ارسال پیامک
دریافت تسهیالت
به موسسان
مدارس غیر
دولتی

بیش از  ۱۶هزار نام کاربری ورمز ورود به سامانه دریافت تسهیالت از طریق پیامک به موسسین مدارس و
مراکز غیردولتی و آموزش از راه دور کشور ارسال شد.به گزارش خبرگزاری مهر ،در اجرای طرح بستههای
حمایتــی دولت برای مدارس غیردولتی ،بیش از  ۱۶هزار پیامک حاوی کد کاربری و رمز عبور در ســامانه
دریافت تسهیالت ،برای موسسان مدارس و مراکز غیردولتی ارسال شد.ضمن تشکر از همراهی موثر وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،از موسسانی که پیامک مذکور را دریافت نمودهاند درخواست میشود تا با ورود
به سامانه دریافت تسهیالت به نشانی  doreh.ir/karaنسبت به رویت  ،اصالح و در صورت نیاز تکمیل
اطالعات مدرسه  /مرکز خود اقدام نمایند.

بخش خصوصی
هزینههای حمل و
نقل و دفن زباله
را کاهش میدهد

محسنیبندپی:

بازگشت ساعات اداری به روال قبل از ۱۰خردادماه

استاندار تهران با اشاره به اینکه ساعت کاری از
ساعت  ۷و نیم تا  14:30خواهد بود از بازگشت
ساعات اداری به روال قبل از  ۱۰خردادماه خبر
داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری
تهران ،انوشیروان محســنی بندپی با اشاره به
وضعیت فعالیــت ادارات اظهار داشــت :طبق
تصمیم ســتاد ملی مبارزه با کرونا از  ۱۰خرداد
ماه روال کار دســتگاههای اداری به حالت قبل
برمیگردد و ســاعت کاری از ســاعت  ۷و نیم
تــا  14:30خواهد بود .وی ادامه داد :کســانی
که بیماری زمینهای دارند ،میتوانند از ظرفیت
دورکاری اســتفاده کنند تا ضمن حفظ سالمتی
روند خدمترســانی به مردم تســهیل شــود.
اســتاندار تهران در مورد فعالیت موزه ها عنوان
کــرد :موزه ها از فردا بــا رعایت پروتکل های
بهداشــتی باز هســتند ،در مورد اماکن مذهبی
مثل حرم عبدالعظیم حسنی(ع) بعد از عید فطر
از طلــوع آفتاب تا غروب آفتاب باز خواهد بود.
محســنی بندپی همچنیــن ادامه داد :وضعیت
فعالیــت آژانــس هــای مســافربری و پایان
محدودیت فعالیت پاســاژها در کمیته انتظامی
مقابله با کرونا بررسی و اعالم میشود.
وی تصریــح کــرد :مدافعان ســامتی که در
بیمارســتانها در دوره شــیوع کرونا به رحمت

خدا رفته اند بر اســاس مصوبه ستاد ملی شهید
خدمت تلقی میشــوند و در هر اســتان کمیته
اســتانی لیســت این افراد را به ستاد ملی ارائه
می دهد.
اســتاندار تهران در مــورد وضعیت جاده های
اســتان گفت :با توجه به اینکه بعضی از استانها
سفید اعالم شده میل به سفر افزایش پیدا کرده
و جاده های منتهی به شــمال کشــور ترافیک
سنگین گزارش شده است البته توصیه این بود
که مردم به سفر نروند اما اکنون ضروری است
که پروتکل های بهداشتی و بهداشت فردی را
رعایت کنند.
محســنی بندپی ســپس تاکید کــرد :اکنون
مدیریــت بیمــاری کرونا را در تهران شــاهد
هســتیم و روزانــه کمتر از  ۸نفــر فوتی داریم
و باید تالش کنیم تا با رعایت نکات بهداشــتی
مجددا ً دچار مشکل نشویم.
پیام استاندار تهران به مناسبت
آزادسازی خرمشهر؛ فتح خرمشهر
نمونه بارز مقاومت ملت ایران در برابر
دشمنان است
استاندار تهران با صدور پیامی با اشاره به اینکه
فتح خرمشــهر نمونه بــارز مقاومت ملت ایران

در برابر دشــمنان اســت ،بر مقاومت در برابر
دشــمنان تاکید کرد .به گــزارش پایگاه اطالع
رسانی اســتانداری تهران ،انوشیروان محسنی
بندپی با صدور پیامی ســوم خردادماه ســالروز
آزادسازی خرمشــهر را تبریک گفت؛ متن پیام
به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر حماسه
جاویدان و بی نظیر تاریخ و حکایتگر مقاومت
و پایداری ملت ایران اســامی اســت ،حماسه
ای كه در تاریخ پر افتخار ایران اســامی ثبت
شد تا هشداری برای دشــمنان این نظام باشد
و بدانند مردم ایران همواره پای آرمان ها خود
ایســتاده و در این مسیر از هیچ شجاعتی دریغ
نمی کنند.
امــام راحل دربــاره فتح خرمشــهر فرمودند:
فتح خرمشــهر فتح خاك نیســت ،فتح ارزش
های اسالمی است ،خرمشــهر شهر الله های
خونین اســت .خرمشهر را خدا آزاد كرد و رهبر
معظم انقالب آیــت اهلل خامنه ای نیز در مورد
خرمشــهر فرمودند کــه «حماســه مقاومت و
آزادی خرمشــهر ،حادثه ای بی نظیر در تاریخ
جهان اســت .خرمشــهر ،به پرچم سرافرازی و
پایداری ملت ایران مبدل شده است.
در طول  40سال پس از انقالب اسالمی ،ملت
ایران همواره با تاســی از فرمایشات امام راحل
و منویــات مقام معظــم رهبری ،در راه دفاع از
مام میهــن قهرمانانه ایســتادگی کرده و هیچ
زمان حتــی وجبی از خاك این مرز و بوم را به
دشمن ندادند و در برابر قلدریهای زورگویانان
و دشمنان كوتاه نیامدهاند.
فتح خرمشــهر نمونه ای بارز از حماسه بزرگ
مقاومت ملت ایران در برابر دشــمنان اســت و
هر چند در زمان آزادســازی خرمشــهر خطاب
به شــهید محمد جهان آرا ندای «ممد نبودی
ببینی شهر آزاد گشته» را سر دادیم؛ دیر زمانی
نخواهــد بود که این ندا در جهــان طنین انداز
خواهد شــد که «حاج قاسم نبودی ،قدس آزاد
گشته»؛ تا به جهانیان ثابت شود که طبق وعده
باری تعالی ظلم و جور پایدار نخواهد بود.

آگهی تغییرات شــرکت فراز آذردنا شــرکت با مسئولیت محدود
به شــماره ثبت 8691و شناســه ملی 10100370858به استناد
صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1397/07/17
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :آقای محمد علی کیانی اصل به شــماره
ملــی 1639577841بــاپرداخــتمبلــغ 5/000/000ریــالبه
صندوق شــرکت در زمره شــرکا درآمد- .خانم زیور نوحی زاویه به
شــماره ملی 1638678707با پرداخت مبلــغ 100/000ریال به
صندوق شــرکت در زمره شــرکاء در امد - .ســرمایه شرکت از مبلغ
 5/100/000ریــال بــه 10/200/000ریــال افزایــش یافت و
ماده مربوطه در اساســنامه شــرکت اصالح می گردد - .لیست سهم
الشرکهشرکاءبعدازافزایشسرمایه.آقایبهرامکیانیاصلدارای
 5/000/000ریال سهم الشــرکه کدملی  . 1638676951آقای
یاشــار کیانــی اصل دارای 100/000ریال ســهم الشــرکه کدملی
 0314657460آقای محمد علی کیانی اصل دارای 5/000/000
ریال ســهم الشرکه کدملی 1639577841خانم زیور نوحی زاویه
دارای 100/000ریالسهمالشرکهکدملی 1638678707اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریکرج()855569

آگهــی تغییرات شــرکت صنایع آرایشــی و بهداشــتی رجین رخ
شــرکت با مســئولیت محــدود به شــماره ثبت 590و شناســه ملی
 10190060689به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/01/21تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :آقای احمدرضا
امیــن الرعایا یمینی به شــماره ملــی 0057273790با واریز مبلغ
 13000000000ریالبهصندوقشــرکت،ســهمالشرکهخودرا
از 6650000000ریــال به19650000000ریال افزایش داد .
در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ  7000 000 000.ریال به مبلغ20000000000ریالافزایشومادهمربوطهدراساسنامهاصالح
گردید- .اعضای هیئت مدیره از 4نفر به 3نفر کاهش و ماده مربوطه
دراساسنامهاصالحگردید-.اسامیشرکاءومیزانسهمالشرکههر
یکازشرکاءپسازافزایشسرمایهبشرحزیرمیباشد1-.احمدرضا
امیــنالرعایــایمینــیبــهشــمارهملــی 0057273790دارنــده
19.650.000.000ریال ســهم الشــرکه 2-مهرداد امین الرعایا
یمینیبهشمارهملی0078617456دارنده350.000.000ریال
ســهم الشرکه اداره کل ثبت اســناد و امالک استان البرز مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد ()855571

تاسیس شــرکت با مســئولیت محدود آرتا پردیس گستر مهر
درتاریخ  1398/03/18به شماره ثبت  15680به شناسه ملی
 14008378480ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که
خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد .موضوع
فعالیــت :انجــام کلیه امــور خدماتی منــازل و شــرکتها  ،بانکها و
موسســات دولتــی و غیردولتی ،هتل ها  ،ویالها و زائرســراها از
قبیل نظافت ســالن ها ،ســرویس ها ،آشپزخانه ها ،رستوران ها،
محوطه ها ،انبارها و انجام خدمات ســرویس دهی وامور نظافتی و
بهداشــتی  -نگهداری محوطه و فضاهای سبز و خدمات نگهداری
محوطه و فضاهای ســبز مربوط به ســازمانها و موسســات-تامین
تجهیزات و نیروی مورد نیاز جهت اجرای موضوع شــرکت -انجام
کلیــه امــور پیمانکاری مرتبط با موضوع شــرکت -خرید و فروش
و واردات و صــادرات -شــرکت در مناقصــات و مزایــده هــای
بخش دولتی و خصوصی داخلی و خارجی-اســتفاده از تســهیالت
اعتبــاری و وام از بانک ها ،موسســات مالــی دولتی و غیردولتی و
فعالیتهــای مجاز بازرگانی “درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجــع ذیربط” درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجــع ذیربط مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :اســتان قزوین  ،شهرســتان قزوین  ،بخش مرکزی ،
شهر قزوین ،منتظری جدید  ،کوچه داود رشیدی  ،خیابان منتظری
جدید  ،پالک  ، 0طبقه دوم کدپســتی  3417634547ســرمایه
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1000000ریال نقدی
میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه افشار به شماره
ملــی  4324388611دارنده  500000ریال ســهم الشــرکه
خانم ســپیده محمدیان به شــماره ملی  4899091362دارنده
 500000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره خانم فاطمه
افشــار به شــماره ملی 4324388611و به ســمت عضو هیئت
مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود
خانم سپیده محمدیان به شماره ملی 4899091362و به سمت
رئیــس 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 باامضــاء مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره متفقا همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت
شــرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ()855198

آگهی تغییرات شرکت فراز آذردنا شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت 8691و شناسه ملی 10100370858به استناد
صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ 1397/07/17
تصمیمــاتذیــلاتخاذشــد-:آقایبهرامکیانــیاصلباکدملی
 1638676951که دارنده  5/000/000ریال سهم الشرکه با
دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ،از شرکت خارج
و دیگر هیچ حق و سمتی ندارد  .-آقای یاشار کیانی اصل با کدملی
 0314657460که دارنده  100/000ریال ســهم الشــرکه با
دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ،از شرکاء خارج و
دیگر هیچ حقی ندارد - .سرمایه شرکت از مبلغ 10/200/000
بــه  5/100/000ریال کاهش و ماده 4اساســنامه بشــرح فوق
اصالحمیگردد-لیستسهمالشرکهشرکاءبعدازکاهشسرمایه
 .1آقــای محمد علی کیانی اصل دارای 5/000/000ریال ســهم
الشــرکه کدملــی 2- 1639577841خانــم زیــور نوحی زاویه
دارای  100/000ریال ســهم الشرکه کدملی 1638678707
ادارهکلثبتاســنادوامالکاســتانالبرزادارهثبتشرکتهاو
موسساتغیرتجاریکرج()855561
آگهیتغییراتشرکتعرشرساندماوند(بامسئولیتمحدود)بهشمارهثبت
13753وشناسهملی14005263305بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادی
بطور فوق العاده مورخ  1398/05/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان برجعلی
عشــائری کد ملی  ، 5889236202غالمرضاعشــایری کد ملی4324245894
(هــردو از شــرکاء) و علی اکبر مصطفایی کد ملــی 4310089879فرزند باباعلی
متولد 1368/05/10نشــانی اســتان قزوین بلوارمیرعمادروبروی شــهرداری
منطقه2کدپستی(3413939595خارجازشرکاء)بهعنواناعضایهیئتمدیره
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ()855115
آگهیتغییراتشــرکتتعاونیکشــاورزیدامدارانشهرستانبهشهربه
شــماره ثبت  206و شناســه ملی  10760046543به موجب نامه شــماره
11/184/10مــورخ1398/01/08ادارهتعــاونروســتاییشهرســتان
بهشهر،نکا،گلوگاهوبهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1398/01/07
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1:آدرس شرکت از بهشهر مقابل شرکت بهپاک
گاراژ فخرالدین روحانی به آدرس استان مازندران,شهرستان بهشهر,بخش
مرکزی,شهربهشــهر,کمربندی,خیابان قــره تپه,خیابــان زاغمرز(جــاده
فرودگاه),پالک,0طبقههمکفباکدپستی4851853449تغییریافت.اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاریبهشهر()854823

رییس ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری تهران گفت :ترغیب بخش خصوصی برای ورود به حوزه تبدیل پسماند،
هزینههای حمل و نقل ،دفع و دفن زباله را کاهش میدهد.به گزارش خبرگزاری مهر ،اواســط اردیبهشــت امســال،
ســخنگوی وزارت کشور ،از ابالغ یک قانون جدید در راستای حمایت دولت از سرمایه گذاران بخش خصوصی ،برای
ایجاد تاسیســات تبدیل پسماندهای عادی به انرژی خبر داد که به موجب آن تکلیف تازهای برای شهرداریها جهت
تامین منابع مالی اجرای این قانون در نظر گرفته شده است اما مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران معتقد
است این قانون ،تکلیف تازهای برای شهرداریها نبوده و نزدیک به پنج سال است که همکاری مشترک میان سازمان
مدیریت پسماند و بخش خصوصی در این زمینه شروع شده است.

جامعه
سه شنبه  6خرداد ماه1399
شمــاره 3951

3

مجلس جدید پیشنهاد «وام تجمیعی» به جای وام ازدواج را بررسی کند

معاون ســاماندهی امور جوانــان گفت :طرح وام
تجمیعی می تواند مشــکل اشــتغال ،مســکن و
ازدواج جوانــان را به طور ریشــه ای حل کند به
همیــن منظور از مجلس جدید می خواهیم تا این
طرح را بررسی کند.
به گزارش خبرنــگار مهر ،با توجه به پایان یافتن
مجلــس دهم چشــم امیــد مردم بــرای اجرای
طرحهای روی زمین مانده به مجلس آتی خواهد
بود .قانون تسهیل ازدواج نیز یکی از خاک خورده
ترین لوایح مجلس اســت که بیش از  ۱۴ســال
در کمیســیونهای مختلــف خانــه ملت در حال
چرخش و ســرگردانی اســت .قرار بود این قانون
با در نظــر گرفتن منابع الزم مشــکالت جوانان
اعم از اشــتغال ،مســکن ،ازدواج و غیره را حل
کنــد اما در نهایت مجلس دهم هم دســت رد بر
ایــن الیحه زد.حال با توجه به نزدیک شــدن به
زمان شــروع به کار مجلس جدید انتظار میرود
تا نمایندگان ســاختمان بهارســتان مشــکالت
جوانان بــه ویژه موارد ذکر شــده را مدنظر قرار
دهند و بــرای پیگیری قانون تســهیل ازدواج یا
طرحهای جدید در این حوزه دســت به کار شوند.
یکی از طرحهای پیشــنهادی و شاید مشکلگشا
در حــوزه جوانان ،طرح معاونت ســاماندهی امور
جوانــان تحت عنوان «وام تجمیعی» اســت .در
همین راستا الزم اســت تا نمایندگان جدید ملت
با توجه به اولویت مشــکالت قشر جوان ،نسبت
به پیگیری و اجرای طرحهای قدیمی یا جدید در
این حوزه اقدام کنند.
در همین خصــوص محمدمهــدی تندگویان در
گفتگــو با خبرنــگار مهر ،در خصوص پیشــنهاد
پرداخت «وام تجمیعــی» به جوانان به جای وام
ازدواج گفت :طی ســالهای گذشــته طرحهای
مختلفی برای جوانان به مجلس رفته که از جمله
آن میتوان به قانون تســهیل ازدواج اشاره کرد
اما متأسفانه این قانون بیش از  ۱۴سال است که
در مجلس معلق مانده و عملی نشــده است .حال
با توجه به شــروع دور جدید مجلس پیشــنهاد ما
به نمایندگان ،بررســی طرح وام تجمیعی به جای
وام ازدواج است چراکه این وام میتواند بسیاری
از مشکالت جوانان را حل کند.
معاون ســاماندهی امور جوانان افزود :ما پیشتر
نیز این طرح را به دســتگاههای دولتی پیشــنهاد

داده بودیم و حال پیشنهاد ما برای مجلس جدید
این طرح است.
وی با توضیــح در خصوص طــرح وام تجمیعی
توضیح داد :این وام شــامل وام مســکن ،اشتغال
و وام ازدواج اســت که یک زوج در طول زندگی
خود دریافت میکنند .پیشــنهاد ما این اســت که
بــه جای پرداخت وامهای مختلــف به جوانان از
نهادهای متعدد ،تمامی این مبالغ به صورت واحد
و در قالــب یک وام به زوجین پرداخت شــود تا
شرایط تشکیل خانواده در کشور نیز تسهیل یابد.
وام یک میلیاردی به جای وام  ۵۰میلیونی
معاون ســاماندهی امــور جوانان با بیــان اینکه
پیشــنهاد ما بــرای مبلغ وام تجمیعــی  ۱میلیارد
تومان اســت ،ادامــه داد :بنده مخالــف افزایش
رقم وام ازدواج نیســتم اما آمارهای ازدواج نشان
میدهد که افزایش رقم وام ازدواج تأثیر بسزایی
در رشــد تعداد ازدواجهای کشور نداشته است و
دلیل این موضوع این اســت که مشــکل اصلی
برای حل معضل ازدواج در جای دیگری اســت.
در واقع مشــکل اصلی این اســت که یک جوان
برای ازدواج نیاز به مســکن و اشتغال نیز دارد و
تنها بــا یک وام ازدواج به رقم  ۵۰میلیون تومان
این مشکل حل نخواهد شد.
تندگویــان با بیــان اینکه در صورتیکه مشــکل
اشــتغال و مسکن جوانان حل شــود آمار ازدواج
نیــز افزایش پیدا میکند ،عنوان کرد :با این طرح
مشــکل جوانان به صورت ریشــهای حل خواهد
شــد .یک زوج در طول زندگی خود ممکن است
برای خرید مسکن از نهادهای متعدد تقاضای وام
کنند و از ســوی دیگر برای راه اندازی کســب و
کار و اشــتغال نیز از چندین دستگاه مختلف وام
دریافت کنند؛ این در حالی است که وام تجمیعی
شــامل وام مسکن ،ازدواج و اشــتغال خواهد بود
و در نتیجــه فــرد جوان مجموع ًا بــرای دریافت
این مبلــغ مجبور به مراجعه بــه نهادهای متعدد
و سردرگمی نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه در طرح وام تجمیعی تمامی
منابع مالی الزم در دولت پیش بینی شــده است،
اظهار داشــت :منابع مورد نیاز بــرای تأمین مبلغ
این وام از ســوی دولت در طرح پیشــنهادی ما
در نظر گرفته شده اســت .در حال حاضر بودجه
حوزه جوانان میان دســتگاههای مختلف تقســیم

آگهی تغییرات شــرکت هوا راه صنعت آســایش شــرکت با مسئولیت
محــدود به شــماره ثبت  12778و شناســه ملــی  10100491377به
اســتنادصورتجلســهمجمععمومیفــوقالعادهمــورخ1399/01/18
تصمیمــاتذیــلاتخــاذشــد-:آقــایرضــاجعفــریبــاپرداخــتمبلغ
240/000ریــال بــه صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را از مبلغ
750/000ریال به مبلغ990/000ریال افزایش داد -سرمایه شرکت
از مبلغ1/000/000ریــال به مبلغ1/240/000ریال افزایش یافت .
وماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح گردید  .لیست جدیدسهم
الشــرکه شــرکاء به شــرح ذیل می باشــد 1- :آقای رضا جعفری ش ملی:
1532827431دارنده 990/000ریال ســهم الشرکه  2-آقای حمزه
محمدی ش ملی1719909466 :دارنده250/000ریال سهم الشرکه
 :خانــم ســمیه امیدی زاده کد ملــی 1972207148بــا پرداخت مبلغ10/000ریالسهمالشرکهبهصندوقشرکتدرزمرهشرکاقرارگرفت.
 ســرمایه شــرکت از مبلغ 1/240/000بــه مبلغ1/250/000ریالافزایش یافت .در نتیجه ماده فوق در اساســنامه به شــرح مذکور اصالح
گردید- .لیســت جدید شرکاء بشرح ذیل می باشد 1- :آقای رضا جعفری
شملی1532827431:دارنده990/000ریالسهمالشرکه2-آقای
حمــزه محمدی ش ملی1719909466:دارنده250/000ریال ســهم
الشــرکه  3-خانم ســمیه امیدی زاده ش ملی 1972207148 :دارنده
10/000ریال ســهم الشــرکه  -به موضوع شــرکت الحاق گردید :تهیه
،تولیدوطراحی،مشــاورهوســاختونصبواجراءونگهداریوپشتیبانی
فنی ،خرید و فروش انواع کانالهای گرد و چهارگوش ،تهویه هوا برای پروژه
هــای اداری ،مســکونی ،صنعتی ،اجراء کلیه پروژه هــا و طرح های عمرانی
مربوطتاسیســاتاعمازالکتریکالومکانیکال،راه،ســاختمان،آب،نیرو
،صنعتومعدن،نفتوگاز،مخابرات،کشاورزی،خریدوفروشوصادرات
و واردات کاالهــای مجاز بازرگانی ،شــرکت در نمایشــگاهها و مناقصات و
مزایدات و عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی ،ایجاد و اخذ و اعطای
شــعبه و نمایندگی ،اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات
اسنادیوافتاححسابجارینزدبانکهایداخلیوخارجیدرنتیجهمادهفوق
در اساسنامه اصالح گردید - .محل شرکت از آدرس قبلی به  :استان البرز
 ،شهرســتان فردیس  ،بخش مرکزی  ،شــهر فردیس ،محله منظریه  ،بلوار
شهید سپهبد قاسم سلیمانی(مالرد)  ،خیابان گلستان نوزدهم  ،پالک، 47
طبقه دوم  ،واحد 5کد پستی 3166635937تغییر یافت .در نتیجه ماده
فوق در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج ()855557
آگهی تغییرات شــرکت مهر آذر آپادانا شــرکت با مســئولیت محدود
به شــماره ثبت  29430و شناســه ملی  10103532466به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/04/12تصمیمات
ذیلاتخاذشد-:تعداداعضایهیئتمدیرهاز3نفربه2نفرکاهشیافتو
مادهقانونیاساسنامهبدینوسیلهاصالحگردید-.آقایمحمدگودرزیبه
شماره ملی  5579972024با پرداخت مبلغ 250/000/000ریال به
صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت  - .آقای حسین روار هشجین
به شماره ملی  2649401801با پرداخت مبلغ  250/000/000ریال
به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء قرار گرفت  .بنابراین لیست شرکاء
و میزان ســهم الشــرکه هریک پس از افزایش ســرمایه به شرح زیر می
باشد  1- :آقای علی زندیه دارنده  350/000/000ریال  2-خانم نگار
قادریان دارنده100/000/000ریال  3-آقای مصطفی زندیه دارنده
50/000/000ریال4-آقایمحمدگودرزیدارنده250/000/000
ریال  5-آقای حســین روار هشــجین دارنــده  250/000/000ریال
بنابرایــن ســرمایه شــرکت از مبلــغ 500/000/000ریــال بــه مبلغ
 1/000/000/000ریــال افزایــش یافــت و ماده قانونی اساســنامه
اصــاح گردید  .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان البــرز اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج ()855547

میشــود به طوری که تقریب ًا هــر نهادی مبلغی
را بــا عنوان جوانان دریافــت میکند در صورتی
که مجلس بعــدی میتواند تمامــی بودجههای
نهادهــای مختلف را به صورت واحد به یک نهاد
متولــی حوزه جوانان یعنــی معاونت امور جوانان
اختصاص دهد .بــا تجمیع بودجه دســتگاههای
مختلــف در حوزه جوانــان ،منبع مالی الزم برای
پرداخت وام تجمیعی تأمین میشود و این امر به
صورت کارشناســی در طرح پیشنهادی ما توضیح
داده شده است.
معاون ســاماندهی امور جوانان در پاســخ به این
ســوال که این طرح در چــه مرحلهای قرار دارد،
خاطرنشــان کرد :پژوهشهــای الزم برای این
طرح انجام شــده و با سازمان برنامه و بودجه نیز
هماهنگیهایــی را انجام دادهایم البته اجرای این
طرح حداقل چندین ســال زمــان خواهد برد اما
مجلس آینده میتواند کمک بســزایی در اجرای
آن داشته باشد.
بهروزرســانی قانــون تســهیل ازدواج ،طرح وام
تجمیعی را اجرایی میکند
تندگویان با اشــاره بر لزوم توجه مجلس جدید به
قانون تســهیل ازدواج ،تصریــح کرد :اجرای این
طرح برای دولت و دستگاههای اجرایی مشکالت
چندانــی را به بــار نخواهد آورد چــرا که موارد
مطرح شــده در این طرح همان موارد موجود در
قانون تســهیل ازدواج است که قریب به  ۱۴سال
اجرا نشده اســت .در صورتی که مجلس آینده تا
حدودی به تغییر و بهروزرســانی قانون تســهیل
ازدواج بپــردازد ،طــرح وام تجمعــی نیز محقق
میشــود و با همان منابع در نظر گرفته شــده در
قانون تســهیل ازدواج میتوان منابع این طرح را
نیز تأمین کرد.
وی در پایــان یادآور شــد :وام تجمیعی میتواند
منجــر به کوچک ســازی ســاختارهای دولتی و
نهادها شــود چراکه دستگاههای مختلف فعال در
حوزه اشتغال ،مسکن و ازدواج جوانان به صورت
واحد عمل خواهند کرد و چندین دستگاه مختلف
در ایــن عرصه تبدیــل به یک دســتگاه خواهد
شــد .به عالوه نه تنها اختالس در دســتگاههای
دولتــی کاهش مییابد بلکه ســاختارهای دولتی
نیز بهینهتر شــده و از موازی کاریها جلوگیری
میشود.

آگهی تغییرات شــرکت روان ســازان اطلس ( با مسئولیت محدود)
بــهشــمارهثبت 636وشناســهملــی 10320798350بهاســتناد
صورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1398/11/01تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :آقایان ایمان پرچمی شــماره ملی 0923347283با
پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود
را به مبلغ یکصد میلیون ریال و سید مسعود کاردوان قابل شماره ملی
 0946115389و امیر پرچمی شــماره ملی  0931637430هر یک
با پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال و روح اله بشارتی قوشه
بالغ شــماره ملی 4899154569و ســجاد بشارتی قوشه بالغ شماره
ملــی 4911673079هــر یک با پرداخت مبلغ چهــل میلیون ریال به
صندوق شــرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون
ریال افزایش دادند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال
بهمبلغیکمیلیاردودویستوچهلمیلیونریالافزایشیافتوماده
مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصالح گردید و سهم الشرکه شرکا
بعدازافزایشسرمایهبشرحذیلمیباشد:آقایروحالهبشارتیقوشه
بالغ و ســجاد بشارتی قوشــه بالغ هر یک مبلغ یکصد و هشتاد میلیون
ریالوایمانپرچمیمبلغیکصدمیلیونریالوعقیلحسنبهیمانی(نام
قبلی آکیل) مبلغ ســیصد و چهل میلیون ریال و سید مسعود کاردوان
قابل و امیر پرچمی هر یک مبلغ دویســت و بیســت میلیون ریال سهم
الشرکه .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری بوئین زهرا ()855193

آگهــی تغییــرات شــرکت هــوا راه صنعت آســایش شــرکت
با مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت  12778و شناســه ملی
 10100491377به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی
بطــور فوق العاده مــورخ  1399/01/18تصمیمــات ذیل اتخاذ
شــد - :آقــای رضا جعفــری ش ملی 1532827431 :به ســمت
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره  -خانم ســمیه امیدی زاده ش
ملــی 1972207148 :به ســمت عضو هیئت مدیــره به عنوان
اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند - .کلیه
اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته ،بروات
 ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل منفردا” ونامه های
عــادی و اداری بــا امضاء مدیرعامل منفردا” همراه با مهر شــرکت
معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج ()855540
آگهی تغییرات شــرکت بهینه ســازان آب خاور میانه شرکت با مسئولیت
محدود به شــماره ثبت  13485و شناسه ملی  10840099486به استناد
صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطور فــوق العاده مــورخ1397/12/09
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار
ذیل انتخاب گردیدند- :آقایان نصیر رافع جونیه کد ملی 0062642022و
یاســر رافع جوبنه کدملی 2580089454انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان گیالن اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
()855352

