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شنبه  13دی ماه 1399
شمــاره 4099

 ۱۱۴فوتی جدید کرونا در شبانهروز گذشته

تا زمانی که مسئوالن ترور سردار سلیمانی را به عدالت نسپاریم
از پای نخواهیم نشست

ســخنگوی وزارت بهداشــت با اشاره به جانباختن  ۱۱۴مبتالی به کرونا در شبانه روز گذشته ،گفت :با این حساب تعداد مجموع
جانباختگان به  ۵۵هزار و  ۳۳۷نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،دکتر سیماسادات الری ،گفت :بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۶۲۸۶ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشــور شناسایی شــد که  ۸۰۳نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۲۳۱هزار و ۴۲۹
نفر رســید.وی افزود :متاسفانه  ۱۱۴بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۵هزار و
 ۳۳۷نفر رسید.
به گفته وی خوشبختانه تا کنون  ۹۹۵هزار و  ۵۷۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

اخبار

پیگیری پرداخت یارانه ۱۲۰
هزارتومانی به مردم توسط قالیباف

رئیس مجلس در راستای نظارت میدانی مجلس شورای اسالمی و
پیگیری واریز یارانه  ۱۲۰هزار تومانی که مجلس مصوب کرده بود،
شب گذشــته در منطقه  ۱۲شهرداری تهران با برخی اهالی محله
امام زاده یحیی گفت وگو کرد.
به گزارش ایسنا ،محمد باقر قالیباف در این نظارت میدانی با حضور
در منــازل برخی اهالی محله امام زاده یحیی که از اقشــار بدون
درآمد و آسیب پذیر هستند ،از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت
مردم قرار گرفت.
بر اساس گزارش مجلس شورای اسالمی ،از جمله موضوعاتی که
رئیس مجلس در این نظارت میدانی در تهران پیگیری کرد ،واریز
یارانه  ۱۲۰هــزار تومانی مصوب مجلس بود که در بهره مندی از
این کمکها پاسخ این خانوادهها منفی بود.
در این بازدید میدانی خانــواده هایی که در این محله زندگی می
کنند و برخی از آنها حتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
قــرار دارند ،به قالیباف اعالم کردند که فقط یارانه  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومانــی را دریافت میکنند و نه تنها یارانه  ۱۲۰هزار تومانی اخیر
که مصوبه مجلس است بلکه حتی یارانه معیشتی که سال گذشته
و پس از افزایش قیمت بنزین بنا بود به خانواده های ایرانی پرداخت
شوند را نیز دریافت نمیکنند.
از جمله زن و شــوهر مســن یا زن سرپرست خانوار از کار افتاده
و نیــز خانواده های دیگری که به نظر میرســد تنها ممر درآمد
و زندگی آنها یارانه های پرداختی اســت اما به رئیس مجلس و
نماینده مردم تهران در مجلــس گفتند که دولت فقط یارانه ۴۵
هــزار و پانصد تومانی را برای شــان واریز می کند و در این بین
اقســاط وام یک میلیون تومانی مربوط به شرایط کرونایی نیز از
این یارانه کسر میشود.
در پایــان این نظــارت میدانی ،قالیباف تاکید کــرد که باید این
مسأله بررسی شود و مشخص شود که چه تعداد از افراد مشمول
و به چه دلیل دچار این مشکل هستند و مجلس شورای اسالمی
ایــن اتفاق و عدم پرداخت یارانه  ۱۲۰هزار تومانی به مردمی که
این مصوبه برای بهرهمندی آنها تصویب شده است را پیگیری
خواهد کرد.
رییس مجلس در پایان تصریح کرد :دلیل اینکه همیشه تاکید می
شود باید امور را از نزدیک و تا آخرین مرحله پیگیری کرد همین
است تا اشــکاالت کار مشخص شود بنابراین هیچگاه نمی شود
به گزارش های ارسالی بسنده کرد.

تاسیسشرکتسهامیخاصبهینتجارتآدینادرتاریخ1399/10/10
به شــماره ثبت  8319به شناســه ملی  14009689647ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبهشرحزیرجهتاطالععمومآگهیمیگردد.
موضوع فعالیت :تهیه ،توزیع ،خرید ،فروش و بسته بندی کلیه کاالهای مجاز
بازرگانی از قبیل کلیه محصوالت خشکبار ،انواع حبوبات ،برنج ،غالت ،صیفی
جــات،صــادراتووارداتکلیهمحصوالتمربوطهدرداخلوخارجازکشــور
،شرکتدرمناقصاتومزایدههایدولتیوغیردولتی،شرکتدرنمایشگاهها
،اخذ نمایندگی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از
کشــور،تهیهماشــینآالتموردنیازدررابطهباموضوعشرکت،ترخیصکاال
ازگمرکات،گشــایشاعتباراتوالســی،اخذواموتسهیالتریالیوارزیاز
کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی و موسســات مالی و اعتباری درصورت لزوم
پــسازاخــذمجوزهــایالزمازمراجعذیربطمدتفعالیــت:ازتاریخثبتبه
مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان مازندران  ،شهرستان آمل  ،بخش امامزاده
عبــداهلل،دهســتانباالخیابــانلیتکوه،آبادیتســکابن،محلــهمیانمحله،
خیابــان پیامبر اعظم  ،بن بســت نیلوفر ، 12پالک ، 1طبقه همکف کدپســتی
4616176964سرمایهشخصیتحقوقیعبارتاستازمبلغ1,200,000
ریال نقدی منقســم به 120ســهم 10000ریالی تعداد 120سهم آن با نام
عــادی مبلــغ 1000000ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره
 7216/99/547مــورخ  1399/10/07نزد بانک آینده شــعبه آمل با کد
 7216پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا
هیئت مدیره خانم مریم تقی زاده به شماره ملی  2130421865و به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2سال
خانم عطیه فتحی به شــماره ملی  2140808142و به ســمت رئیس هیئت
مدیرهبهمدت 2ســالخانمســمیهفتحیبهشــمارهملی 2142606253و
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه
اوراقواسنادبهاداروتعهدآورشرکتازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادها
عقوداسالمیبادوامضاازسهامضایاعضایهیاتمدیرههمراهبامهرشرکت
وکلیــهنامــههایعادیواداریباامضایهریکازاعضایهیاتمدیرههمراه
با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
آقایسیدپیمانحسینیبهشمارهملی2143313942بهسمتبازرسعلی
البدل به مدت 1ســال خانم نیره ســلیمی به شماره ملی 2228974323به
سمت بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج
آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
صدورپروانهفعالیتنمیباشد.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانمازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1070730

وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد :ایران تا زمانی که مسئوالن ترور سردار سلیمانی را به عدالت نسپارد ،از پای نخواهد نشست.
به گزارش ایســنا ،وزارت خارجه کشورمان در صفحه توییتر با انتشــار عکس نوشته ای از گزارش شورای حقوق بشر نوشت :با
ارتکاب یک اقدام تروریستی بزدالنه علیه سردار سلیمانی ،ایاالت متحده قوانین بینالمللی و منشور ملل متحد را در تخطی آشکار
از حق حاکمیت عراق ،نقض کرد .نمایش تمام عیار قانونشکنی ایاالت متحده .ایران تا زمانی که مسئوالن این اقدام را به عدالت
نسپارد ،از پای نخواهد نشست.

روحانی:دشمنازتروروحشیانهشهیدسلیمانیضررکرد

رئیس جمهور گفت :همــه فهمیدند تا روزی که
آمریکاییها در این منطقه هســتند ،این منطقه
روی خــوش کامل و مطلــوب را نخواهد دید و
ملتهــای منطقه روزی پای ایــن جنایتکاران و
متجاوزین را قطع خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم،
حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور صبح
امروز در آییــن بهرهبــرداری از طرحهای ملی
وزارت نیرو طی ســخنانی ضمن گرامیداشــت
شــهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با بیان اینکه
راه و مکتب سردار سلیمانی که همان مکتب امام
و مکتــب رهبر معظم انقالب بــود ادامه خواهد
یافت ،اظهار داشــت :دشمن کار غلط و نادرستی
انجام داد و از این ترور وحشــیانه هم ضرر کرد
و مطمئن باشــد مردم و جوانــان ایران و منطقه
مقاومتــر و با امید بیشــتر در مســیر مقاومت و
استقالل منطقه ایستادگی میکنند.
وی افزود :همه فهمیدند تا روزی که آمریکاییها
در این منطقه هســتند ،ایــن منطقه روی خوش
کامل و مطلوب را نخواهد دید و ملتهای منطقه
روزی پای این جنایتــکاران و متجاوزین را قطع
خواهند کرد.
رئیسجمهور گفت :شهید ســلیمانی و همچنین
یار ایشان ابومهدی المهندس برای ما وجودهای
ارزنده بودند و ســابقه آشــنایی ما با این شــهید
 40ساله خود است و ســردار سلیمانی در اجرای
چیــزی کــه میفهمیــد وظیفه ملــی و دینی و
انقالبیاش است ،تردید نمیکرد .ما وقتی چیزی
را میفهمیم وظیفه ماســت و باید برای کشور و
ملت و منطقهمــان انجام داده و نباید تردید کنیم
و از مردم و قدرتهای جهانی بترســیم ،بلکه باید
قــدم بگذاریم و حرکت کنیــم؛ این عدم تردید و
تصمیم قاطع از نعمتهایی اســت که خداوند به
انسانهای خالص خود عنایت میکند.
روحانی تصریح کرد :شــهید ســلیمانی اعتماد به
نفس داشــت و شــاید در این  40ســال هزاران
ساعت با هم حرف زدیم و بحث کردیم؛ طرحهای

آگهی تغییرات شــرکت شــن و ماســه ابر دژ هراز ســهامی خاص
بــه شــماره ثبــت  4282و شناســه ملــی  10860417590بــه
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ
 1399/09/15تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  -1 :اعضاء هیئت مدیره
تــاتاریــخ 1401/09/15بــهقــرارذیلانتخــابگردیدنــد:آقای
محمدصــادق رئیــس زاده به شــماره ملــی 0451693531و آقای
حسن بزرگی به شــماره ملی  2142918921و آقای مسعود جعفری
بهشــمارهملی 2140163753تاتاریــخ -2.1401/09/15خانم
محبوبهسیداحمدیبهشمارهملی 0036865133بهعنوانبازرس
اصلی  ،خانم زهرا نجف پور عمران به شماره ملی  2142099238به
عنــوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند-3.
روزنامهکثیراالنتشاراعتدالجهتدرجآگهیهایشرکتتعیینشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریآمل()1070731
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بسیار مهم و خطرناکی بود ولی او کامال با اعتماد
بــه نفس پــایکار بود .من این تعبیــر را در روز
شــهادتش هم گفتم که ندیدم شهید سلیمانی از
زین پایین بیاید و از رکاب پایین نیامد.
وی بیان داشــت :از روزی که او را در جبهههای
جنگ در ســالهای اولیه دهه  60دیدم ،همیشه
بر رکاب بود و همیشــه هم موفق و پیروز صحنه
و میدان بود و موفقیتهای بســیار بزرگ و باور
نکردنی بهدســت آورد .شــهید ســلیمانی دارای
اخالص ،اخالق حســنه و کماالت انسانی بود و
خیلی اوقات او را میدیدم و با هم جلســه داشتیم
در حالی که روزهدار بود .این شــهید بزرگوار آدم
مخلصــی بــود و حرفــش را از دل میگفت و با
همه وجود تالش میکرد؛ اخالص یکی از مسائل
بسیار مهمی است که ما را به همه چیز میرساند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از ســخنان خود
در این نشســت درباره بهره برداری از سد «کانی
ســیب» در آذربایجان غربی گفت :احیای دریاچه
ارومیه یکی از وعدههای اولیه دولت یازدهم مردم
آذربایجان غربی و شــرقی و کل منطقه شــمال
غرب کشــور بود ،چون زندگی مردم شمال غرب
وابسته به دریاچه ارومیه است .اگر دریاچه ارومیه

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص تلفیــق اندیشــه و کار ســریر درتاریــخ
 1399/10/10به شــماره ثبت  8320به شناسه ملی  14009690491ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت های خرید و فروش  ،واردات ،تعمیر
و نگهداری  ،بهره برداری و راهبری ،طراحی ،نظارت و اجرا  ،بهینه سازی ،محاسبه و
مشاوره،تولیدونصبوپیمانکاریملزوماتشهری،صنعتی،ساختمانی،کشاورزی
،اقــام برقی و مکانیکی نظیر تاسیســات برودتــی و حرارتــی،گاز ،آب و فاضالب
،برق و ماشــین های اداری و همچنین کلیه پروژه های فضای سبز و محوطه سازی،
مبلمــان  ،زیبــا ســازی ،رنگآمیــزیمعابر  ،بلوارهــا  ،پارک ها ومیادین و شــهری
،پارکینگ ،آالچیق و طرح های صنعتی و تاسیســات شــهری،مجتمع های مسکونی
،تجاری،اداری،ورزشــی،مذهبی و خدمات نیروی انسانی تخصصی شامل خدمات
راهبــرونگهــداریوتعمیــراتتاسیســاتحرارتــیوبرودتی،بــرقومکانیکی
بیمارســتان ها و مراکز درمانی ،آمفی تئاتر  ،ســینما  ،هتل و مســافرخانه ،ماشین
هایاداریواپراتوریتلفنمخابراتوهرنوعشــبکهباســیموبیســیموشبکه
های کامپیوتر اعم از ســخت افزاری و نرم افزاری باســتثنای بسته های فرهنگی
وهنریورســانهایوهمچنینانجامکلیهامورخدمات عمومیوخصوصی شــامل
تنظیفات ،پیشــخدمتی ،امور آبدارخانه ،خدمات پاسخ گویی تلفنی ،تایپ و موارد
مشــابهوهمچنینامورآشــپزخانهشــاملطبخوتوزیعغذا،ادارهبوفهوخدمات
پذیرایی،خدماتاداریومواردمشــابهوهمچنینامورحملونقلدرونشــهری
شــامل رانندگی ،اداره امور نقلیه درون شــهری و موارد مشابه و شرکت در کلیه
مناقصــاتومزایدهونمایشــگاههایدولتیوخصوصیوداخلــیوخارجیوایجاد
شــعبونمایندگــی در داخلوخارجازکشــورواخذنمایندگــی داخلیو خارجیو
مشارکتدرسایرشرکتهایداخلیوخارجیازطریقتعهدسهامشرکتهایجدید
یا خرید سهام شرکتهایموجود برای شرکت واستفادهاز تسهیالتریالی وارزی
بانک ها وموسســات مالــی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلــی و خارجی بارعایت
قوانین و مقررات رسمی کشور بااخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح و درنهایت
هرنوع فعالیت مجاز مرتبط به موضوع شــرکت مطابق با قوانین جمهوری اســامی
ایــران با اخذ مجوزهای الزم درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان مازندران
 ،شهرســتان آمل  ،بخش مرکزی  ،شــهر آمل ،محله امام رضا  ،کوچه رضوان دوم ،
بلوارامامرضا،پالک، 25طبقهدومکدپستی 4614939895سرمایهشخصیت
حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10,000,000ریال نقدی منقســم به 1000سهم
 10000ریالی تعداد 1000ســهم آن با نام عادی مبلغ 10000000ریال توسط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  7216/99/520مورخ  1399/09/30نزد
بانکآیندهشعبهآملباکد 6272166پرداختگردیدهاستاعضاهیئتمدیره
آقای علیرضا طالبی به شماره ملی 2130233058و به سمت مدیرعامل به مدت
 2ســال و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2سال آقای آِ یدین حمزئی
به شــماره ملی 2130256279و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2سال
آقای علی محمد حمز ئی به شــماره ملی  5010694735و به ســمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و
تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین
کلیــه نامه های عــادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رییس هیــات مدیره همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم
زینت کتابی به شــماره ملی  2140559185به ســمت بازرس اصلی به مدت 1
سالآقایغالمحسنیوسفیبهشمارهملی 2142176216بهسمتبازرسعلی
البدل به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت
تعییــن گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمیباشــد.ادارهکلثبتاســنادوامالکاستانمازندرانمرجعثبتشرکتهاو
موسساتغیرتجاریآمل()1070734

را رها میکردیم ،در سال  96این دریاچه به طور
کامل خشــک میشــد و در ســال  97زندگی را
در منطقه شــمالغرب کشــور تمام میکرد و همه
مردم ناچار به مهاجرت میشــدند؛ مخصوصا در
آذربایجان شــرقی و تبریز به دلیل طوفان شــن
و نمک هیچکس نمیتوانســت زندگی کند و هم
مزارع و هــم زندگی انســانها را نابود میکرد.
کاری کــه دولت یازدهم و دوازدهم درباره محیط
زیســت در منطقه شمال غرب کشــور انجام داد
از کارهای بزرگ تاریخی ایران اســت و امیدوارم
تالشها در ایــن زمینه به ثمر برســد تا بتوانیم
اوایل ســال آینده احیای دریاچه ارومیه را جشن
بگیریم.
روحانــی همچنین گفت :این ســد کانی ســیب
میتوانــد دریاچه سرنوشتســاز را برای زندگی
مردم احیا کند و من خوشحالم که خداوند توفیق
داد که به یکی از آرزوهایم رســیدم و آن احیای
دریاچه ارومیه بود .زندگی و ســامت  14تا 15
میلیون نفر در غرب کشــور و کشــاورزی در این
منطقــه مرهون ایــن دریاچه و ایــن نگین کبود
و نگین ســبزی اســت که در این منطقه اســت
و زندگــی آنها را تضمین میکند و اگر نباشــد

نمیشود ،زندگی کرد و افتتاح این سد کار بزرگی
است که امروز به افتتاح رسید.
وی یــادآور شــد :روزی که دولــت کار خود را
آغاز کرد ما  144ســد در کشور داشتیم و روزی
کــه خداحافظی میکنیم  201ســد بــه یادگار
میگذاریم؛  57ســد در این هشت سال به افتتاح
میرسد که امروز چهل و هشتمین آن افتتاح شد
و باید بقیه را تا پایان دولت تکمیل کنیم .در حوزه
شــبکه آبیاری ،دولت در این هشــت سال333 ،
هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی مرحله یک و
دو که مربوط به وزارت نیروست را احداث کرد که
رقم بســیار بزرگی در تاریخ ایران است .همچنین
 56تصفیه خانه آب شــهری و  101تصفیه خانه
فاضالب تا پایان دولت به بهره برداری میرسد.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد :قدمهای خوبی در
مســیر تأمین آب و برق مردم برداشــته شد و از
وزارت نیرو ،شــرکتهای خصوصی و مهندسان
جوان کشــور تقدیر میکنیم و ما امروز دو عرصه
در برابــر خودمان داریم که هــر دو عرصه برای
ما مهم هســتند؛ یکی عرصه مقاومــت در برابر
جنــگ اقتصادی اســت کــه از ســال  97به ما
تحمیل کردند .ترامــپ مانند صدام بود؛ صدام 8
ســال جنگ را به ما تحمیل کرد و سرنگون شد و
ترامپ هم  3سال جنگ اقتصادی را به ما تحمیل
کرد و در هفتههای آینده ســرنگون خواهد شــد،
البتــه نه از حکومت بلکه از زندگی و او به خاطر
ظلمهــا و جنایاتی که انجام داد آدم بیآبرویی در
تاریخ خواهد ماند.
روحانی تصریح کرد :شــهادت سردار سلیمانی و
ابومهدی المهندس ظلم غیرقابل گذشــت ترامپ
اســت؛ ترامپ خیلی جنایت کرد و آدم کشت ولی
ایــن دو مورد را ما فرامــوش نخواهیم کرد .باید
بداننــد که این داغ همیشــگی بــر دل ما بود و
ملتهای ایران و منطقــه روزی انتقام این خون
را از اینهــا خواهند گرفت .بایــد برای مقاومت
یکدیگــر را تقویت کنیم و بایــد دولت را تقویت
کنیم.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی برادران پوراسمعیلی
بهشمارهثبت1321وشناسهملی10760178604بموجبنامهشماره1795
مورخ 1399/04/07اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرســتان بابلســر و به
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/03/30تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد:الف)ســمتاعضایهیئتمدیرهبهقرارذیل:سیداسمعیلپوراسمعیل
بهنمیری کدملی )4989341236( :به ســمت رئیس هیئت مدیره و سید جواد
پوراســمعیلبهنمیریکدملی)4989629957(:بهســمتنایبرئیسهیئت
مدیره و عاطفه رضائی چراتی کدملی )4989920902 ( :به سمت منشی هیئت
مدیره و ســید جواد پور اســمعیل بهنمیری کدملی )4989629957( :به سمت
مدیرعاملبرایمدت3سالتعیینگردیدندب)کلیهقراردادهاواسنادتعهدآور
از قبیل چک ،سفته و برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیأت مدیره ،با امضای
ســید جواد پور اسمعیل بهنمیری (ســمت نائب رئیس و مدیرعامل) باتفاق سید
اســمعیل پور اسمعیل بهنمیری (سمت رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر
خواهد بود و اوراق عادی با امضاء سید جواد پور اسمعیل بهنمیری (مدیرعامل) و
مهرشرکتمعتبرخواهدبود.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانمازندرانمرجع
ثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبابلسر()1070733

آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه ابر دژ هراز سهامی خاص به شماره
ثبت 4282و شناســه ملی 10860417590به اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ  1399/09/15تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -1 :
ســمتاعضاءهیئتمدیرهتاتاریــخ 1401/09/15بهقرارذیلتعیین
گردیدند :آقای مسعود جعفری به شماره ملی  2140163753به سمت
رئیــس هیئــت مدیره و آقــای محمدصادق رئیــس زاده به شــماره ملی
 0451693531به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن بزرگی
به شــماره ملی  2142918921به ســمت عضو هیئت مدیره -2 .آقای
بابکبزرگیبهشــمارهملی 0013516809بهســمتمدیرعامل(خارج
ازاعضایهیئتمدیره)تاتاریخ 1401/09/15انتخابگردید -3.کلیه
اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،برات و عقود
اســامی و قراردادها و ســایر نامه های اداری با امضای منفرد آقای حسن
بزرگی (عضو هیئت مدیره) یا آقای بابک بزرگی (مدیرعامل) همراه با مهر
شــرکتمعتبرمیباشــد.ادارهکلثبتاســنادوامالکاستانمازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1070735
آگهی تغییرات شــرکت مصرف کارکنان شــرکت مرغ اجداد زربال به
شمارهثبت725وشناسهملی10760118909بهاستنادصورتجلسه
هیئتتصفیه/مدیرتصفیهمورخ 1399/09/04تصمیماتذیلاتخاذ
شــد -1:ســمتاعضاهیئــت تصفیهبرایمدت دو ســال بــهقرار ذیل
تعیین گردید :رمضانعلی ســرائی با کد ملی ( )2218683075به سمت
رئیــس هیئت تصفیه و مدیر هیئت تصفیه-غالمرضا خــاوری نژاد با کد
ملی( )2219080552به ســمت نایب رئیس هیئت تصفیه-شــیرزاد
نجــاری با کــد ملــی( )2218683458به ســمت عضو هیئــت تصفیه.
-2دارندگان حق امضا :کلیه قراردادها ،اســناد تعهد آور ،اوراق بهادار،
چک ،ســفته و برات و عقود اســامی و اوراق عادی و نامه ها با امضاء ثابت
آقای رمضانعلی ســرائی (رئیس هیئت تصفیــه و مدیر هیئت تصفیه) و
غالمرضــا خاوری نژاد( نایب رئیس هیئت تصفیه) و در غیاب نایب رئیس
هیئت تصفیه با امضاء آقای شــیرزاد نجاری (عضو هیئت تصفیه) همراه
بــامهرشــرکتتعاونیمعتبرمیباشــد.رونوشــتبهادارهتعــاونکارو
رفاهاجتماعیشهرســتانتنکابنوعباسآبادبازگشــتبهشماره5851
مورخ 1399/10/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع
ثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتنکابن()1070805

وی افزود :هر کس دولت را تضعیف کرد و گفت
که من ضد آمریکا هســتم ،دروغ شــاخدار گفته؛
هرکس ضد آمریکاســت باید در شــرایط جنگ
اقتصــادی که دولت در میدان جنگ اســت و به
تعبیر مقام معظــم رهبری ،فرمانــده این جنگ
رئیسجمهــور اســت ،به دولــت و رئیسجمهور
کمک کند .ما در میدان جنگ هستیم و با آمریکا
میجنگیم؛ اگر کســی دولت را تضعیف کرد چه
بخواهد و چه نخواهد طرفدار و حامی آمریکاست
و هرکس در این شــرایط به بخش توسعه کشور،
بخــش خصوصــی ،بازرگانــان ،واردکننــدگان،
صادرکنندگان و آنهایی که در حوزه کشاورزی،
خدمات و صنعت تــاش میکنند ،ضربه بزند ،از
آمریکا حمایت کرده است .امروز باید برای توسعه
کشــور یکدیگر را یاری کنیم و امروز روز وحدت
است.
رئیسجمهور بــا بیان اینکه هرکــس وحدت را
بشــکند و اختالف بیندازد،طرفدار آمریکاســت،
خاطر نشــان کــرد :امروز همه با وحــدت ،ایثار،
یکپارچگــی ،در صحنه بودن و با حمایت از دولت
باید بتوانیم از این جنگ خارج شویم و با پیروزی
نیز خارج میشــویم و خداونــد ما را یاری خواهد
کرد.
وی در ادامــه ســخنان خــود به مســئله کرونا
پرداخت و گفت :کرونا ویروس خطرناکی اســت
و همــه باید با این ویروس مبــارزه کنیم و کادر
درمــان در خط مقدم هســتند و باید آنها را یاری
کنیم و همه مردم نیز پروتکلهای بهداشــتی را
رعایت کنند .از مــردم بهخاطر رعایت پروتکلها
در  2ماه گذشــته تشــکر میکنیم و توانســتیم
کشــور را از آن بحران به شرایطِ نسبتا قابل قبول
بیاوریــم .البته هنوز باید کار کنیــم و این راه را
باید ادامه دهیم و پروتکلهای بهداشتی را رعایت
کنیم .االن زمان تجمع نیســت و باید تجمعها را
کنار گذاشته و فاصلهگذاری را مراعات کنیم و از
خداوند متعال استمداد میطلبیم تا از این مشکل
هم عبور کنیم.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آمــارد تبرســتان گل یــاس درتاریخ
 1399/10/09به شــماره ثبت  8317به شناسه ملی 14009685911
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید و فروش ،تولید و توزیع ،بسته
بندی کلیه کاالهای مجازبازرگانی  ،ایجاد فرو شگاهها ،ترخیص کاال از گمرکات
طبــق موازین کشــور ،عقــد قرارداد با اشــخاص حقیقــی و حقوقی ،خدمات
پیمانکاری در زمینه برق ،گاز ،آشپزی  ،آب  ،تاسیسات و اکتشاف واستخراج
معادن( به استثنا طال و نقره و نفت )و نگهداری و نظافت  ،فضای سبز و اماکن
عمومی و تامین نیروی انســانی،جدول کشی واجرای خدمات شهری ،طراحی
،محاسبه ،طراحی ،نظارت و اجرای ساختمان ،کلیه پروژه های عمرانی ،نقشه
برداری ،تســطیح اراضی  ،ســیول کشــی ،اجرای کلیه امور مهندســی ،اخذ
نمایندگی از اشــخاص حقیقی و حقوقی ،نصب انواع تابلوهای توزیع فشــار
متوسط ،راه اندازی کارخانجات ،انواع تابلوهای بر ق صنعتی ساختمان فشار
قویوضعیف،اخذواموتسهیالتریالیوارزیازبانکهایدولتیوغیردولتیو
موسسات مالی و اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربــط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
مازندران  ،شهرســتان آمل  ،بخش مرکزی  ،شــهر آمل ،محله امام رضا  ،بلوار
امام رضا  ،کوچه رضوان پنجاه و یکم [امام حســین ، ]6پالک  ، 32طبقه سوم
 ،واحد جنوبی کدپســتی  4613916579سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  100,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم 1000000
ریالــی تعداد  100ســهم آن با نــام عادی مبلغ  100000000ریال توســط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  92/1248/16مورخ 1399/07/27
نزد بانک کشاورزی شعبه خیابان مدرس آمل با کد  1248پرداخت گردیده
است اعضا هیئت مدیره آقای عبداله زارع به شماره ملی 2140884061
و به ســمت مدیرعامل به مدت  2ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره
به مدت 2ســال آقای ســید ولی اله موسوی به شماره ملی2141257530
و به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای عبدالعلی تقی
زاده آردی به شــماره ملی  2142718213و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  2ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور
شرکتازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادهاعقوداسالمیوهمچنینکلیه
نامــه های عادی و اداری باامضــاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای
مرتضی عســگری به شــماره ملی  2140215451به ســمت بازرس اصلی
به مدت  1ســال آقای شعبان اسدالهی به شــماره ملی  2141171776به
سمت بازرس علی البدل به مدت 1سال روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1070806

آگهــی تغییرات شــرکت مصرف کارکنان شــرکت مرغ اجــداد زربال به
شــماره ثبت  725و شناسه ملی  10760118909به استناد صورتجلسه
مجمــع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/09/04تصمیمات ذیل
اتخاذ شد -1 :اعضا هیئت تصفیه به شرح ذیل تعیین گردیدند :رمضانعلی
ســرائی به کــد ملــی 2218683075-غالمرضا خــاوری نژاد بــه کد ملی
2219080552شــیرزاد نجاری به کد ملی  2218683458رونوشــتبه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان تنکابن و عباس آباد بازگشت
به شــماره 5851مورخ 1399/10/1اداره کل ثبت اســناد و امالک استان
مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن ()1070804

