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ورود ویروس انگلیسی به ایران تایید شد

اخبار

 ۱۱میلیون خانوار مشمول طرح
حمایت معیشتی کرونا

ســخنگوی طرح حمایت معیشــتی کرونــای وزارت رفاه به
بررســی جزئیات واریز طرح حمایت معیشــتی کرونا پرداخت
و با اشــاره به اینکه  ۱۱میلیون خانوار مشمول طرح حمایت
معیشــتی کرونا شــده اند ،گفت :از این تعداد حدود  ۷میلیون
خانوار برای وام یک میلیون تومانی درخواست داده اند.
به گزارش ایســنا ،حســین میرزایی همچنیــن درباره طرح
حمایت معیشــتی  ۱۰۰هزار تومانی گفــت :در طرح حمایتی
کرونــا بــه  ۲۵میلیون نفر به ازای هر نفــر  ۱۰۰هزار تومان
پرداخت شده اســت و به  ۸میلیون و  ۹۰۰هزار نفر که تحت
پوشــش کمیته امداد و بهزیستی بودند  ۱۲۰هزار تومان تعلق
گرفته شده است.
میرزایی با اشــاره به وضعیت کلی آمار معیشتی بگیران افزود:
از  ۸۵میلیون نفر جمعیت کشــورحدود  ۷۶میلیون نفر یارانه
بگیر هســتند ،از این  ۷۶میلیون نفر  ۶۰میلیون معیشتی بگیر
هســتند ،یعنی جزو سه دهک باالی درآمدی نیستند و شرایط
دریافت معیشتی را دارا هســتند ،از این تعداد  ۳۴میلیون نفر
فاقد درآمد ثابت بودند ،فاقد بیمه بودند و از نظر شاخص های
بانکی به نســبت بقیه در شــرایط پایین تری قرار داشتند که
تســهیالت حمایتی کرونا فقط به ایــن  ۳۴میلیون نفر تعلق
گرفته است.
میرزایی با تاکید بر سیســتمی بودن فرآیند بررسی ها گفت:
پایــگاه اطالعات رفاه ایرانیان  ۶میلیارد اطالعات از  ۵۰منبع
داده ای مثــل اطالعات خودرو ناجا ،مثــل تامین اجتماعی،
اطالعات ســفرهای خارجی و  ...دریافت کرده است و وقتی
کدملی افراد در سیســتم وارد شود برای ما تمام دارایی های
فرد مشخص میشود.
سخنگوی طرح حمایت معیشــتی کرونا در برنامه تلویزیونی
تهــران ، ۲۰تصریح کرد :مردم برای مشــاهده وضعیت خود
در مراجعه ای که به ســامانه دارند به این نکته توجه کنند که
در ســامانه حمایت فقط برخی از شاخص ها برای افراد نشان
داده میشود و آنها تمام شــاخص هایی نیست که باتوجه به
آنها تصمیم گیری میشــود و تمام اطالعات فعال برای افراد
قابل مشــاهده نیست اما ما به تمام این شاخص ها دسترسی
داریم و بر اساس همه شاخص ها وضعیت مشمول شدن فرد
را مشخص میکنیم.
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وزیر بهداشــت از کاهش مرگ و میر ناشی
از کوویــد  ۱۹و دو رقمی شــدن آمار آن در
کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا ،دکتر سعید نمکی گفت:
بعــد از مدت ها تالش همکارانمان امروز به
مرگ های دو رقمی ناشی از کرونا رسیدیم
و بــه  ۹۸نفر مرگناشــی از کووید_ ۱۹در
شــبانه روز گذشته رســیدیم .گرچه اینهم
زیاد است و غم انگیز .اما این کاهش حاصل
تالش شبانه روزی همه همکاران من و همه
عزیزانی اســت که طی این مدت ما را یاری
کردند.
وی همچنین درباره ویــروس جهش یافته
کرونا گفت :قرار بود اولین مواردی که از هر
نوعی از ویروس موتاسیون یافته را مشاهده
کردیم ،به اطالع مردم برســانیم .متاسفانه
اولیــن مورد کوویــد  ۱۹موتاســیون یافته
انگلیســی را در یک هموطن که از انگلیس

آمده بود و بعد از مدتهــا رصد ،پیدا کردیم.
وی در یکــی از بیمارســتانهای خصوصی
بســتری بود و پس از بررســی های مکرر،
تست کووید  ۱۹وی از نوع موتاسیون یافته
تایید شد.
وزیر بهداشــت گفت :حال این فرد در حال

حاضر خوب است و خوشبختانه از آن جایی
که از روز اول بســیار هوشیار و آگاه بودند ،با
اینکه با  pcrمنفی وارد کشــور شده بودند،
بین همراهان و خانواده شــان کامال خود را
ایزولــه کرده و هیچ ایــاب و ذهاب به هیچ
جای مشکوک نداشــتند ،تمام اطرافیان این

فرد ارزیابی شدند و خوشبختانه رد و نشانی
از این ویروس را در نزدیکان و خانواده شان
پیدا نکردیم.
نمکی درباره مــورد جهش یافته ویروس در
غرب کشــور ،گفت :این خبر کال تایید نشد
و این همکار ما بارها تســت شــد و بیش از
 ۲۴۰نفر هــم که با این همکار ما در تماس
بودند ،چک شدند و خوشبختانه در هیچ یک
از آنها ردی از کرونای جهش یافته انگلیسی
پیدا نشد.
نمکی تاکید کرد :تنها مورد ردیابی شــده از
ابتال به کووید ۱۹انگلیسی همان فرد بستری
در بیمارستان خصوصی است که حال ایشان
هــم کامال خوب اســت .مــردم بدانند این
گــزارش به معنای وحشــت جدید نیســت
بلکه به معنای رعایت بیشــتر پروتکلها و
مراقبتها است و اگر مورد دیگری هم باشد
به اطالع مردم خواهد رسید.

خبر

 ۹۰درصد دانش آموزان بعد از ترک تحصیل به اعتیاد روی می آورند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :پیمایش دقیقی
در جامعه هدف انجام شد و نتیجه آن بود که  ۹۰درصد
دانــش آموزانی که ترک تحصیــل میکنند به یکی از
آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد روی میآورند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،اســکندر مؤمنی ،در نشست
«هماندیشی همکاری در طرح جامع یاریگران زندگی»
کــه با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار
شــد ،اظهار کرد :طی دو سال گذشته ،تحوالت خوبی
در بخش همکاریهــای فیمابین به ویــژه در حوزه
پیشــگیری از اعتیاد ،انجام و گامهای بســیار بزرگی
برداشــته شده اســت.وی افزود :در نظر است در سال
آتی ،تفاهمنامههایی که ســتاد مبارزه با موادمخدر در
حوزه فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد با دیگر سازمانها و
نهادها مانند صدا و سیما در راستای کاهش آسیبهای
اجتماعی همچون طرح یاریگران زندگی منعقد میکند،
نظر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی را دریافت کند تا
برنامهها هدفمند باشند.مؤمنی بیان داشت :ستاد مبارزه
با مواد مخدر در ســه حوزه مقابله ،درمان و پیشگیری،
برخی اقدامات را به کوتاهمدت و میانمدت تقسیمبندی
کرده که تقریب ًا به نتیجه رســیده و زیرســاختهایش
آماده شــده اســت ،مانند طرح جمعآوری و ساماندهی
معتــادان متجاهر کــه در کوتاه مدت ،ظرفیت ســه
برابری برای آن ،ایجاد شــد.دبیرکل ستاد با بیان اینکه

راهانــدازی اردوگاههــا و مراکز نگهــداری معتادان ،از
دیگر اقدامات ســتاد اســت ،تصریح کرد :طی دو سال
گذشته ۱۰ ،مرکز نگهداری ،همراه با آخرین روشهای
درمانی و کارآموزی راهاندازی شــده است و در یکی از
همین مراکز ،روزی  ۵۰هزار ماســک و  ۳۰۰گان برای
بیمارستانها توسط مددجویان تولید میشود که موجب
درآمدزایی این افراد شده است.
 ۸۰درصــد افرادی که تــرک اعیتاد دارنــد مجدد به
اعتیــاد روی میآورندمؤمنــی گفت :در حــوزه درمان
نیز دستاوردهای خوبی داشــتهایم اما باید تالشهای
بیشتری انجام شود ،متأســفانه  ۸۰درصد معتادان بعد
ترک ،مجدداً به ســمت اعتیاد باز میگردند که در این
زمینــه ،همکاریهایــی با وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی داریم و داروهای جدیدی با همکاری
معاونت علمی ریاســت جمهوری در حال تولید است.
وی بــا بیان اینکه معتقدم راه حــل اصلی در مبارزه با
موادمخدر ،پیشگیری است و اقدامات راهبردیمان باید
در این بخش باشــد ،اظهار داشت :در حوزه پیشگیری
از اعتیاد بــه دلیل تأثیرگذاری کــه دارد ،باید اقدامات
بیشــتری انجام شــود و ابزار فرهنــگ و هنر به دلیل
تأثیرگذاری زیاد ،نقش مؤثــری در این زمینه دارد؛ لذا
مرجعیت در حوزه پیشــگیری از اعتیــاد باید به وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی برگردد.دبیرکل ستاد گفت:

پیمایش دقیقی در جامعه هدف انجام شــد و نتیجه آن
بود کــه  ۹۰درصد دانش آموزانی کــه ترک تحصیل
میکنند به یکی از آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد
روی میآورند که این امر نگرانکننده اســت؛ بنابراین
باید برای این جامعه هدف ،برنامه و محتوای اثرگذاری
تولید شود.مؤمنی ادامه داد :باید برای خانوادهها نسبت
به اعتیاد حساسیت ایجاد شــود .مردم میخواهند مواد
مخدر در دسترس نباشد تا کســی آن را مصرف نکند
و این مهم ،حق مردم اســت ،پس باید همه برای این
هدفگذاری عمومی و ایجاد حساسیت تالش کنند.
وی بیان کرد :میبایســت چنــد کاراکتر موجز و کوتاه
درست شــود که وقتی افراد جامعه ،آن شعار یا کاراکتر
را میشــنوند یا میبینند ،مفهوم پیشگیری از اعتیاد در
ذهنشان تداعی شود.
دبیرکل ســتاد تأکید کرد که تمرکز اصلی باید بر حوزه
پیشــگیری از اعتیاد و اقدامات فرهنگی باشد تا معتاد
جدیدی به چرخه اعتیاد اضافه نشود.
مؤمنــی در پایان گفت :هزینههای بســیاری از مرز تا
داخل کشــور برای مقابله با موادمخدر انجام میشود؛
که در کنار آن باید به حوزه پیشــگیری از اعتیاد توجه
ویژهای شود ،همچنین برای جامعه هدف و عموم مردم
مصونســازی انجام شود تا شــاهد کاهش آسیبهای
اجتماعی در کشور باشیم.

آگهیتغییراتشرکتالکترورعدگلستانسهامیخاصبهشمارهثبت
 1226و شناســه ملی  10700111120به استناد صورتجلسه هیئت
مدیــره مــورخ  01/10/1399تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :محمدرضا
موحدی به شــماره ملی  2031472674به ســمت رئیس هیئت مدیره
و مهدی غالمیان به شــماره ملی  0901645486به ســمت نائب رئیس
هیئت مدیره و بهنام غالمیان به شــماره ملی  6249747974به سمت
مدیــر عامــل و عضو اصلــی هیئت مدیــره و زهرا چمنی به شــماره ملی
 2120228027به ســمت عضو اصلی هیئت مدیــره و المیرا غالمیان
به شماره ملی  2032129868به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای
مدت دو ســال انتخاب شــدند و کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شــرکت از قبیل چک ،ســفته  ،بروات ،قرارداد و عقوداســامی با امضاء
آقایان محمدرضا موحدی و بهنام غالمیان همراه با مهر شــرکت و ســایر
اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد آقای بهنام غالمیان به سمت
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد .اداره کل ثبت اســناد
و امالک اســتان گلســتان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری
آزادشهر ()1071466

آگهــی تغییرات شــرکت تعاونی نانک پخت گلســتان به شــماره ثبت
 10744و شناســه ملــی  14002455615به اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ  21/08/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  - :تراز نامه وحســاب ســود وزیان ســال مالی 95و96
قرائت ومورد تصویب اعضاء قرار گرفت- .داود عامریون بشــماره ملی
 4592061764جواد عامریون بشماره ملی  4590639181و فاطمه
شــاهرخی فدردی بشــماره ملی  2121360034به سمت اعضاء اصلی
هیــات مدیــره و فهیمه عامری بشــماره ملــی  4592103912و عاطفه
عامریون بشــماره ملــی 4580072774به ســمت اعضــاء علی البدل
هیــات مدیره به مدت ســه ســال انتخاب گردیدنــد - .مرتضی پهلوانی
بشــماره ملی 1365/06/24 2122706902سمت بازرس اصلی و
الیا پهلوانی بشــماره ملی  2121759999بســمت بازرس علی البدل
بــه مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتان گلســتان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری گرگان
()1071467

آگهی تغییرات شرکت پرورش دهندگان طیور خاتون شرکت
تعاونی به شــماره ثبت  946و شناســه ملی 14000126456
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطور فــوق العاده
مــورخ  23/08/1397و منضــم به نامه شــماره  3612مورخ
 29/09/97اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی  -1اعضاء اصلی و
علی البدل هیئت مدیره به شــرح ذیل به مدت سه سال انتخاب
گردیدنــد  :خانم ســودابه اســدی کدملــی  3149621224و
آقــای ســید اکبــر محمــدی میمندکدملــی  3149584213و
آقــای ســیدمجتبی محمدی میمنــد کدملــی 3149950491
و هــم چنین آقــای ســیدمرتضی محمدی میمند به شــماره ملی
 3149773131و آقای سیدمحســن محمدی میمند به شماره
ملی  3140028180به ســمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره
-2آقای ذبیح اله اســدی به شــماره ملــی  3149417414به
عنــوان بازرس اصلی و خانم فاطمه ســادات محمــدی میمند به
شماره ملی  3149949416به عنوان بازرس علی البدل برای
یــک ســال مالی انتخاب گردیــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتان کرمــان مرجع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجاری
شهربابک ()1071218

آگهی تغییرات شرکت نور افشان نیروی لنگرود
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 1260
و شناســه ملــی  14003436494بــه اســتناد
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 16/09/1399
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :سمت اعضای هیئت
مدیرهبهشــرحذیلمیباشــد1.ـآقایســیدمیثم
حســنی به شــماره ملی  2709900726به سمت
رئیــس هیئت مدیره -2خانم مالحت قاضی فرد به
شماره ملی  4380044300به سمت نائب رئیس
هیئت مدیره  -3آقای جلیل سروش به شماره ملی
 2691587347بــه ســمت مدیر عامــل (خارج از
شــرگاء) انتخاب شــدند -2.کلیه اسناد و مدارک و
اوراقبهاءدارباامضاءآقایسیدمیثمحسنیبعنوان
ریئس هیت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می
باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
()1071562

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی نانــک پخت گلســتان به شــماره
ثبــت  10744و شناســه ملــی  14002455615بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  21/08/1397تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - :خانــم فاطمــه شــاهرخی فــدردی بــا کدملــی
 2121360034بــه ســمت رئیس هیات مدیره ،آقــای جواد عامریون
با کدملی. 4590639181به ســمت نائب رئیس وآقای داود عامریون
باکدملی 4592061764ســمت منشــی هیات مدیــره و اعضاء اصلی
هیــات مدیــره و فهیمــه عامــری باکدملی4592103912وعاطفــه
عامریــون باکدملی4580072774بســمت اعضــاء علــی البــدل
تاتاریــخ 21/08/1400انتخــاب شــدند .آقــای داود عامریــون
کدملی 4592061764بسمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب
شــدند .کلیه قراردادها وا سناد رسمی وتعهدآور با نکی از قبیل چک-
ســـفته وبرات واوراق بها دار با ا مضای آقای داود عامریون .مدیر عامل
و فاطمه شــاهرخی فدردی رئیس.هیئت مدیــره ودرغیاب وی باامضای
آقــای جــواد عامریون نائب رئیس ومهر شــرکت دارای اعتبار اســت وا
سنادعادی ونامه ها با امضای آقای /خانم داود عامریون .مدیرعامل ومهر
شــرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان ()1071474

آگهی تغییرات شرکت پرورش دهندگان طیور خاتون شرکت تعاونی

آگهی تغییرات شرکت نور افشان نیروی لنگرود شرکت
با مســئولیت محدود به شــماره ثبت  1260و شناسه ملی
 14003436494به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی
فــوق العــاده مــورخ  16/09/1399تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  - 1 :تعــداد اعضاء هیأت مدیــره از  2به  3نفر
افزایش یافت و ماده  14اساســنامه اصــاح گردید اداره
کل ثبت اســناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری لنگرود ()1071561

آگهی تغییرات شــرکت ســفیر دیار دیلم شرکت با مسئولیت محدود
به شــماره ثبت  17123و شناســه ملی  10720291302به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  04/11/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  - 1 :شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید ه
منحل وآقای محمد رضا فروتن به ســمت مدیر تصفیه به .نشــانی محل
تصفیه استان گیالن شهر رشت خیابان بیستون  -صفاری  .طبقه همکف
واحد  0کدپســتی  4155765995می باشــد .اداره کل ثبت اســناد و
امالک اســتان گیالن اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
()1071315
آگهی تغییرات شــرکت کیهان رایانه سبز شرکت با مسئولیت محدود
به شــماره ثبت  10720و شناســه ملی  10720236806به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  10/07/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  - 1 :شــرکت مذکور در تاریخ فــوق منحل اعالم گردید
وآقای اصغر درویش پور به شماره ملی  2720211524به سمت مدیر
تصفیــه به آدرس :رشــت – بلوار گیالن – خ – 178ســاختمان فارابی –
واحد  2کدپســتی  4166658398 :انتخاب شد  .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان گیالن اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
()1071314

بــه شــماره ثبــت  946و شناســه ملــی  14000126456به اســتناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  23/08/1397و منضم به نامه شماره
 3612مــورخ  29/09/97اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعی  -1خانم
ســودابه اســدی کد ملی  3149621224به سمت رئیس و آقای سید
اکبــر محمــدی میمند کد ملی  3149584213به ســمت نائب رئیس و

اخبار

لزوم نوآوری و خالقیت در حوزه پیشگیری از اعتیاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :باید در خلق ایدهها در حوزه پیشگیری از اعتیاد،
بــه نوآوری توجه کنیم ،نوآوری موجب جذب مخاطب میشــود ،از این رو ،توجه به
آن ،ضروری است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سید عباس صالحی در نشست «هماندیشی همکاری در
طرح جامع یاریگران زندگی» که با حضور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد،
گفت :فرهنگ ،هنر و رسانه بهویژه فضای مجازی نقش مؤثری در کاهش آسیبهای
اجتماعی از جمله اعتیاد دارند.
وی اظهار داشــت :در دو سال گذشته ،اقدامات مناســبی در حوزه بررسی و کاهش
آســیبهای اجتماعی در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی انجام و خطهای اتصالی
خوبــی بین فضای فرهنگ ،هنر و رســانه با فضای توســعه اجتماعــی و مقابله با
آسیبهای اجتماعی ایجاد شد ،همچنین در بخش تولید محتوا نیز ،اقداماتی انجام شد
که توجه به موضوع مواد مخدر از جمله این تولیدات است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی تأکید کرد :باید در خلق ایدهها در حوزه پیشگیری از
اعتیاد ،به نوآوری توجه کنیم ،نوآوری موجب جذب مخاطب میشود ،از این رو ،توجه
به آن ،ضروری است.
صالحــی با بیان اینکه ظرفیتهای خوبی در رســانه وجــود دارد که میتوانیم این
ظرفیتها را به فعلیت تبدیل کنیم؛ گفت :ســتاد مبارزه با مواد مخدر باید تعریفی از
سوژههای مورد توجه مخاطبان در حوزه پیشگیری از اعتیاد ارائه دهد ،همچنین برای
همکاری در جشنواره یاریگران زندگی ،ظرفیتهای رسانهای با هدف معرفی در حوزه
بینالملل وجود دارد ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نیز در این زمینه ،میتواند
همکاریهای الزم را با ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته باشد.
وی گفت :در حوزه فضای مجازی اقدامات بســیاری در حال انجام است که میتوان
همکاریهای مشــترکی را میان ستاد مبارزه با مواد مخدر و مرکز توسعه فرهنگ و
هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایجاد کرد و به انجام رساند.

رونمایی از قطار ملی تا پایان بهمن ماه

معاون شــهردار تهران ،از تکمیل و رونمایی از قطار ملی تا پیش از پایان سال جاری
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سید مناف هاشمی ،با اشاره به پیشرفت پروژه ساخت قطار
ملی مترو ،تصریح کرد :در تالش هستیم قطار ملی تا پایان بهمن ماه رونمایی شود.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه نیاز به واگنهای مترو در کشور بیش از هر زمان
دیگری حس میشود گفت :کالنشهر تهران در حال حاضر نیازمند یک هزار و ۵۰۰
دســتگاه واگن است.وی از تکمیل و راهاندازی از یک رام قطار ملی تا پیش از پایان
ســال جاری خبر داد و گفت :با توجه به پیشرفت مناسب داخلیسازی واگن مترو به
میزان حدود  ۸۰درصد ،در ســال جاری تالش برای بومی سازی ناوگان جدید شکل
گرفت ،معتقدم تولید انبوه واگنها در جهت توسعه حمل و پاک خواهد بود و انشاءاهلل
تا پایان سال به میزان  ۸۵درصد خواهیم رسید.معاون حمل ونقل ،ترافیک شهرداری
تهران با اشــاره به نامگذاری سال جهش تولید اظهار داشــت :قرارداد شهرداری و
معاونت علمی ریاســت جمهوری که یک ســال پیش بــرای طراحی و اجرای یک
رام قطار منعقد شــد به نیمه رسیده است و شــرکتهای دانشبنیان داخلی در این
موضوع فعال هستند .پیرو آخرین جلســه که روز پنجشنبه گذشته با حضور ستاری
و آقامحمدی برگزار کردیم و تصمیمات مهمی برای رســیدن به ســقف  ۸۵درصد
ظرفیت گرفته شد.هاشمی تاکید کرد :حمایت دولت از تولید انبوه ملی عالوه نوسازی
و توسعه ناوگان عمومی شهر سبب جلوگیری از بیکاری جوانان و رونق ملی میشود و
امیدواریم این تجربه ساخت تجهیزات مترو منجر به عقد قرارداد بزرگی برای ساخت
حداقل  ۴۲۰واگن برای تهران و سایر کالنشهرها شود.
تاســیس موسســه غیر تجاری اتحادیــه صنف صافکاران و نقاشــان
خودرو شهرســتان ســیرجان درتاریخ  13/09/1397به شــماره ثبت
 384به شناســه ملی  14007982974ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیــده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم آگهــی میگردد.
موضــوع :انجــام وظایف در حدود قانون و مقــررات نظام صنفی ،حمایت
و حفــظ حقوق صنفــی اعضا ،ایجــاد و تحکیم اصول همــکاری بین افراد
صنفــی ،تالش بــرای بهبود محیــط کســب و کار ،تعامل با دســتگاه های
دولتی ،نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در راســتای وظایف
و اختیارات خود همچنین تالش در راســتای ارتقا کیفی خدمات رســانی
اعضا به مردم و اطالع رســانی مناســب رسیدگی به شــکایات دریافتی.
شــماره مجوز  7459مورخ 09/02/97مرجع صادرکننده:کمیســیون
نظارت شهرســتان ســیرجان مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان،
بلوار قاآنی  ،کوچه شــماره  ، 4بلوار قاآنی  ،پالک  ، 0طبقه اول کدپســتی
 7815744481اولیــن مدیران  :آقای یوســف محمودآبادی با کد ملی
 3071364377به سمت رئیس اتحادیه آقای یاسر سیوندی با کد ملی
 3071159846به ســمت نایب رئیس اول آقای قاســم تبریزی با کد
ملی  3071832291به ســمت نایب رئیس دوم آقای حسین پاریزی با
کد ملی  3071187076به سمت دبیر آقای محمدرضا جعفری با کد ملی
 3070998666به ســمت خزانه دار برای مدت  4سال انتخاب شدند
دارندگان حق امضا  :اســناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چکها ،بروات،
ه ها ،اســناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانهدار و در غیاب هر
ســفت 
یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر میباشــد .براســاس
(مــاده  20اساســنامه) ودر غیاب رییس (هنــگام مرخصی یا ماموریت)
نواب رییس ( به ترتیب ســمت) وظایف وی را برعهده دارند براســاس
(ماده  11اساســنامه) بازرس:اقای ساسان جهانشاهی نسب به شماره
ملــی  3060013810به ســمت بازرس اصلی اختیــارات مدیر عامل :
طبــق اساســنامه ( ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشــد) اداره کل ثبت اســناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()1071210

آقــای ســیدمجتبی محمدی میمنــد کد ملی  3149950491به ســمت
منشــی هیئت مدیره خانم سودابه اســدی کد ملی  3149621224به
ســمت مدیرعامل شــرکت تعاونی برای مدت  3سال انتخاب گردید-2 .
کلیه قراردادها  ,اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات,
ســفته ,چک) و سایراوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با
امضای ثابت خانم ســودابه اسدی کد ملی  3149621224مدیرعامل
تعاونی و به انضمام یک از دونفر از اعضای هیئت مدیره آقای سید اکبر
محمــدی میمند کد ملی  3149584213و یا آقای ســیدمجتبی محمدی
میمند کــد ملی ( 3149950491اعضای هیئــت مدیره) و مهر تعاونی
اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس
هیئت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر اســت -3 .آدرس شرکت
تعاونی اســتان کرمان  ،شهرستان شهربابک  ،بخش مرکزی  ،شهر خاتون
آبــاد ،خاتــون آباد  ،بلــوار  22بهمن  ،جاده به طرف سرچشــمه  ،پالک ، 0
طبقه همکف و کد پســتی آن  7751142716میباشــد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
شهربابک ()1071232
آگهــی تغییرات شــرکت مســکن کارکنــان مجتمع مس سرچشــمه شــرکت
تعاونی(درحال تصفیه) به شــماره ثبت  3722و شناسه ملی 10860558255
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1397
و منضم به نامه شــماره  9054/2/19/97مورخ  16/07/97اداره کل تعاون
کار ورفــاه اجتماعی اســتان کرمــان  -1اعضاء اصلی هیئت تصفیه به شــرح زیر
بــه مدت دو ســال انتخــاب گردیدند- :علــی جعفری کدملــی 5839778540
محمــد ولــی شــاهی کدملــی - 2992642983عین الــه بها الدینــی کدملی2- 3131391081صورتهای مالی منتهی به ســال  96به تصویب رسید .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
کرمان ()1071228

آگهیتغییرات شــرکتمســکن کارکنان مجتمع مس سرچشمه
شــرکتتعاونی(درحالتصفیه)بهشــمارهثبت 3722وشناســه
ملی 10860558255بهاستنادصورتجلسههیئتتصفیهمورخ
 27/06/1397و منضم به نامه شماره  9054/2/19/97مورخ
 16/07/97اداره کل تعــاون کار ورفــاه اجتماعی اســتان کرمان
-1آقــای علی جعفری کــد ملی 5839778540به ســمت رئیس
هیئت تصفیه وآقای محمد ولی شــاهی کد ملــی2992642983
بـــهســـمتنائــبرئیــسوآقــایعیــنالــهبهاءالدینیکــدملی
3131391081به ســمت منشی هیئت تصفیه -2آقای عین اله
بهاء الدینی کدملی 3131391081فرزندعبداله دارنده شــماره
شناســـنامه 3کـــد پستی7618413514صادره ازبافت متولد
سال 1335به ســمت مدیرتصفیه شرکت تعاونی انتخاب گردید.
 -3کلیه قراردادها  ,اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم
از برات ,سفته ,چک) و سـایراوراق بهـادار تعـاونی پـس از تصویب
تصفیه با امضای ثابت آقای/خانم عین اله بهاء الدینی مدیرتصفیه
تعاونی و به انضمام یک از دونفـــر از اعضـای هیئـت تصفیه آقای/
خانم علی جعفری فرزنـــد حبیب اله و یـــا آقـــای /خـانم محمد ولی
شاهی فرزنـــد محمود (اعضای هیئت تصفیه) و مهر تعاونی اعتبار
داردوکلیهمدارکعادیومکاتباتباامضایمدیرتصفیهیارئـیس
هیئـت تصـــفیه و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است-4 .آدرس
دفترتصفیهکرمانشهرکالهیهخیابانهمتیفر22مجتمعپارسه
تعیینگردید.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمانادارهثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1071227

