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 ۱۳۲فوتی کرونا در کشور

امدادرسانی به  ۷۰کوهنورد حادثه دیده طی چند روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۲۱۲هزار و  ۴۸۱نفر رسید ،گفت:
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۳۲ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،دکتر سیما سادات الری ،گفت :از دیروز تا امروز  ۹دی  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۶ ،هزار
و  ۱۰۸بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شــد که  ۸۱۵نفر از آنها بستری شدند .بر این اساس مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشــور به یک میلیون و  ۲۱۲هزار و  ۴۸۱نفر رســید.وی افزود :متاســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۳۲ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۴هزار و  ۹۴۶نفر رسید.به گفته وی ،خوشبختانه تا
کنون  ۹۶۹هزار و  ۴۰۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

اخبار

موضوع استعفای حجت نظری
یکشنبه آینده تعیین تکلیف میشود

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت :امروز مذاکراتی با حجت
نظری درباره درخواست اســتعفای وی انجام میشود و یک شنبه
آینده در هیئت رئیســه درباره این موضوع تصمیم گیری و تعیین
تکلیف می شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،محســن هاشــمی در حاشیه دویست و
شصتمین جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران ،درباره استعفای
اعضای شــورای شهر گفت :آقای اعطا اســتعفا نداده است درباره
آقــای نظری هم بنده در حال حاضــر خبر جدیدی ندارم که بیان
کنم.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به ثبت استعفای حجت نظری
در روز یکشــنبه عنوان کرد :استعفا را ایشان به بنده دستی تحویل
دادهاند اما شاید شخص ًا ثبت رسمی کرده باشند .البته من استعفای
غیر رســمی ایشان را به هیئت رئیسه تحویل دادم و قرار شد آقای
امینی نایب رئیس شورای شهر گزارش مذاکره با آقای نظری برای
منصرف کردن وی از اســتعفا را به هیئت رئیسه تحویل دهند که
این گزارش ارائه شد.
هاشــمی افزود :در حال حاضر قرار است هیئتی چند نفره با ایشان
جلسه داشته باشند و این جلسه عصر امروز برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نظری در جلسات حضور آنالین دارد
یا خیر ،عنوان کرد :آقای نظری قهر نکردهاند بلکه استعفا دادهاند .بنده
استعفای رسمی ایشــان را ندیدهام اما اعالم شد که متن این استعفا
امروز در کارتابل آمده اســت .ما آئین نامه داریم و براساس آئین نامه
عمل خواهیم کرد.رئیس شــورای شهر تهران در پاسخ به این سوال
که با توجه به غیبت سه جلسهای نظری در جلسات شورای شهر چه
تصمیمی برای وی گرفته خواهد شــد ،گفت :هنوز سه جلسه نشده و
گویا دو جلسه غیبت داشــتهاند که این عدم حضور میتواند به دلیل
مرخصی باشــد چراکه هنوز رسم ًا اتفاقی رخ نداده است .به طور کلی
امروز مذاکراتی با ایشــان انجام میشود و در هیئت رئیسه یک شنبه
آینده درباره این موضوع تصمیمگیری و تعیین تکلیف میشود.هاشمی
در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته نیز ناهید خداکرمی و
بهاره آروین اعضای شورای شــهر تهران استعفا دادند ،تصریح کرد:
هرکس که در جلسه از جای خود بلند شود ،به معنای استعفا نیست.
وی ابراز داشت :جلسه امروز شورای شهر عمدت ًا مصوبات مربوط به
باغات و  ۱۶مورد نام گذاری بود و یک خیابان نیز به نام شهید ابو
مهدی مهندس نامگذاری شد.
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معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هاللاحمر ،از امدادرسانی به  ۷۰کوهنورد حادثه دیده در ارتفاعات سخت گذر کوهستانی سراسر
کشور طی پنج روز گذشته خبر داد.محمد باقر محمدی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود :از روز سوم تا هشتم دی ماه،
 ۳۷ماموریت امداد و نجات در کوهستان برای نجات کوهنوردان آسیب دیده و متاثر از مخاطرات محیط های سخت گذر  ۱۷استان آذربایجان
شــرقی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،ایالم ،بوشــهر ،تهران ،خراسان شمالی و رضوی ،خوزستان ،کرمان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گلستان،
مرکزی ،همدان و یزد توسط گروه های واکنش سریع هالل احمر انجام شده است.وی ادامه داد :در اجرای سلسله ماموریت یاد شده ۵۴ ،تیم
عملیاتی متشکل از  ۲۱۰امدادگر و نجاتگر گروه های تخصصی جستجو و نجات در کوهستان هالل احمر مشارکت داشتند که توانستند  ۵۳نفر
از کوهنوردان را به مناطق امن منتقل کنند.

خون خود را سرختر از خون ملت نمیدانیم

اولین تزریق انسانی واکسن ایرانی کرونا با
حضور وزیر بهداشت ،معاون علمی ریاست
جمهــوری ،رییس ســتاد اجرایــی فرمان
حضرت امــام (ره) و تیــم تحقیقاتی این
واکسن صبح امروز انجام شد.
به گزارش ایســنا ،دکتر ســعید نمکی در
حاشیه آغاز تســت انسانی واکسن کرونای
ایرانی ،گفت :امروز یکی از روزهای بســیار
امیدوارکننده برای ملت ایران است و روزی
است که ما بعد از مدتها تالش و پیگیری
همکاران و دانشــمندان برجسته کشور در
حوزه تکنولوژی و داروهای بایوتک ،واکسن
کووید ۱۹-را بعــد از طی مراحل مختلفی
اعــم از مطالعات و مدلهــای حیوانی و...
تولید کردند و خوشــبختانه توانستیم اولین
تزریق را بر روی انسان انجام دهیم.
اولین تزریق واکســن ایرانــی کرونا برای
دختر رییس ســتاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره)
وی افزود :این انســانی کــه اولین تزریق
واکســن کووید ۱۹-بر رویش انجام شــد،
کســی نبود جز دختر دکتــر مخبر-رییس
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بود.
این پیامی بود بــه ملت ایران که چیزی را
که قرار اســت به ملت ایران تزریق کنیم،
خودمان باورش داریم و قبولش داریم و اگر
عارضه ای داشته باشد ما و خانواده هایمان
برای اولین بار با جان و دل خریداریم .خون
هیچ کدام مان را ســرخ تــر از خون ملت
ایران نمی دانیــم و جان افراد خانواده مان
را عزیزتر از فقیرترین و زحمت کش ترین
فرد در دورترین نقاط محروم این کوی نمی
دانیم.
وی ادامــه داد :این اقدام با تکیه بر توان و
غرور ملی آغاز شد.

 ۱۰۰سال است که در منطقه
واکسن ساز هستیم
اولین واکسن ساز آسیا بودیم
وزیر بهداشت با بیان اینکه بنده این افتخار
را داشتم که به عنوان یک ایمونولوژیست،
سالهاست دل در گرو ارتقاء واکسنسازی
ایــن کشــور داریــم ،گفــت :بعدامفصل
میگویم که  ۳۰ســال قبل که مســئولیت
بهداشــت کشور را داشــتم و پیگیر آوردن
تکنولوژیهــای جدید واکســن در منطقه
بودم ،چه راههایی رفتیم .ما  ۱۰۰سال است
که در منطقه واکســن ساز هستیم .کسانی
که فکر میکنند ،اولین بار داریم واکسنی را
تزریق میکنیم ،بسیار در اشتباه هستند .در
سال  ۱۲۹۹انستیتو پاستور داشتیم و در سال
 ۱۳۰۳انســتیتو رازی را داشتیم ،تمام مردم
دوران زندگیشــان را با واکسنهای ایرانی
آغاز کردند .ما اولین واکسنساز آسیا بودیم
و ما بودیم که به بسیاری از کشورهای دنیا
و منطقه واکسن صادر میکردیم.
نمکی گفت :البتــه مظلوم ماندن و مغفول
ماندن این دو موسســه بــزرگ بینالمللی
لطمههایی را به توسعه واکسنسازی کشور

زد ،اما ما بر ســر آنیم که با کمک معاونت
علمــی و فناوری رییس جمهور و همچنین
بقیه ســاختارهای وابســته اعم از انستیتو
پاستور ،رازی و بخش خصوصی ،این مزیت
کشورمان را به دنیا عرضه کنیم.
نمگــی ادامه داد :ما در کشــور پلتفرمهای
مختلفی را به طــور همزمان دنبال کردیم
که یکی از آنها آزمایش انســانی اســت
که امــروز آغاز شــد .برای اینکــه از دنیا
عقــب نمانیم و در عین حــال بتوانیم اگر
یک پلتفرم موفق نبــود ،پلتفرم دیگری را
به عنوان تولید ملــی جایگزین کنیم ،تمام
راهها را رفتیم .در روزهای آتی زحمتی که
همکارانمان در انســتیتو رازی کشــیدند و
کارشان را بر روی مدلهای حیوانی انجام
دادند و دارند مجوز تست انسانی را دریافت
میکنند ،تجربه خواهیم کرد .انستیتو رازی
به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین
واکسن سازهای منطقه است.
وی ادامــه داد :بعــد از آن پلتفــرم جدید
دیگری قرار دارد که وارد فاز حیوانی شــده
و به تدریج وارد فازم انسانی خواهد شد .در
این اقدام بزرگ بایــد از دکتر مخبر ،دکتر

جمشیدی و ستاد اجرایی فرمان امام تشکر
کنم که در یک راه پر ریسک سرمایه گذاری
کردند و این اقدام ملی را آغاز کردند .باید از
تیم اجرایی و علمی این کار تشکر کنم .تیم
علمی در حوزه فرموالسیونها ،مرحله تست
حیوانی ،بعد از آن تســت انسانی و از همه
مهمتر رسیدن به صنعت تولید این واکسن
اقدام میکننــد .همچنین از بانوی گرانقدر
ســرکار خانم دکتر محرز تشکر میکنم که
از دانشمندان پیشکسوت این کشور هستند.
امیدوارم در آینده بسیار نزدیک شاهد شروع
فاز دوم بالینی و ســپس فاز ســوم انسانی
باشیم و انشاهلل به سمت تولید ملی و تقویت
غرور ملی در آیندهای نزدیک پیش رویم.
دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
ریاست جمهوری نیز در این مراسم ،گفت:
همــه این موارد زیــر نظر ســتاد کرونا و
شــخص آقای نمکی بود که جا دارد تشکر
کنم .وزیر بهداشــت در این شرایط شیوع
کرونا بیشــترین حمایت را از شرکتهای
دانــش بنیان کردند و نتیجه این شــد که
اکنون در این حوزه چیزی را اعم از ماسک
و تجهیزات تشخیصی و ...وارد نمی کنیم.
ســتاری گفت :امیدواریم در آینده در حوزه
واکســن کرونا هم به خوبی در کشور اقدام
کنیم.
به گزارش ایسنا ،این برنامه در حالی برگزار
شد که متاســفانه از رســانههای رسمی
دعوت به عمل نیامــد و پیگیری خبرنگار
ایســنا برای حضور در این برنامه و پوشش
آن بینتیجــه ماند .این در حالیســت که با
شیوع کرونا ،خبرنگاران رسانهها و از جمله
ایســنا ،در میدان و خط مقدم اطالع رسانی
بودنــد و انتظــار میرفت در چنیــن برنامه
مهمی رسانهها حذف نمیشدند.

اخبار

اجرای بدون تبعیض عدالت،سیاست ما در
برابرعامالن ترور شهید سلیمانی

رئیس قوه قضاییه گفت :اجرای بدون تبعیض و بدون اســتثناء عدالت ،سیاست قطعی
جمهوری اسالمی ایران در خصوص مجازات آمران ،مباشران و قاتالن اقدام تروریستی
سال گذشته در بغداد است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه ،آیت اهلل رئیسی
صبح امروز (سه شنبه  ۹دی) در تماس تلفنی با «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضائی
عراق ،ضمن تشــکر از مراجع قضائی این کشور برای پیگیری مستمر پرونده ترور شهید
سلیمانی ،شهید ابومهدی المهندس و سایر همراهان آنها ،امنیت ملی ایران و عراق را در
هم تنیده و غیرقابل تفکیک خواند و عنوان کرد :ما امروز شاهد اراده جدی ایران و عراق
برای مبارزه مشترک با عوامل تنشزا و امنیت زدا هستیم.
رئیس قوه قضائیه اقدام تروریستی سال گذشته را با هدف متوقف کردن ایران و عراق در
مسیر پیشرفت و توسعه دانست و با تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم ،اظهار کرد :امروز ما
آمریکا را مصداق بارز تروریسم دولتی میدانیم.
آیت اهلل رئیســی اختالط خون شــهیدان ســلیمانی و ابومهدی را تضمین کننده پیوند
راهبردی و ناگسســتنی میان دو کشور ایران و عراق دانست و تصریح کرد :اجرای بدون
تبعیض و بدون اســتثنا عدالت ،سیاســت قطعی جمهوری اســامی ایران در خصوص
مجازات آمران ،مباشران و قاتالن اقدام تروریستی سال گذشته در بغداد است.
رئیس قوه قضائیه آمریکا را دشمن مشترک ملتهای ایران و عراق دانست و با تاکید بر
اینکه همکاری ایران و عراق باید به پیگرد قانونی نسبت به کسانی که در جنایت بزرگ
تروریستی سال گذشته نقش داشتند بیانجامد ،عنوان کرد :اجرای مصوبه پارلمان عراق در
خصوص خروج آمریکاییها ،تضمین کننده امنیت کشور عراق خواهد بود.
آیت اهلل رئیســی با تاکید بر این نکته که کشــورهای منطقه توانایی تأمین امنیت بدون
دخالتهای بیگانگان را دارند ،گفت :حضور آمریکا در منطقه جز ناامنی هیچ دستاوردی
نداشته و عامل آشفتگی و اخالل در امنیت منطقه بوده است.
همچنیــن در این تماس تلفنی «فائق زیدان» بر اجرای بدون تبعیض عدالت در پرونده
ترور شهیدان سلیمانی ،ابومهدی و سایر همراهان آنها تاکید کرد و با بیان اینکه اختالط
خون این شهیدان بر وحدت دو کشور ایران و عراق افزوده است ،گفت :ما شاهد برگزاری
مراسم سوگواری دو شهید در کشورهای عراق و ایران هستیم و میبینیم که عکسهای
دو شهید در این مراسمها در کنار هم قرار داده میشود که این مساله خود نشان دهنده
وحدت و سرنوشت مشترک دو کشور است.
وی بــا تاکید بر لزوم اجرای عدالت در خصــوص پرونده ترور فرماندهان مقاومت بدون
هیچگونه تبعیض ،ادامه داد :همچون شما معتقدیم مرتکبین ،آمرین و افرادی که اطالعات
این جنایت را افشا کرده باشند باید مجازات شوند و این مساله در قانون کشور عراق وجود
دارد .در عین حال ،هم اکنون دولت عراق به ســمت عملی کردن مصوبه پارلمان درباره
اخراج نیروهای آمریکایی در حال حرکت است.

برگ سبز خودرو سواری مزدا 3رنگ مشکی  -متالیک

بــرگ ســبز خــودرو ســواری چــری تیگــو
 7رنــگ ســفید مــدل  1399بــه شــماره موتــور
 MVME4T15BADL009657و شــماره شاســی
 NATGBACR5L1010084وشــمارهپــاک 797ه
 29ایران 20متعلقبهآقایامینامینیمفقودوازدرجه
اعتبارساقطاست.

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگسبزخودروسواریشاسیچریتیگو۵رنگمشکی
مدل۱۳۹۵بهشمارهموتورMVM484FTAG01224
وشمارهشاسی NATGBATL0G1008969وشماره
پالک۹۵۵م۶۲ایران۸۸متعلقبهآقایجهانگیردرفشی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری لیفــان ایکــس  ۶۰رنگ
نقــره ایــی ســیر متالیــک مــدل  ۱۳۹۷بــه شــماره موتور
 LFB479QL171090387و شــماره شاســی
 NAKSG4322JB143215و شــماره پــاک  ۶۹۶ج ۴۱
ایران  ۷۴متعلق به آقای مانی پزشک مفقود و از درجه اعتبار
ساقطاست.

ســند ماشــین خودرو ســواری پیکان رنگ سفید
مدل  1382به شــماره موتور  11282035854و
شماره شاسی  8255971و شماره پالک  935و 84
ایران 44متعلقبهخانمفرزانهخاکیصنعتیمفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری رنــو مــگان -84-L
 K4Mرنــگ نقــره ای متالیــک مــدل  1387بــه شــماره
موتــور  K4MD812D176496و شــماره شاســی
 NAPLM1BOF81000505وشــمارهپــاک 288ل75
ایــران 53متعلق به آقای علی معینی مفقود و از درجه اعتبار
ساقطاست.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای شهرام کاویانی مقدم برابر سند وکالت نامه شماره ۱۰۴۲۷۴مورخ
 1399/۰۷/23تنظیمی دفترخانه  ۹ری به وکالت از مالک متن آقای نظام کاویانی مقدم با
استناد دوبرگاستشهادیهگواهیامضاشدهمنضمبهتقاضایکتبیدریافتسندمالکیت
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی اســت ســند مالکیت دفترچه ای به شــماره
۲۶۱۰۳۴تحت پالک  ۴۴فرعی از  ۲۱۲۱اصلی واقع در بخش یک متعلق به وی می باشــد
که به علت جابجایی مفقود گردیده است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل
ثبت ۲۳۳۶صفحه ۱۳جلد ۲۸بنام آقای نظام کاویانی مقدم ثبت و صادر و تســلیم شــده
است ســپس برابر ســند رهنی  ۱۱۵۳۴۱مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴دفترخانه  ۱۰خرمآباد
نزد بانک ملت شعبه سرپرستی در رهن می باشد و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد
لــذا باســتناد تبصره ۱ماده۱۲۰آیین نامه اصالحــی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی
و متذکر میگردد هرکســی نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود
ســند مالکیت نزد خود می باشــد بایســتی ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ انتشــار این آگهی
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم
نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه
سند مالکیت یا سند معاملهای رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به
متقاضی اقدام خواهد شد.
سید آقا نجفوند دریکوندی
سرپرست ثبت اسناد و امالک خرم آباد

ســند ماشــین خودرو ســواری لیفان ایکس ۶۰رنگ
نقــره ایی ســیر متالیک مــدل ۱۳۹۷به شــماره موتور
 LFB479QL171090387و شــماره شاســی
 NAKSG4322JB143215وشــمارهپــاک ۶۹۶ج
 ۴۱ایــران  ۷۴متعلــق به آقای مانی پزشــک مفقود و از
درجهاعتبارساقطاست.

برگ ســبز خودرو ســواری کوییک رنگ ســفید مدل
 1399بــهشــمارهموتور 9035160/m15وشــماره
شاســی  NAS841100L1078186و شــماره پالک
 818ل  36ایــران  30متعلــق به آقای حامد اســمعیلی
پرشکوه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو خــودرو ســواری رنــو مــگان -84-L
 K4Mرنــگنقــرهایمتالیــکمــدل 1387بهشــماره
موتــور  K4MD812D176496و شــماره شاســی
 NAPLM1BOF81000505و شــماره پالک 288ل
 75ایران 53متعلق به آقای علی معینی مفقود و از درجه
اعتبارساقطاست.

برگ ســبز خودرو ســواری تیبا رنگ ســفید مدل
 ۱۳۹۲به شماره موتور  ۸۰۷۷۷۶۶و شماره شاسی
 NAS811100Dو شماره پالک ۲۹۹ص ۴۸ایران
 ۲۱متعلــق به آقای ســید جواد حســینی مفقود و از
درجهاعتبارساقطاست.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری لیفــان ایکــس  ۶۰رنــگ
نقــره ایــی ســیر متالیــک مــدل  ۱۳۹۷بــه شــماره موتور
 LFB479QL171090387و شــماره شاســی
 NAKSG4322JB143215و شــماره پــاک  696ج 41
ایران  74متعلق به آقای مانی پزشک مفقود و از درجه اعتبار
ساقطاست.

ســندکمپانیخودروســواریپرایدرنگنقرهای-متالیک

آگهی تغییرات شرکت رفیع بنا گستران سهند شرکت با مسئولیت محدود به
شــمارهثبت 34014وشناســهملی 10200418952بهاســتنادصورتجلسه
مجمععمومیفوقالعادهمورخ 14/07/1399تصمیماتذیلاتخاذشد:آدرس
شرکت به نشانی  :استان آذربایجان غربی  ،شهرستان تکاب  ،بخش مرکزی  ،شهر
تــکاب،محلــهکناررودخانه،خیابانامام،خیابانانقالب،پالک، 519طبقههمکف
کدپســتی 5991616515:تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح
مذکوراصالحشــد.ادارهکلثبتاســنادوامالکاســتانآذربایجانشرقیاداره
ثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتبریز()1067888

آگهــی تغییــرات شــرکت رایحه ســرخ تــاش ایرانیان شــرکت
تعاونیبهشــمارهثبت 7778وشناســهملــی 10460111019به
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ  01/05/1398ونامه
شــماره 9821576مورخــه 30/7/98اداره تعــاون کارورفــاه
اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  * :آقای مســعود احمدی به
کدملــی 4284875698به ســمت رئیــس وخانم زهــرا احمدی به
کدملی 4270260297بهســمتنایبرئیسوآقایسلماناحمدی
بهکدملی 5609901359بهســمتمنشیهیئتمدیرهبرایمدت
باقیماندهانتخابشدند*.کلیهاسنادواوراقبهاداروتعهدآورشرکت
از قبیل چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء .آقای
مســعود احمدی (مدیرعامل)وخانم زهرا احمدی (نایب رئس هیئت
مدیــره) ودر غیاب وی با امضای آقای ســلمان احمدی(منشــی هیئت
مدیره) همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد .واوراق عادی ونامه ها
باامضایآقایمسعوداحمدی(مدیرعامل)ومهرشرکتمعتبرخواهد
بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریزنجان()1064482

مدل 1387بهشــمارهموتور LF10409526وشماره
شاســی NAGBSX7CC11C00919و شماره پالک

 985ج 46ایــران 22متعلــق بــه خانــم پری نــاز نوری
قشالقی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهــیتغییــراتشــرکتپاکنــوشایرانیانشــرکتبامســئولیت
محــدود به شــماره ثبــت 1705و شناســه ملــی 14007402807به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 01/09/1399
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای محمد افشــار رمضانخانی به شماره ملی
 5389136748با پرداخت 10500000000ریال به صندوق شرکت
سهمالشرکهخودرابهمیزان10500500000ریالافزایشداد.آقای
نور محمد افشــار رمضانخانی به شماره ملی  5389135083با پرداخت
 10500000000ریال ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به
میزان  10500500000ریال افزایش داد .در نتیجه ســرمایه شرکت
از مبلــغ 1000000ریال بــه 21001000000ریال افزایش و ماده4
اساسنامه بنحو مذکور اصالح می گردد .اسامی اخرین شرکا ومیزان سهم
الشــرکهانان-:آقایمحمدافشاررمضانخانی دارای10500500000
ریــال  -آقای نــور محمد افشــار رمضانخانــی دارای10500500000
ریال اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریخدابنده()1064473

برگ ســبز خودرو ســواری پژو ۲۰۶رنگ سفید مدل
 ۱۳۹۵بــه شــماره موتور 165A0070702و شــماره

شاســی  NAAP03EE2Gj834353و شــماره پالک

 ۱۴۵ی۹۱ایران۲۰متعلقبهخانمفاطمهطاهریمفقود

مدل  1385به شــماره موتور  01378761و شماره شاسی
 s1412284729649و شماره پالک  538ق  86ایران 32
متعلــق به خانم فاطمه ایرانی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

آگهی ختم تصفیه شــرکت مســکن کارکنان دولت هادیشــهر شرکت

آگهی تغییرات شــرکت رایحه ســرخ تالش ایرانیان شرکت تعاونی

تعاونیبهشــمارهثبت 19وشناســهملی 10860277240بهاســتناد

به شــماره ثبت  7778و شناســه ملی  10460111019به اســتناد

صورتجلســه هیئت تصفیه مورخ  29/08/1399و برابر مجوز شــماره

صورتجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ02/05/1398

 2004مورخ 29/08/99نمایندگیتعاونکارورفاهاجتماعیشهرستان
جلفا تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :در راستای اجرای ماده 225قانون تجارت
و طبق آگهی های منتشــره در روزنامه های رسمی جمهوری اسالمی ایران
(تاریخانتشــاراولینروزنامهمورخه 24/01/99وســومینروزنامهبه
تاریــخ) 24/03/99وروزنامهمهدآزادی(تاریخانتشــاراولینروزنامه
مورخه 24/01/99و سومین روزنامه به تاریخ )24/03/99و انتقضای
شــشماهازاولینآگهیبدینوســیلهمراتبختمتصفیهعملیاتتصفیه
شرکتفوقاعالممیگردد.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربایجان
شرقیمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری جلفا()1067964

ونامــه شــماره 9821575مورخه 30/7/98اداره تعــاون کارو رفاه
اجتماعــی زنجــان تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد * :خانم ثریــا اوصالی به
کدملــی 4283990477بعنوان بــازرس اصلی وخانم فریده احمدی
به کدملی  4280475601بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی
 1398انتخاب شدند * سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/253ریال
منقسمبه507سهم000/500ریالیبهمبلغ000/000/166ریال
منقســم به  332سهم 000/500ریالی ازطریق خورج اعضا ازشرکت
کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری
زنجان ()1064486

