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اقتصاد

شنبه  1آذر ماه 1399
شمــاره 4067

سقف وام شرکت های دانش بنیان افزایش یافت

پرداخت خسارت  3میلیاردی آتش سوزی توسط بیمه کارآفرین

در پی وقوع آتش سوزی در سردخانه آلتین آلما در شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی ،بیمه کارآفرین بیش از سه میلیارد ریال
خسارت پرداخت کرد.کارشناسان فنی و مالی شرکت بیمه کارآفرین در ساعات اولیه اعالم این حریق ،جهت تعیین علت حادثه و برآورد
خسارت در محل حضور پیدا کردند.در این حادثه مبلغ  37.720.243.110ریال خسارت توسط بیمه کارآفرین پرداخت شد.بنابراین گزارش،
سردخانه آلتین آلما در این حادثه بر اثر نقص فنی در سیستم الکتریکی برق دچار حریق شد که با تالش نیروهای اعزامی آتش نشانی و
خدمات ایمنی شرستان مهاباد آتش سوزی مهر گردید.پرونده ارزیابی این حادثه در شعبه مهاباد تشکیل و با ازریابی و نظارت مدیریت بیمه
های آتش سوزی و رئیس شعبه مهاباد مبلغ خسارت این حادثه ارزیابی و در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شد .سردخانه آلتین آلما در
شهرستان نقده استان آذربایجان غربی ،در شعبه مهاباد بیمه کارآفرین تحت پوشش بیمه آتش سوزی و مسئولیت قرار دارد.

اخبار

جزئیات وام  ۱میلیونی برای  ۱۰میلیون
سرپرست خانوار

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشــتی جزئیات اعطای تســهیالت قرض
الحســنه یک میلیون تومانی به  ۱۰میلیون سرپرســت خانوار را
تشــریح کرد.به گزارش مهر ،عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی در یادداشتی نوشت:
پرداخــت وام قرض الحســنه یک میلیونی به حــدود  ۱۰میلیون
سرپرست خانوار که درآمد ثابت ندارند از محل همان اعتبارات ۷۵
هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا
است .برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از انحراف از هدف تورمی،
علی رغم نیاز به منابع مالی جهت تأمین نیازهای معیشــتی مردم،
بانک مرکزی چارهای جز ادامه سیاستهای انضباطی خود و عدم
انبساط جدید پولی ندارد.با توجه به اهمیت کنترل نقدینگی و تورم،
کمکهای دیگری نیز که از ســوی دولت و مجلس محترم برای
معیشت مردم در نظر گرفته میشود ،به این نکته مهم توجه داشته
انــد و به منابعی غیر از منابع بانک مرکزی ،برای تأمین آن ،تکیه
میکننــد .بانک مرکزی در خصوص کنتــرل تورم حداکثر تالش
خود را به عمل آورده و از تمام ابزارهای الزم استفاده خواهد کرد.
در آذر ماه که برای کنترل شــیوع بیماری کرونا برخی از مشاغل
تعطیل میشــوند ،شــعب بانکها با حداکثر نصف تعداد کارکنان
فعالیت خواهند داشت .ضمن قدردانی از تالشهای فداکارانه تمام
همکاران بانکی در شــعب بانکها ،تمهیــدات الزم برای کاهش
ضرورت حضور مشــتریان در شعب ،بر اســاس دستورالعملهای
ابالغی ،پیش بینی شده است.

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران از افزایش سقف اعتباری شعبه برای ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان
غیر صادراتی معادل ســقف تسهیالت صادراتی خبرداد .مجید غفوری منش با بیان این مطلب گفت :در پی ارتقا شعبه یزد به
درجه ممتازی ،این شــعبه در نظر دارد برای شرکت های دانش بنیان غیر صادراتی ،معادل آنچه که به شرکت های صادراتی
این حوزه پرداخت می کند ،تسهیالت تخصیص دهد.غفوری منش با اشاره به معرفی خدمات بانک توسعه صادرات  ،تصریح
کرد :شــعبه یزد از دو ســال پیش تا کنون با کمک پارک علم و فناوری این استان به شرکت های دانش بنیان خدمات ارائه
می دهد و در این محدوده زمانی بیش از  1000میلیارد ریال به شــرکت های کوچک و بزرگ صادراتی این حوزه تســهیالت
ارائه کرده است.

 ۸۰درصد رانندگان ،تسهیالت بانکی  ۶۰میلیون ریالی دریافت کردهاند

معاون حمل و نقل ســازمان راهداری
و حمل و نقل جادهای کشــور با اشاره
به اقدامات این سازمان در بخشهای
مختلف از زمان شیوع کرونا گفت۸۰ :
درصد رانندگان ،تســهیالت بانکی ۶۰
میلیون ریالی دریافت کردهاند.
به گزارش پایگاه خبــری وزارت راه و
شهرســاری ،اقدامات و عملکرد حوزه
حمل و نقل جادهای کشــور در مقابله
با شــیوع ویروس کرونا در بخشهای
حمل و نقل مسافر ،حمل و نقل کاال،
حمل و نقل بینالمللی ،ایمنی و ترافیک
و مدیریت اطالعات راهها و حمل و نقل
جادهای تشریح شد.
معاون حمل و نقل ســازمان راهداری
و حمل و نقل جــاده ای در خصوص
عملکرد حــوزه حملونقل در مقابله با
شــیوع ویروس کرونا گفت :در بخش
حملونقل مســافر از اول اســفند ماه
ســال  ۱۳۹۸تا پایــان مهرماه ،۱۳۹۹
حدود  ۵۶.۱میلیون نفر مســافر توسط
ناوگان عمومی حمــل و نقل جابهجا
شده که در مقایسه با  ۹۹.۷میلیون نفر
مسافر جابهجا شده در مدت مشابه سال
گذشــته ،این رقم  ۴۳.۷درصد کاهش
پیدا کرده اســت .طی همین مدت به
دلیل کاهش  ۱۵درصدی ضریب اشغال
صندلی در ناوگان اتوبوسی درآمد بخش
حمل و نقل مســافر نســبت به مدت
مشابه سال گذشته ،به بیش از  ۲هزار
میلیارد تومان کاهش یافته است.
«مهران قربانــی» افزود :اقدامات مهم
سازمان راهداری و حملونقل جادهای
در بخش حمل و نقل مسافر به منظور
مقابله با شــیوع ویروس کرونا شامل
سرفصلهای اطالعرســانی و ارسال
ابالغیهها ،اقدامات پیشگیرانه ،اقدامات
حمایتی از شاغالن بخش ،اقداماتی در

تاسیسشرکتسهامیخاصپردازشگراناعتباربرزینایرانیاندرتاریخ
 1399/04/26بهشمارهثبت 72948بهشناسهملی14009293826
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی میگــردد .موضوع فعالیــت :انجام کلیه فعالیتهــای مجاز در
چارچوب قوانین و مقرارت جاری کشــور در حــوزه خدمات فنی ،اقتصادی،
مدیریتی ،مطالعاتی ،علمی و مهندســی در قالب پیمانکاری ،اجرا ،مشــاوره،
نظــارت و مدیریت پروژه ،مدیریــت اجرایی ،کنترل پــروژه ،برنامهریزی،
راهاندازی ،مطالعات و ارزیابیهای فنی و اقتصادی ،امکانســنجی ،طراحی،
محاسبات ،ارزیابی و تحلیل ریسک ،مهندسی فرایندها ،مهندسی معکوس،
خدمات ممیزی و استانداردسازی ،مهندسی ارزش ،کنترل کیفیت ،انتقال
تکنولــوژی و دانــش از طرق مختلف از جمله تهیه مطالب ،برگزاری همایش،
تدوین و ارائه آییننامهها ،دســتورالعملها و استانداردها ،مدیریت نظام
ایدهها و پیشــنهادها با هدف اخذ و اعطــای نمایندگیهای داخلی و خارجی،
اخذ وام و تســهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسســات
مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ،شرکت در کلیه مناقصات
و مزایــدات دولتــی و خصوصی داخلی و خارجی ،انعقاد انــواع قراردادها و
تفاهم نامه ها با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشــور ،با
تاکید بر همکاری با کلیه موسســات و ارگان های دولتی و خصوصی و مراکز
مطالعاتی داخلی و خارجی ،از قبیل انجام انواع پروژه ها و طرح ها ،مشــاوره،
برگزاری کنفرانس ها ،سمینارها ،همایش ها ،کارگاه ها ،نمایشگاه ها انجام
مبادالت و معامالت مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربــط مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
خراســان رضوی  ،شهرستان مشــهد  ،بخش مرکزی  ،شهر مشهد ،محله سه
راه ادبیات  ،خیابان تربیت  ،خیابان مســعود غربی  ،پالک  ، 58طبقه ســوم ،
واحد جنوبی کدپســتی  9183634351سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  10000سهم  100ریالی
تعداد  10000سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره  99-9301-30مورخ  1399/02/30نزد بانک
سامان شعبه مشهد با کد  9301پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره
آقای محمد جهانیان به شماره ملی  0839451830و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2ســال آقای رحیم عزیزی به شــماره ملی 0946189897
و به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  2ســال خانم فاطمه جهانیان به شــماره ملی  0946919453و به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق
و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها
عقود اســامی و همچنیــن کلیه نامه های عــادی و اداری باامضاء مدیرعامل
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
بازرســان خانم فائزه ابراهیمی به شــماره ملی  0910005532به سمت
بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی خانم مجیده بلوکی به شماره ملی
 1063942861به ســمت بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه
کثیــر االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت تعییــن گردید .ثبت
موضــوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری مشهد ()1047633

آگهیتغییراتشــرکتدایانمهانخاورانشرکتسهامیخاص
بهشمارهثبت62158وشناسهملی14006961054بهاستناد
صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ 1399/03/21
تصمیماتذیلاتخاذشد:تعداداعضاءهیأتمدیرهبه 3نفرکاهش
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح مذکور اصالح گردید.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان رضوی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1047660

جهت حذف مراجعات حضوری و اعالم
گزارشها بوده است.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای با اشاره به اقدامات
حمایتی صورت گرفتــه از رانندگان و
شــاغالن بخش حمل و نقل مســافر
جــادهای گفت :تســهیالت بانکی به
رانندگان متقاضی به مبلغ  ۶۰میلیون
ریــال برای هر راننده و شــرکتهای
حملونقل متقاضی به ازای هر شاغل
 ۱۲۰میلیــون ریال اختصــاص یافته
است .تا این تاریخ  ۸۵درصد رانندگان
مســافری و  ۵۷درصد شــرکتها وام
مذکور را دریافــت کردهاند ،همچنین
پیگیری معوق نمودن پرداخت حق بیمه
رانندگان تا پایان اردیبهشــت ماه سال
 ۹۹از سازمان تأمین اجتماعی محقق
شــد.وی افزود :از طرفی بخشــودگی
اجاره بهاء غــرف حملونقلی ،هزینه
آب و برق مصرفــی ،مالیات عملکرد
ســه ماهه و عوارض جابهجایی مسافر
به دستگاههای ذیربط در دست پیگیری
قرار دارد که اگرچه بخشــودگی اجاره
بهاء غرف مســافری در اکثر استانها
محقق شده اســت اما میزان آن کافی
نیســت و همچنین پیگیری بازگشایی
خوابگاه رانندگان در پایانههای عمومی

مســافری از دیگر اقدامات انجام شده
است.
قربانی درخصوص اقدامات انجام شده
در حوزه حمل و نقل کاال خاطرنشــان
کرد :اســفندماه  ۹۸تا نیمه آبان  ۹۹بر
اساس بارنامههای صادره بیش از ۲۲.۲
میلیون ســفر کامیون با حــدود ۳۴۲
میلیون تن بار جابجا شده که میزان بار
حمل شده نسبت به مدت مشابه سال
قبل از رشد  ۴.۷درصدی برخوردار بوده
اســت .وی درخصوص اقدامات مهم
سازمان راهداری و حملونقل جادهای
در بخش حمل و نقــل کاال گفت :با
هدف مقابله با شــیوع ویروس کرونا
تمدید غیرحضوری و سیستمی کارت
هوشــمند رانندگان و کارت ســامت
رانندگان و پروانه فعالیت شرکتهای
حملونقل ،تجهیز درمانگاههای مستقل
در پایانهها و اســتقرار پزشک و تأمین
فضای مــورد نیاز مأموران بهداشــت
برای غربالگری افراد ،نظارت و کنترل
وضعیت بهداشتی ،خروج بارهای قابل
ارائه در خــارج از ســالنهای اعالن
بار تــا حد امکان ،پیگیــری و نظارت
بر ضدعفونی ســالنهای اعالن بار و
محل تجمع راننــدگان و جلوگیری از
ورود افراد متفرقه ،یکسره کردن اعالم

تاســیس شــرکت ســهامی خاص تــوان ســازان ترنــم ســامت درتاریخ
 1399/08/24به شــماره ثبت  74470به شناسه ملی 14009578970
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی میگــردد .موضوع فعالیت :خدمات فنی و مهندســی ،ســاخت و
تولید در حوزه های طراحی و ســاخت تجهیزات پزشکی  ،صنعتی و قطعات آن،
مدیریت طرح( مدیریت پیمان )  ،طراحی  ،انتقال تکنولوژی  ،تامین  ،ســاخت
و نصب و راه اندازی  ،بهره برداری  ،تعمیر و نگهداری  ،بومی ســازی  ،خرید و
فروش  ،صادرات و واردات تکنولوژی ،خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز
در زمینه طراحی  ،انتقال تکنولوژی  ،تامین  ،ساخت  ،نصب و راه اندازی ،بهره
برداری  ،تعمیر ونگهداری  ،بومی سازی  ،خرید و فروش  ،صادرات و واردات،
مدیریت  ،پشــتیبانی فنی و مهندسی صنایع داخل کشور جهت ظرفیت سازی
 ،طراحــی  ،راه اندازی خطوط تولید تولید اجزاء مختلف تاسیســات و تجهیزات
مربوط به حوزه فعالیت شرکت ،خدمات فنی و مهندسی در کلیه مراحل شامل
مطالعه  ،طراحی  ،ساخت  ،تامین  ،نصب و راه اندازی  ،بهره برداری  ،نگهداری
و تعمیر امور مرتبط با حوزه فعالیت شرکت ،مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح
هــای توجیهی ( فنی – اقتصــادی ) و نظارت  ،تطبیق عملیات و مصرف منابع در
طرح های تولیدی مرتبط با حوزه فعالیت شرکت ،تطبیق طرح و مشخصات فنی
تجهیزات  ،کنترل  ،نظارت بر ســاخت  ،تســت  ،تحویل تجهیزات در آزمایشگاه
های داخل و خارج  ،اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و آزمایشگاه های بین
المللــی مرتبط با حوزه فعالیت شــرکت ،ارائه خدمات آزمایشــگاهی مرتبط با
فعالیت شرکت ،مشاوره  ،طراحی ،ساخت  ،خرید  ،نصب و راه اندازی تجهیزات
آزمایشــگاهی مرتبط با حوزه فعالیت شــرکت ،اســتفاده از تســهیالت مالی و
اعتباری بانک ها و ســایر موسسات مالی اعتباری دخلی و خارجی جهت فعالیت
های شــرکت  ،شــرکت در مناقصات و مزایده ها ،کلیه فعالیت های بازرگانی و
واردات و صــادرات کاالهای تجاری و صنعتی مرتبط با حوزه فعالیت شــرکت،
اجرای طرح های تولیدی جدید و توســعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود
مرتبط با فعالیت شــرکت ،عقد قرارداد با اشــخاص حقوقی و حقیقی و شرکت
در مناقصــات و مزایــده های داخلی و خارجی مرتبط با حوزه فعالیت شــرکت،
شــرکت در نمایشــگاه های داخلی و خارجــی مرتبط با حوزه فعالیت شــرکت،
تحلیل سیســتم های صنعتی مرتبط با حوزه فعالیت شــرکت درصورت لزوم
پــس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش
مرکزی  ،شــهر مشــهد ،محله حضرت ابوطالب(ع)  ،خیابان حاشیه کال  ،خیابان
شــفا ، 2پالک  ، 0طبقه همکف کدپســتی  9196773113سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت اســت از مبلغ  2,000,000ریال نقدی منقســم به  200سهم
 10000ریالی تعداد  200سهم آن با نام عادی مبلغ  2000000ریال توسط
موسســین طی گواهی بانکی شــماره  198/73مــورخ  1399/08/15نزد
بانک ســینا شعبه بلوار معلم-مشهد با کد  198پرداخت گردیده است اعضا
هیئت مدیره خانم محبوبه اکرامی فرد به شــماره ملی  0630114730و به
ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای مصطفی محتشمی پور
به شــماره ملــی  0946830452و به ســمت رئیس هیئــت مدیره به مدت
 2ســال آقای حســن طالبی به شــماره ملی  5239735840و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت  2ســال
دارندگان حق امضا  :کلیه اسناد عادی و نامه های شرکت با امضای مدیرعامل
یا رئیس هیئت مدیره شــرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .همچنین
کلیه اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت نظیر قراردادهــا ،چکها و  ....با امضای
مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد.
اختیــارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه بازرســان آقای احســان اله یاری به
شــماره ملی  0922328064به ســمت بازرس علی البدل به مدت  1ســال
خانم نگار فتح آبادی به شــماره ملی  0944631959به سمت بازرس اصلی
به مدت  1ســال روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت
تعییــن گردیــد .ثبت موضوع فعالیــت مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1047602

بار و برداشــت محدودیتهای زمانی
قبلی ،توقف موقــت اجرای طرح ثبت
اثر انگشــت در تمامی مراحل دریافت
بار و ابالغ دستورالعمل اتخاذ تدابیر الزم
در پایانهها و سالنهای اعالم بار انجام
شده است.
معاون حمل و نقل افــزود :همچنین
پروتکلهای تهیه شــده توسط وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی
درخصوص تدابیر الزم و پیشــگیرانه
بــه ادارات کل راهداری و حمل و نقل
جادهای سراسر کشور ابالغ شده است و
بسته های بهداشتی در اختیار رانندگان
حامل کاالهای اساســی قــرار گرفته
است.وی گفت :به منظور مهار ویروس
کرونا راهاندازی قرارگاه مدیریت بحران
در ستاد سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای،پیگیریمستمرولحظهبهلحظه
وضعیت نــاوگان ترددکننده و متوقف
در خارج از کشــور ،مشــارکت فعال با
دیپلماتهای ایرانی منطقه و همکاران
وزارت امور خارجه و رایزنیهای مداوم
با مراجع ذیربط بینالمللی مانند ایرو،
اکو و دبیرخانه راهگذرهای حمل و نقل
بینالمللی انجام شده است ،همچنین
برگزاری جلسات با کشورهای منطقه
به صورت دورسخنی و تبادل نظر برای
ارائه راهکارهای برون رفت از مشکالت
ناشی از شیوع ویروس کرونا ،مشارکت
در تنظیــم پروتکلهــای مشــترک
بهداشتی با هماهنگی وزارت بهداشت،
درمــان و آموزش پزشــکی ،طرح و
تصویب تفکیک وظایف دستگاههای
مســتقر در مبادی خروجی در کارگروه
ویــژه شــورای ســاماندهی و تمدید
غیرحضوری پروانه فعالیت شرکتهای
حمل و نقل بینالمللی تا پایان سال ۹۹
از دیگر اقدامات بوده است.

خبر

رفت و برگشت طرح جهش تولید مسکن

دولت به دلیل عدم پیــش بینی منابع کافی،
مخالفــت خود را با طــرح نمایندگان مجلس
مبنی بر جهش تولید مســکن اعالم کرده؛ با
ایــن حال طرح ،مراحل دوفوریت و بررســی
در صحــن را طی کرده و به زودی توســط
بهارستان نشینان تصویب می شود.
به گزارش ایســنا ،دوم مهرمــاه کلیات طرح
«جهش تولید و تامین مسکن» با هدف تولید
و تامین ساالنه یک میلیون واحد مسکونی به
تصویب نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
رســید و برای بررسی بیشــتر به کمیسیون
عمــران ارجاع شــد .بنــا به گفتــه فیروزی
پوربادی ،عضو کمیســیون عمران ،بررســی
جزئیــات طرح در مراحــل نهایی قرار دارد و
کمیسیون عمران مصمم است هر چه سریعتر
این طرح را به صحن علنی برساند.
وی با اشــاره به بررسی این طرح در جلسات
این کمیســیون با حضور مســئوالن دولتی و
اعضــای شــورای نگهبان افــزود :مهمترین
ایرادی که به طرح گرفته شــده نکته مربوط
بــه تامین مالــی طرح اســت؛ موضوعی که
دولــت هم دغدغه آن را داشــت .هم اکنون
طرح جهش تولید مســکن برای چکش کاری
بیشتر در کمیسیون عمران با حساسیت بیشتر
در حال بررسی است تا یک طرح پخته تقدیم
صحن علنی شود.
عــزم مجلس برای تصویب طرح جهش تولید
مسکن در حالی جزم شده که برخی مسئوالن
دولتی مخالفت آشــکار و پنهان خود را با آن
به دلیل عــدم پیش بینی منابــع مالی الزم،
زمزمه های نرخ سود پایین تسهیالت ،تبعات
زیســت محیطی و تورم زا بودن اعالم کرده
اند .ایــن برنامه در حالــی روی میز پارلمان
قــرار گرفته که برخی طرح های گذشــته به
اختصاص بدون ضابطه اراضی کشــاورزی و

منابــع طبیعــی بــرای احداث پــروژه های
عمرانی منجر شــد و نهایتا به دلیل جانمایی
نامناسب ،اقشــار پایین از واحدهای مسکونی
آن استقبال نکردند.
روز  ۲۵شــهریور ،دولت طی یک نامه کوتاه
خطــاب بــه وزارت اقتصاد ،ســازمان برنامه
و بودجــه و معاونــت امور مجلــس رئیس
جمهــوری مخالفت خود را بــا این ایده ابراز
کرد.
از سوی دیگر شــنیده ها حاکی از این است
که همه دولتی ها با این طرح مخالف نیستند
امــا طبیعتا از موضع کلــی دولت حمایت می
کنند.
کارشناســان معتقدند هــر قانون و برنامه ای
که مشــروط به داشــتن پیوســتهای زیست
محیطــی بتواند کســری حدود پنــج میلیون
واحد مســکونی بــرای متقاضیــان واقعی را
تامین کند خوب اســت .اما تجربه طرحهای
قبلــی مثل مســکن مهر نشــان داده دولتها
توانایی اجرای مســتقیم را ندارند و در طرح
جهش مســکن باید این مساله لحاظ شود که
از توان بخش خصوصی استفاده شود.
نماینــدگان می گوینــد :در فرایند بررســی
جزئیــات طــرح از همفکــری و مشــارکت
مســئوالن در بدنه دولت نیز استفاده خواهد
شــد تا طرح جهش تولید مســکن با کمترین
ضریب خطا تهیه شود.

آگهی تغییرات شــرکت کسری انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص

تاســیس شرکت ســهامی خاص کهربا سازان برق و ســاختمان آمارد
درتاریــخ 1399/08/25بــه شــماره ثبــت 8281بــه شناســه ملی
 14009584971ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ساخت و
تولیدانواعسازههایکامپوزیتیباطرحنانودرزمینههایبرقی،صنعتی
،کشــاورزی،ســاختمانیونصبواجراءوپیمانکاریتولیداتشــرکتو
ساخت کلیه سازه های هوایی ،زمینی  ،دریایی ،ورزشی  ،عقد قرارداد با
اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ،صادرات و واردات
کلیه تولیدات شــرکت ،شــرکت در مناقصــات و مزایده هــای دولتی و
غیردولتــیوخصوصــی،اخــذواموتســهیالتریالــیوارزیازبانکهاو
موسســات مالی و اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجــع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
 :اســتانمازندران  ،شهرســتان آمل  ،بخش دشت سر  ،دهستان دشت
ســرغربی  ،روســتا فیروزکالســفلی ،محله ندارد  ،خیابان پژوهشکده ،
خیابــانآمل-بابــل،پالک، 0طبقههمکفکدپســتی4619332998
ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 100,000,000ریال
نقدی منقسم به  1000سهم  100000ریالی تعداد  1000سهم آن با
نام عادی مبلغ 100000000ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی
شــماره  60/99/1035329مــورخ  1399/08/14نــزد بانک رفاه
کارگــرانشــعبهمرکزیآملباکــد 236پرداختگردیدهاســتاعضا
هیئتمدیرهآقایمحمدپاشابهشمارهملی 2130020992وبهسمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای مهدی نیک زاد آملی به
شــماره ملی 2140140095و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت
 2ســال آقای کاظم قاسمی به شــماره ملی  2140416341و به سمت
مدیرعاملبهمدت 2سالوبهسمتعضواصلیهیئتمدیرهبهمدت2
سالدارندگانحقامضا:کلیهاوراقواسنادبهاداروتعهدآورشرکتاز
قبیل چک ،سفته ،بروات ،عقوداسالمی قراردادهاو همچنین کلیه نامه
هایعادیواداریباامضاءمدیرعاملبهتنهاییهمراهبامهرشرکتمعتبر
میباشداختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهبازرسانخانمسیدهالهام
حســینی به شماره ملی  2130416691به ســمت بازرس علی البدل
بهمدت 1ســالآقایرمضانعلیســلیمانیخوئینمطلقبهشــمارهملی
 2259668747به ســمت بازرس اصلی به مدت 1سال روزنامه کثیر
االنتشاراعتدالجهتدرجآگهیهایشرکتتعیینگردید.ثبتموضوع
فعالیتمذکوربهمنزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشد.ادارهکل
ثبت اســناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریآمل()1047104

آگهی تغییرات شــرکت کســری انرژی پاسارگاد شرکت سهامی
خاص به شــماره ثبت  53612و شناســه ملی 14004702132
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مورخ
 1399/07/14تصمیماتذیلاتخاذشــد-:اعضاءهیئتمدیره
بــه قــرار ذیل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد :آقای صدرا
کیوان به شــماره ملی 0920438156و آقای مســعود افشاریان
طرقبه به شــماره ملی 0921018142و آقای محمد ســلیمانی به
شــماره ملی - 0920822282آقای ســید امیر فردانیان کدملی
 0922666334به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین آقائی
میبدی کدملی  0923145311به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند .ـ روزنامه کثیراالنتشار اعتدال
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد - .ترازنامه و حساب سود
و زیان سال 1398مورد تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت اسناد
و امالک اســتان خراســان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریمشهد()1047598

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی پرواربندی گوســاله چوبــداران مازند
ساریبهشمارهثبت 6086وشناسهملی 10760336514بموجبنامه
شــماره 3476مــورخ1399/03/18اداره تعــاون و کار و رفاه اجتماعی
شهرســتان ساری و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1398/04/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف ) موضوع شرکت به شرح
ذیل تغییر یافت پرورش مرغ گوشــتی و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید:ب)محلشــرکتدرواحدثبتیســاریبهآدرساستانمازندران
 ،شهرســتان ساری  ،بخش رودپی  ،دهستان رودپی شرقی  ،آبادی چمازک،
محلــه چمازک  ،خیابان اصلی  ،کوچه (باغات)  ،پالک ، 63.001طبقه همکف
کدپستی4818185675تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوقاصالحگردید.ج)نامشرکتبه“تولیدیمرغگوشتیچوبدارانمازند
ســاری “ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید .چ ) اداره
امورتعاونی،برعهدههیأتمدیرهایمرکباز3نفرعضواصلیو2نفرعضو
علیالبدل اســت که از بین اعضا برای مدت ســه سال انتخاب میشوند.و
ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید .ح ) اساســنامه جدید شــرکت
مشــتملبر 52مادهو 36تبصرهبراســاساصالحاتانجامشــدهمصوبه
مورخ17/2/93مجلسشورایاسالمیدرجلسهقرائتوبهتصویبکلیه
اعضایحاضردرمجمعرسیدادارهکلثبتاسنادوامالکاستانمازندران
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری ()1047106

بهشــمارهثبت 53612وشناســهملی 14004702132بهاســتناد
صورتجلســههیئتمدیرهمورخ 1399/07/14تصمیماتذیلاتخاذ
شــد  :آقای محمد ســلیمانی کدملی 0920822282به ســمت رئیس
هیئــت مدیــره و مدیر عامــل آقای مســعود افشــاریان طرقبه کدملی
 0921018142به ســمت نایــب رئیس و آقای صــدرا کیوان کدملی
 0920438156به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شــدند و کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء
مشــترکمدیرعاملویکیازاعضایهیئتمدیرههمراهبامهرشــرکت
دارای اعتبار می باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان
رضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد()1047597
آگهیتغییراتشرکتیخکدهشرکتبامسئولیتمحدودبهشمارهثبت
 46166و شناســه ملی 10100747383به استناد صورتجلسه هیئت
مدیــرهمورخ 1399/03/26تصمیماتذیلاتخاذشــد:یوســفچرچی
قدیمبهکدملی1580138985بهسمتمدیرعاملونائبرئیسهیئت
مدیــره و جواد چرچی قدیم به کدملی  1580175317به ســمت رئیس
هیئت مدیره انتخاب شــدند .کلیه اوراق و اســناد و مدارک تعهدآور اعم
از چک  ،ســفته  ،برات و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضای جواد
چرچی قدیم (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها
وموسساتغیرتجاریتبریز()1046236
آگهیتغییراتشــرکتحفاریومعدنکاریسوقندشرکتبامسئولیت
محدود به شــماره ثبــت  67398و شناســه ملــی  10100811207به
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/07/28تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  - 1:کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور شــرکت اعم از چک
– سفته – بروات و عقود اسالمی با امضای منفرد رئیس هیات مدیره آقای
رضا فیوجی همراه با مهر شــرکت و ســایر مکاتبــات اداری و اوراق عادی و
قراردادهــا با امضای منفرد مدیرعامل آقای فرزان گرگیچ یا رئیس هیات
مدیره آقای رضا فیوجی همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود  .اداره کل
ثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاریمشهد()1047034

