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اجتماعی

دوشنبه  19آبان ماه -1399شمــاره 4059
اخبار

خودروسازهای داخلی توان ساخت

اتوبوس برقی را دارند

رئیس شورای اســامی شهر تهران با بیان اینکه ساخت اتوبوس برقی
پیچیده نیست ،گفت :قیمت قطعات اتوبوس برقی پایین آمده و صحیح
نیست اتوبوس دیزلی و حتی گازی در تهران داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در
حاشــیه جلسه دویست و چهل و هفتم شــورای شهر تهران در جمع
خبرنگاران با اشــاره به اینکه امروز در شورای شهر به منظور ایجاد یک
ســازمان برای مدیریت مسائل آب تهران از جمله رود درهها و آبهای
ســطحی و کانالها بحث شد و یک فوریت آن به تصویب رسید ،گفت:
شهرداری تعدادی از افراد را برای عضویت در شورای سازمانها معرفی
کرده بود که در نهایت  ۱۴نفر برای  ۷ســازمان به عنوان عضو انتخاب
شدند و همچنین در این جلسه به بررسی نامگذاری معابر پرداختیم که
 ۶۰درصد از آنها مربوط به نام شهدا بود و چند مورد حسابرسی مربوط
به سال  ۹۳در دستور قرار داشت.
وی در خصوص تعطیلی جلسه شورای شهر توضیح داد :در شورای شهر
تا به حال  ۶نفر مبتال به کرونا شدند و چند نفر از کارکنان فوت کردهاند
و بین یک دوم و یک ســوم از کل کارمندان حضور پیدا میکنند و به
این نتیجه رســیدیم که با کاهش کار با کرونا مبارزه کنیم اما جلسات
مجازی برگزار میشود.
هاشمی گفت :درباره اینکه در جلسات مجازی میتوان مصوبات داشته
باشــیم برخی اعضا مخالف و برخی موافق هستند و باید در جلسه هم
اندیشی به بحث گذاشته شود.
وی درباره جلســه هم اندیشی صبح این شــورا نیز ابراز داشت :در این
جلسه در خصوص ساختار شورا بود .اما به نتیجهای نرسیدم.
رئیس شورای شــهر تهران درباره تخصیص یک میلیارد دالر به حمل
و نقــل عمومی گفت :به حمل ونقل عمومــی تخصیصات بیش از این
همچــون تخصیص  ۲میلیارد یورویی برای کل کشــور داشــتیم که
متأسفانه تأمین اعتبار نمیشود.
وی ادامــه داد :تأمین  ۱۹هزار اتوبــوس و  ۴۶هزار مینی بوس مصوبه
هیأت دولت و شــورای اقتصاد دارد و به همه دستگاهها ابالغ شده و با
توجه به کمبــود ارز و کاهش ارزش ریال نگرانیم این مصوبات اجرایی
نشود.
رئیس شورای شهر تهران ساخت اتوبوس برقی پیچیده ندانست و گفت:
اتوبوس ســازهای ما از پس آن بر میآیند و فقط انگیزه نداریم با توجه
به تولید انبوه جهانی ،قیمت قطعات اتوبوس برقی پایین آمده و صحیح
نیست اتوبوس دیزلی و حتی گازی در تهران داشته باشیم.
تاســیس موسســه غیــر تجاری هیئت ورزشــی بســکتبال شهرســتان
همــدان درتاریــخ  17/07/1398بــه شــماره ثبت  934به شناســه
ملــی  14008680375ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده
کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
 - 1موضــوع  ) 1:برنامــه ریــزی در جهــت رشــد و توســعه کمــی و
کیفــی رشــته ورزشــی بســکتبال (از ســنین پایــه تــا حرفــه ای)
و تــاش در راه ایجــاد ســاختار مــدرن نظیــر آکادمــی و موسســات
آموزشــی رشــته ورزشــی بســکتبال
 ) 2رعایــت مفــاد اساســنامه جهانــی  ،کنفدراســیون آســیا و
فدراســیون ج.ا.ا
 ) 3تــاش در جهــت تعمیــم  ،گســترش و توســعه پایــدار رشــته
ورزشــی بســکتبال شهرســتان بــا بــکار گیــری مربیــان و کشــف ،
جــذب و پــرورش اســتعدادها و نظــارت و کنتــرل برنامــه و جلوگیری
از فعالیــت غیــر مجــاز اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در امــور رشــته
ورزشــی بســکتبال
 ) 4برنامــه ریــزی در جهــت جلــب نظــر و مشــارکت مقامــات و
مســئولین اســتان و تکریــم پیشکســوتان و نــام آوران اســتان بــا
هــدف الگــو ســازی بــرای جوانــان
 ) 5نظــارت بــر امــر توســعه باشــگاه داری در ســطح شهرســتان و
تشــویق بخــش خصوصــی در جهــت ســرمایه گــذاری در رشــته
ورزشــی بســکتبال و ایجــاد زمینــه مشــارکت مردمــی و کمکهــای داو
طلبانــه
 ) 6ایجــاد زمینــه و بســتر ســازی مناســب جهــت افزایش تــوان مالی
هیئت شهرســتان
 ) 7تــاش در جهــت ارتقــا ســطح دانــش مربیــان ،داوران ودســت
انــدرکاران رشــته ورزشــی بســکتبال در ســطح شهرســتان بــر
اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی و ملــی از طریــق تدویــن برنامــه
جامــع آموزشــی و بــا هماهنگــی کمیتــه آموزشــی فدراســیون
 ) 8کوشــش و بهــره بــرداری از خدمــات داوطلبانــه مــردم جهــت
پیشــبرد در رشــته ورزشــی بســکتبال و ترغیــب و حمایــت آنــان در
حــدود قوانیــن و مقــررات.
 - 2مدت فعالیت موسسه  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
 - 3مرکــز اصلــی  :اســتان همــدان  ،شهرســتان همــدان  ،بخــش
مرکــزی  ،شــهر همــدان ،محلــه میــدان جهــاد  ،کوچــه ســحر  ،خیابــان
جهــاد  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی 6515734145
 - 4اولیــن مدیــران  :آقــای محمــد اشــتری بــه شــماره ملــی
 3871573345بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره ومدیرعامــل و
خانــم بهجــت تشــکری مســعود بــه شــماره ملــی 3872548778
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای محمــد بیــات بــه
شــماره ملــی  3874554252بــه ســمت عضــو و دبیــر و خانــم
زهــرا یارمطاقلــو بــه شــماره ملــی  3860689142بــه ســمت عضــو
و خزانــه دارهمگــی اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره بــرای مــدت چهــار
ســال انتخــاب گردیدنــد .
 - 5دارنــدگان حــق امضــا  :طبــق ماده  12و  16اساســنامه امضاهای
مجــاز اســناد بانکــی و اوراق بهــادار و تعهــدآور هیئــت بــا امضــای
ثابــت خزانــه دار و رئیــس هیئــت و در غیاب رئیــس  ،نایب رئیس و
در غیــاب نایــب رئیــس ،دبیــر هیئــت قابل اقــدام اســت ضمنا»کلیه
مکاتبــات عــادی اداری (غیرتعهــدآور) بــا امضــای رئیــس هیئــت و در
غیــاب وی ،نایــب رئیــس یــا دبیــر هیئــت انجــام مــی پذیــرد.
 - 6اختیارات مدیرعامل  :طبق اساسنامه
بــه اســتناد مجــوز شــماره  9914/2/226مــورخ 21/06/1398
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان همــدان آگهــی گردیــده اســت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()853563( )853563

آگهــی تغییــرات شــرکت کیمیــا طــب هکمتــان شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  11127و شناســه ملــی 10820109681
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ 28/11/1398
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد :
اعضــای هیئــت مدیــره از  1نفــر بــه  2نفــر افزایــش یافــت و مــاده
مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()856456( )856456

دانش آموزان بهترین سفیران سالمت هستند

وزیــر بهداشــت در دیدار بــا وزیر
آمــوزش و پــرورش و معاونان این
وزارتخانه گفت:هدف ما این است که
هر خانواده یک پایگاه سالمت باشد
و دانش آموزان می توانند ســفیران
سالمت باشند.
به گــزارش خبرنــگار مهــر ،وزیر
بهداشــت و آمــوزش پزشــکی در
حاشیه دهمین برنامه گفتگوی هفته
که باهــدف ایجاد ارتبــاط و تعامل
دوسویه بین وزارت آموزشوپرورش
و دســتگاه های مختلف کشور و با
موضوع گفتگو بر محــور تحول که
با حضــور وزیر آمــوزش و پرورش،
اعضای شورای معاونان ،مدیران کل
آموزش و پرورش اســتان و روسای
 ۷۶۰منطقه آموزش و پرورش کشور
صبح امــروز برگزار شــد ،در جمع
خبرنــگاران در فضای مجازی گفت:
آمــوزش و پرورش نقش پر رنگی به
عنوان دستگاه های موثر در سالمت
جامعه دارد و خوشحال شدم مواردی
را در این جلسه تبادل کردیم.
وی ادامــه داد :ما پیــش از این در
کشور با پوشش باالی واکسیناسیون
و مراقبــت از زنان بــاردار و توصیه
هــای همگانی توانســتیم از مرگ و
میر کــودکان و گروه های آســیب
پذیر جلوگیری کنیم.
وی ادامــه داد :امروز با پرفشــاری
خون که نتیجه تغذیه غلط و شــیوه
زندگی نامطلوب اســت ،مشــکالت

زیادی در کشــور داریم و ساالنه ۹۷
هزار مرگ به دلیل پرفشــاری خون
و عــوارض ناشــی از آن را داریم که
یک فاجعه است.وی با اشاره به آمار
بــاالی مرگ و میر در کشــور بر اثر
بیماریهای غیر واگیــر ،افزود :آمار
مرگ بر اثر پرفشاری خون به عنوان
قاتل خاموش در کشور بسیار نگران
کننده است.
نمکــی بر ضــرورت اصالح ســبک
زندگی در جامعه تاکید کرد و گفت:
بهترین مکان بــرای آموزش اصالح
شیوههای زندگی ،مدرسه است.
نمکــی گفت :قب ً
ال هــم ما همکاری
های مشــترکی با آموزش و پرورش
داشتیم و قرار است کمیته مشترکی
برای پیگیری برنامه های مشــترک
دو وزارتخانه تشکیل دهیم .موضوع
بهداشــت دهان و دندان ،یکی دیگر
از موضوعات مشــترک دو وزارتخانه
است .در اجرای طرح محله محور که

از  ۲۰آبان در کشور آغاز میشود نیز
چه در بخش آموزش همگانی توسط
معلمان و چه بخش دانش آموزی به
عنوان ســفیران سالمت این حرکت
بنیادین را آغاز می کنیم.
در خصــوص نحوه نظــارت وزارت
بهداشــت بر اعمال محدودیت هایی
که قرار اســت از  ۲۰آبان آغاز شود،
گفت :بیان جزئیــات طرح جدید از
حوصلــه این بحث خارج اســت اما
یکی از ابعــادی مهم مورد توجه در
سخنان مقام معظم رهبری تاکید بر
محله محور بودن فعالیت ها بود که
ما خانواده محور بودن این فعالیت ها
و نظارت ها را هم دنبال می کنیم.
ســعید نمکی بیان کــرد :هدف ما
این اســت که هر خانواده یک پایگاه
ســامت باشــد و خانواده ها نقش
آفرینان مهم نظام سالمت هستند .ما
در این راستا نقش آموزش و پرورش
و دانش آموزان را به عنوان سفیران

سالمت بسیار موثر می دانیم.
وی ادامه داد :با هماهنگی ســازمان
هایــی مثل هالل احمر و بســیج و
دیگر ســازمان ها نظارت خود را بر
اجرای پروتکل ها تشــدید خواهیم
کرد.
وزیر آموزش و پرورش نیز بیان کرد:
همه ما می دانیم کــه رفتار جامعه
تحت تاثیر این یادگیری هاست و هر
چه یادگیری بهبــود پیدا کند رفتار
اصالح می شود ما یک میلیون معلم
و  ۱۵میلیون دانش آموز داریم و این
ســپاه عظیم فرهنگی در مصونیت
بخشی و افزایش ظرفیت و توان تاب
آوری جامعه در اختیار بهداشت قرار
می گیرد.
وی ادامــه داد :همه مــا در مبارزه
ســختی هســتیم و در خــط مقدم
وزارت بهداشــت و آموزش پزشکی
است و از همه تالش ها تشکر کردیم
و اعــام آمادگی کردیم که از طریق
انتقال آگاهی کمک کنیم به پیشبرد
اهداف این وزارتخانه.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد :طی
سال های گذشــته گام های خوبی
برداشته شــده و امسال نیز طرح کو
چ را اجرا می کنیم که برای کاهش
وزین و چاقی دانش آموزان است که
کمک کنیم تحرک بدنی آنها بیشتر
شود و حاال که از مدرسه دور هستند
با تغذیه مناســب و تحرک از آسیب
دور باشند.

آموزش نحوه استفاده از ابزار هوشمند به دانش آموزان
وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به سوالی درباره
بروز برخی مشکالت جسمانی برای دانش آموزان
در حین اســتفاده از ابزار هوشــمند گفت :پیش
بینی شــده آموزش های الزم از طریق شبکه شاد
و تلویزیون ارائه شــود؛ ویدئوهایی تولید شده که
کمک می کند تا نحوه استفاده مناسبتر باشد .هر
پدیده جدیدی عوارضــی دارد که باید بر آن غلبه
کنیم.
به گزارش ایسنا ،محسن حاجی میرزایی در حاشیه
«یازدهمیــن گفت وگوی هفته» که با حضور وزیر
بهداشت برگزار شد با بیان اینکه همه ما می دانیم
که رفتــار جامعه تحت تاثیر یادگیری هاســت و
هرچقدر بهبود یابد ،رفتار جامعه اصالح خواهد شد
گفت :یک سپاه بزرگ فرهنگی داریم که شامل یک
میلیون معلم و  ۱۵میلیون دانش آموز می شــود.

وی افزود :عالوه بر این ارتباط وســیعی با خانواده
ها داریم و این ارتباط وســیع می تواند در خدمت
مصونیت بخشــی و افزایش ظرفیــت و توان تاب
آوری جامعه در خدمت عزیزان وزارت بهداشت قرار
بگیرد.وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه همه ما
درگیر یک مبارزه سخت هستیم اظهار کرد :وزارت
بهداشــت در خط مقدم این مبارزه قرار دارد و ما
به نمایندگی از جامعــه بزرگ فرهنگیان از تالش
های ارزشمند انجام شده تشــکر و اعالم آمادگی
کرده ایم که مــی توانیم از طریق آگاهی دهی ،به
پیشــبرد اهداف کمک کنیم.حاجی میرزایی ادامه
داد :درجه بلوغ یک جامعه به میزان هم افزایی ها
در درون آن جامعه برمی گردد و هرچقدر همکاری
بین دستگاه ها بیشتر باشد جامعه توسعه یافته تر
و آمادگی اش برای پیشرفت بیشتر است.وی با بیان

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود شــایگان اوراق مانــدگار
درتاریــخ  08/11/1397بــه شــماره ثبــت  1018بــه شناســه ملــی
 14008112943ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :جمــع آوری خودروهــای فرســوده ســبک و ســنگین و
اوراق ماشــین ســنگین و ســبک واخــذ واعطــای نمایندگــی وخریدوفــروش
ماشــین ســنگین و ســبک واتــاق ماشــین هــای ســبک و ســنگین
وخریدوفــروش لــوازم ماشــین وموتــور و ســاخت کفــی تریلــی وکمپرســی
یــک محــور و دومحــور و ســه محــور و خدمــات بازرگانــی مرتبــط درصــورت
لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی  :اســتان همــدان  ،شهرســتان اســدآباد  ،بخــش مرکــزی ،
شــهر اســدآباد ،خیابــان آیــت الــه کاشــانی  ،کوچــه کاشــانی  ، 13کوچــه
کاشــانی  ، 11پــاک  ، 0طبقــه اول کدپســتی 6541654898
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال
نقــدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
خانــم شــهال غالمــی بــه شــماره ملــی  4010439688دارنــده 500000
ریــال ســهم الشــرکه
خانــم معصومــه نظــری وثــوق بــه شــماره ملــی  4011739715دارنــده
 500000ریــال ســهم الشــرکه
اعضا هیئت مدیره
خانــم شــهال غالمــی بــه شــماره ملــی 4010439688و بــه ســمت رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
نامحــدود
خانــم معصومــه نظــری وثــوق بــه شــماره ملــی 4011739715و بــه ســمت
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه
نامــه هــای عــادی و اداری باامضــای مدیــر عامــل بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد()857080

آگهــی تغییــرات شــرکت اللــه ســیر اللجیــن شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  730و شناســه ملــی 14003478061
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 22/06/1397
ومجوزشــماره 25400/75مــورخ  1/7/1397اداره کل
راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان همــدان تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  1- :ســمت اعضــای هیــات مدیــره بقرارذیــل
تعییــن گردیــد :آقــای مهــرداد اســماعیلی عــزت بــه کدملــی
4040057961بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره آقــای ســیدعلی
حســینی بــه کدملی4051739368بــه ســمت نایــب رییــس
هیئــت مدیــره (خــارج از شــرکا) آقــای مهــدی اســماعیلی عــزت
بــه کدملــی 4051755428بــه ســمت مدیرعامــل وعضــو هیئــت
مدیــره آقــای جوادعــارض بیــن بــه کدملی4051344401بــه
ســمت عضوهیئــت مدیــره (خــارج از شــرکا) آقــای رضــا زنگنــه
بــه کدملی3872189565بــه ســمت عضوهیئــت مدیــره (خــارج
از شــرکا) آقــای حجــت الــه آدمــی بــه کدملی4030819494بــه
ســمت عضوهیئــت مدیــره (خــارج از شــرکا) آقای پرویزپارســانیک
بــه کدملی4030468861بــه ســمت عضوهیئــت مدیــره (خــارج
از شــرکا) آقــای جعفرقنبــری بــه کدملی4051447936به ســمت
عضوهیئــت مدیــره (خــارج از شــرکا) آقــای ســهرابعلی صحــاب
کمنــدی بــه کدملی4031106750بــه ســمت عضوهیئــت مدیــره
(خــارج از شــرکا)  2-حــق امضــا مجــاز درکلیــه مــوارد اعــم از چــک
وســفته وبــرات واوراق واســناد تعهــداور بانکــی ودیگــر عقــود
برعهــده مدیرعامــل ودر غیــاب مدیرعامــل بــا رییــس هیئــت
مدیــره (بــه تنهایــی) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان همــدان مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بهــار ()852061

اینکه زمینه های متنوعی برای همکاری با وزارت
بهداشــت داریم و طی سال های گذشته گام های
خوبی برداشــت شده است گفت :همواره بر توسعه
فعالیت ها تاکید کرده ایم .طرح کوچ برای کاهش
وزن و چاقی دانش آموزان در سال جاری در دست
اجراســت و به افزایش تحرک بدنی آنها کمک می
کند تا بتوانند در این ایام با الگوی تغذیه مناســب
تر از ســامتی خود مراقبــت کنند.وزیر آموزش
و پرورش در پاســخ به ســوالی درباره بروز برخی
مشــکالت جســمانی برای دانش آموزان در حین
استفاده از ابزار هوشــمند گفت :پیش بینی شده
آموزش های الزم از طریق شــبکه شاد و تلویزیون
ارائه شود؛ ویدئو هایی تولید شده که کمک می کند
تا نحوه استفاده مناسبتر باشد .هر پدیده جدیدی
عوارضی دارد که باید بر آن غلبه کنیم.

اخبار

افزایش بیسابقه مرگهای کرونایی در
کشور

ســخنگوی وزارت بهداشــت تاکید کرد :امروز باالترین آمار مرگ
و میــر بیماران قطعی کووید ۱۹-را از ابتدای اپیدمی داشــتیم و
اکنون لزوم رعایت بیشــتر پروتکلهای بهداشــتی و تداوم توسعه
همکاریهای بین دســتگاهی ،بیش از هر زمان دیگری به چشــم
میخورد.
به گزارش ایســنا ،دکتر سیما سادات الری با بیان اینکه متاسفانه
امــروز باالترین آمار مرگ و میر بیمــاران قطعی کووید ۱۹-را از
ابتدای اپیدمی داشــتیم ،گفت :باال رفتن بی سابقه موارد مرگ و
میر بیماری کووید ۱۹-در کشــورمان ،متاثر از افزایش چشمگیر
موارد بســتری در بیمارستانها و مراکز درمانی در هفتههای اخیر
است.
وی افــزود :لزوم رعایت بیشــتر پروتکلهای بهداشــتی و تداوم
توســعه همکاریهای بین دســتگاهی ،بیش از هــر زمان دیگری
به چشــم میخورد و ما در یک جنگ تمام عیار با بیماری به سر
میبریم .هر یک از ما اعم از مردم و مسئوالن دستگاههای اجرایی
کشــور ،باید خودشــان را به عنوان ســربازان این نبرد سهمگین
قلمداد کنند.
الری تاکید کرد :گســترش بیماری و افزایش جانباختگان آن در
کل دنیا رو به شــتاب است که مدیریت آن بیش از هر چیز دیگر
بــه وحدت و همدلی ملی نیاز دارد .امیدواریم با افزایش همدلی و
همکاری بین مردم و مســئوالن شــاهد گذر از ایام سخت فعلی و
توقف شیوع گســترده این بیماری سهمگین در کشورمان باشیم.

 ۴۵۹فوتی جدید کرونا در کشور

سیماســادات الری گفت :از دیروز تا امــروز  ۱۸آبان  ۱۳۹۹و بر
اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۹ ،هزار و  ۲۳۶بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که دو هزار و  ۷۱۲نفر
از آنها بستری شدند.
وی گفت :مجمــوع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۶۸۲هزار و
 ۴۸۶نفر رسید.
الری ادامه داد :متاســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۴۵۹ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۳۸هزار و  ۲۹۱نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشــت گفت :خوشبختانه تا کنون  ۵۲۰هزار
و  ۳۲۹نفــر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص
شده اند.
وی ادامه داد ۵۵۲۳ :نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی افــزود :تا کنون پنــج میلیون و  ۲۲۴هــزار و  ۲۵۲آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
الری گفت :اســتانهای تهــران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شــرقی،
خراســان جنوبی ،ســمنان ،قزوین ،لرســتان ،اردبیل ،خوزستان،
کرمانشــاه ،کهگیلویــه و بویراحمــد ،گیــان ،بوشــهر ،زنجان،
ایالم ،خراســان رضوی ،مازندران ،چهارمحــال و بختیاری ،البرز،
آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و
کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی افزود :اســتانهای هرمزگان ،فارس ،گلســتان و سیســتان و
بلوچســتان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

آگهــی تغییــرات اتحادیــه شــرکتهای تعاونــی مســکن کارمنــدی و کارگــری
همــدان موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت  37و شناســه ملــی
 10820002879بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 12/09/1397و باســتناد نامــه  21231مــورخ  29/10/97اداره تعــاون
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1ســمت اعضــا هیــات مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد :آقــای
فریــدون عبدالملکــی بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره
آقای غالمعلی زندی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره
آقای ناصر قره باغی به عنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره
آقای محمدرضا آیینی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
آقای امیر احمدی یکتا به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
 -2آقــای علــی عریانــی نــژاد بــه عنــوان مدیرعامــل (خــارج از هیــات مدیــره)
بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند .
 - 3کلیــه اوراق بهــادار و اســناد تعهــدآور و قراردادهــا و چــک هــای بانکی با
امضــا رئیــس و در نبــود ایشــان بــا امضــا نایــب رئیــس و مدیــر عامــل و مهــر
اتحادیــه دارای اعتبــار بــوده و کلیــه مکاتبــات عــادی اتحادیــه بــا امضــا رئیس
هیئــت مدیــره و مهــر اتحادیــه دارای اعتبــار می باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()857081( )857081

آگهــی تغییــرات شــرکت الونــد مهــر تویســرکان شــرکت بــا
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  668و شناســه ملــی
10103487165
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 24/02/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
آقــای محمدعلــی ســلیمانی بادریافــت  17.000.000ریــال ســهم
الشــرکه خــود از صنــدوق شــرکت  ،از شــرکت خــارج و دیگــر
هیچگونــه حــق و ســمتی در شــرکت نــدارد.
خانــم لیــا حریــری بــا دریافــت  3.000.000ریــال ســهم الشــرکه
خــود از صنــدوق شــرکت  ،از شــرکت خــارج و دیگــر هیچگونــه
حــق و ســمتی در شــرکت نــدارد .
لــذا ســرمایه شــرکت ازطریــق خــروج شــریک از مبلــغ
 70.000.000ریــال بــه  50.000.000ریــال کاهــش یافــت و
مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان
()868050( )868050

آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی مهندســی پارســیان نیــروی آدراپانــا شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  570و شناســه ملــی 10861156097
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 30/11/1397تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب
گردیدنــد:
آقای محمود بختیاری به کدملی 4011417963
آقای امید جهانبخشی به کدملی 5089931879
آقای اسماعیل الیاسی به کدملی 0590067567
آقای مهدی محمدی به کدملی 3838848845
 - 2بازرســان شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی بــه قــرار ذیــل انتخــاب
گردیدند:
آقــای ســهیل جمالــی بــه شــماره ملــی  4010070188بــه ســمت بــازرس
ا صلی
آقــای رســول محمــودی بــه شــماره ملــی  4010124814بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل
 - 3تــراز مالــی ســود و زیــان شــرکت در ســال مالــی گذشــته مــورد
تصویــب قــرار گرفــت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد
()845634( )845634

آگهــی تغییــرات شــرکت نــو اندیشــان رزن شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  92و شناســه ملــی 10820005550
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 24/08/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 1تعــداد اعضــای هئیــت مدیــره از  2بــه  3نفــر افزایــش یافــتو مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
 2مــوارد ذیــل بــه موضــوع شــرکت الحــاق و مــاده مربوطــه دراساســنامه اصــاح گردیــد:
خدمــات مشــاوره ای  ،آموزشــی و ترویجــی بخــش کشــاورزی
 خدمــات فنــی مهندســی کشــاورزی  -خدمــات گیاهپزشــکی خدمــات مکانیزاســیون کشــاورزی  -خدمــات تامیــن و توزیــعنهــاده هــای کشــاورزی  -خدمــات بازرگانــی (بازاریابــی غیــر
هرمــی  ،غیــر شــبکه ای و غیــر اینترنتــی ) ایجــاد مراکــز فــروش
 جانمایــی گلخانــه -9طــرح نویســی گلخانــه -مســئول فنــیگلخانــه  -ارائــه خدمــات دام و طیــور  -نقشــه بــرداری زمیــن
هــای زراعــی  -خدمــات -GPS-GISارائــه خدمــات فضــای ســبز
خدمــات کشــاورزی ،آموزشــی و ترویــج امــور و علــوم وابســتهبــه کشــاورزی (درکلیــه مــوارد درصــورت لــزوم قانونــی پــس
ازاخــذ مجوزهــای الزم).
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن()845633

آگهــی تغییــرات شــرکت ســبز نمــای هگمتانــه شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  8381و شناســه ملــی 10820081247
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 22/12/1397تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
نشــانی شــرکت ازآدرس قبلــی درهمــدان بــه آدرس  :اســتان
همــدان  ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر همــدان،
پــل شــورین  ،کوچــه ((فرعــی اول))  ،خیابــان 10متــری آیــت الــه
طالقانــی  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف  ،کدپســتی 6513746796
تغییــر یافــت ومــاده مربوطــه دراساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()845635( )845635

آگهــی تغییــرات شــرکت نــو اندیشــان رزن شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  92و شناســه ملــی 10820005550
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  25/08/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 1اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دوســالانتخــاب گردیدنــد:
آقایــان علــی هدایتــی بــه شــماره ملــی  3992228274و ســعید
مهرانفــر بــه شــماره ملــی  3992522016و مالــک میرزایــی بــه
شــماره ملــی 3992489086
 2آقــای اســماعیل تقــی پوراحمــر بــه شــماره ملــی 3980016730بــه ســمت بــازرس اصلــی وخانــم مــژده صفالــو
مدبــر بــه شــماره ملــی  3980157709بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن()845630

