــی عبارت اســت از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه
هر یک از شــرکا آقای هادی حیدری شــهین به شــماره ملی 1360665234
دارنده  990000ریال ســهم الشــرکه خانم ژیال اسعدی خامنه به شماره ملی
 1382174373دارنده  10000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای
هادی حیدری شــهین به شماره ملی  1360665234و به سمت مدیرعامل به
مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ژیال اسعدی
خامنه به شــماره ملی  1382174373و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت
نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا
 :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات ،
قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءمدیر
عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تبریز ()842948

