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اخبار

 ۸۵فوتی جدید کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و همچنین فوتی
ناشی از کووید ۱۹در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیماسادات الری گفت :از دیروز تا امروز ۱۹
دی  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۶ ،هزار و ۲۵۱
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۵۸۱نفر از
آنها بستری شدند.
الری گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به یک میلیون و
 ۲۷۴هزار و  ۵۱۴نفر رسید.
به گفته وی ،متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۸۵ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۶
هزار و  ۱۸نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشــت افزود :خوشبختانه تا کنون یک میلیون
و  ۵۸هــزار و  ۶۵۴نفــر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
الری افزود ۴۷۲۹ :نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی گفت :تا کنون  ۸میلیون و  ۴۴هزار و  ۷۹۹آزمایش تشــخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
به اذعان سخنگوی وزارت بهداشت ،در حال حاضر و بر اساس آخرین
تحلیل ها ،چهار شهرستان ساری ،آمل ،رامسر و سوادکوه شمالی در
وضعیت قرمز ۴۳ ،شهرستان در وضعیت نارنجی و  ۴۰۱شهرستان در
وضعیت زرد قرار دارند.

واکسن فایزر در برابر گونه های
جدید کرونا اثربخش است

نتیجه یک بررسی نشــان می دهد :واکسن فایزر/بیو ان تک در
برابر گونه های جدید کروناویروس از اثربخشــی الزم برخوردار
است.
به گزارش ایســنا« ،فیلیپ دورمیتزر» ،یکی از محققان واکسن
کروناویــروس فایزر گفت :جهش می تواند عامل انتقال بیشــتر
ویروس باشد و این نگرانی وجود دارد که موجب شود ویروس از
آنتی بادیهای ناشی از واکسن رهایی پیدا کند.
طبق مطالعات آزمایشــگاهی که توســط این شرکت داروسازی
آمریکایی انجام گرفته مشخص شده است :واکسن کروناویروس
فایزر/بیو ان تک در برابر ســویه جهــش یافته این ویروس که
در انگلیس و آفریقای جنوبی شناســایی شده و از قابلیت انتقال
باالیی برخوردار است ،تاثیرگذاری الزم را دارد.
مطالعه انجام شــده روی نمونه خون افرادی که به آنان واکسن
تزریق شده ،بدست آمده اســت .هرچند یافته های بدست آمده
محدود است زیرا مجموعه کامل جهش های موجود در هر یک
از انواع جدید ویروس را که به ســرعت در حال گسترش است،
مورد بررسی قرار نداده است.
به گزارش ایسنا به نقل از هندوستان تایمز ،دورمیتزر گفت :موثر
بودن این واکســن در برابر این جهــش و همچنین  ۱۵جهش
دیگر که این شرکت پیش از این مورد آزمایش قرار داده ،امیدوار
کننده است.
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اجرای برنامه مدیریت بحران در ساختمانهای مسکونی

معــاون آمــوزش و مشــارکتهای مردمی
سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر
تهــران از اجرای طــرح مدیریــت بحران
ساختمان خبر داد.
حیدر کلهری در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره
به اجرای طرح مدیریت بحران ساختمان در
تهران گفت :تهران در مجاورت گســلهای
متعــددی قــرار گرفته که فعال شــدن هر
کــدام از آنهــا میتوانــد منجر بــه وقوع
زمینلرزهای بزرگ و وارد شــدن خســارات
زیاد به ســاختمانها و شــهروندان شود .از
ســوی دیگر این تنها زلزله نیست که تهران
را تهدیــد میکند و ما روزانه شــاهد وقوع
حوادث مختلفی نظیر آتشسوزی ،گودبرداری
غیراصولی ،نشــت گاز و  ...در گوشه و کنار
شهر هستیم که هر یک میتوانند تلفات جانی
و مالی بسیاری به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد :وقوع هر یک از این مخاطرات
با توجه به شــرایط ســاختاری ،بافت فشرده
و انبوه شــهری ،وضعیت معابــر ،امکانات و
تجهیزات نیروهای امدادرســانی و  ...ممکن
اســت کمکرســانی نیروهای امدادی را در
همــان ثانیهها و دقایق اولیه با اخالل مواجه
کند ،از این رو برای کاهش این خســارات
جانــی و مالی باید از ظرفیــت مردم محلی
اســتفاده کرد .اما شرط الزم برای استفاده از
این ظرفیت این اســت که این افراد دانش و
ت کافی برای حضور در چنین شرایطی
مهار 
را داشته باشــند .در همین راستا نیز تشکیل
گروههای مدیریت بحران در اماکن مختلف

خبر

مورد توجه قرار گرفت.
معــاون آمــوزش و مشــارکتهای مردمی
سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر
تهــران با بیــان اینکه گروههــای مدیریت
بحران ســاختمان یکی از راههای آموزش و
ایجاد آمادگی در شهروندان است ،گفت :این
گروهها شامل تعدادی از ساکنان یا کارکنان
هر مکان هســتند که به صــورت داوطلبانه
ضمن دریافــت آموزشهــای الزم در کنار
مســئولیتهای روزمره اقدام به ارتقاء ایمنی
و کاهش مخاطرات محل کار و زندگی خود
میکنند و در زمان وقوع بحران وظایف اولیه
و مهمی برای کنترل حادثه بر عهده دارند.
کلهری ایجاد آمادگی برای مواجهه با حوادث
در مردم شــهر تهران را هدف اصلی اجرای
ایــن طرح اعالم کرد و گفــت :جلوگیری از
افزایش خســارات جانی و مالی در ســاعات
اولیه پس از وقوع حوادث ،همکاری اثربخش

آلودگیهواپرخاشگریراتشدیدمیکند

عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران معتقد است ،آلودگی
هوا با تاثیرگذاری بر اکســیژن مغــز ،رفتارهای اجتماعی
را تحت تاثیر قرار داده و ســبب کاهش کنترل خشونت و
پرخاشگری میشود.
فربــد فدایی روز جمعه در گفت وگــو با خبرنگار اجتماعی
ایرنــا در خصوص اثــرات آلودگی هوا بر اعصــاب وروان
اظهار داشــت :آلودگی هوا به ویژه ریزگردها بر سیســتم
عصبی وروانی شهروندان اثر گذاشته و رفتارهای اجتماعی
را کاهش میدهــد.وی ادامه داد :با افزایــش آلودگی هوا
اکســیژن به میزان کافی به مغز نمیرسد و این امر قدرت

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ساختمان سازان نگین غرب (
مسئولیت محدود )
به شماره ثبت  266388و شناسه ملی 10103122048
در اجــرای مــاده  215اصالحیه قانــون تجارت از کلیه بســتانکاران
شرکت ساختمان سازان نگین غرب در حال تصفیه (مسئولیت محدود)
به شــماره ثبت  266388و شناســه ملــی 10103122048که آگهی
انحالل آن در صفحه  34روزنامه رســمی کشور به شماره  21897مورخ
1399/02/30درج گردیده است .دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت
حداکثر یک ســال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته
ادعای خود به مدیران تصفیه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی
به شــماره همراه  09121198755بــه آدرس تهران بلوار مرزداران
بعد خیابان سرســبز شــمالی جنب مترو خط شش پالک  65ساختمان گل
نرگس طبقه ســوم کد پســتی  1463873441مراجعه نمایند .بدیهی
است شرکت و مدیران تصفیه درمورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج
از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شرکت شرکت ساختمان سازان نگین غرب در
حال تصفیه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی

با سازمانهای واکنش اضطراری ،جلوگیری از
ی نظمــی و هرج ومرج در هنگام بروز
بروز ب 
حوادث ،افزایش فرهنگ ایمنی و خود امدادی
در شــهروندان و  ...نیــز از دیگر اهداف این
طرح است.
وی با بیــان اینکه مصوبه اجالس ششــم
کمیته ملــی کاهش اثــرات بالیای طبیعی
مبنــی بر تهیه طرح جامــع مدیریت بحران
در شهر تهران ،مصوبه اجالس هفتم کمیته
ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی ،طرح جامع
امداد و نجات کشــور ،مصوبات شورای شهر
تهران و ...از جمله اسناد باالدستی در اجرای
این طرح هســتند ،گفت :این طرح در مرحله
اول در ساختمان های مسکونی باالتر از ۱۸
واحد و بین شــش تا  ۱۰طبقه اجرا می شود.
داشتن دســت کم  ۲۵نفر ساکن و یا حداقل
 ۲۵مراجعهکننده در طول شــبانهروز از دیگر
شرایط اســت .کلهری درباره مراحل اجرای

این طرح در ســاختمانهای مسکونی شهر
تهران نیز گفت :در نخستین مرحله اقدام به
شناســایی مخاطرات ساختمان و ارائه برنامه
کاهش مخاطرات خواهد شد و یک کارشناس
ارزیاب بر اســاس چک لیستی با  ۴۸سوال،
ســاختمان را صرف نظــر از واحدها ارزیابی
کرده و در نهایت اطالعات چک لیست را در
سامانه طرح وارد میکند .براساس اطالعات
این چک لیست ،سطح خطر پذیری ساختمان
و برنامــه کاهش مخاطرات آن مشــخص
خواهد شد.
معــاون آمــوزش و مشــارکتهای مردمی
سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر
تهران ادامه داد :در ادامه شناسایی مخاطرات
منازل و واحدها انجام خواهد شــد و ساکنان
هر واحد ،براســاس چک لیستی  ۲۴سوالی،
مخاطرات واحد خود را ارزیابی کرده و نسبت
به سطح خطرپذیری واحد خود ،شناخت پیدا
میکنند.به گفته کلهری ،پس از کســب این
اطالعات ،با توجه به میزان خطرپذیری ارائه
آموزش های الزم به ساکنان آغاز شده و این
آموزشها به دو شــکل مجازی و حضوری
ارائه میشــود و در نهایــت برنامه مدیریت
بحران ساختمان تکمیل و در اختیار ساکنان
قرار خواهد گرفت.
وی درباره شرایط ثبت نام نیز گفت :مدیران
ســاختمانهای واجــد شــرایط میتوانند با
مراجعه بــه مدیریت بحران و ســامانه این
ســازمان درخواســت خود را ثبــت کرده و
اطالعات تکمیلی را دریافت کنند.

کنتــرل بر هیجانات انســانی را کاهش میدهد .همچنین
رفتارهای پرخاشــگرانه در این دوران با افزایش آلودگی هوا
و ریزگردها تشــدید میشــود.فدایی با بیان این که حاالت
اضطرابی وافســردگی نیز یکی از نتایج مخرب آلودگی هوا
به شــمار میرود ،گفت :وضعیت شناختی انسان همچون
ادراک مســائل ،قدرت تمرکز ،توجه وحافظه نیز با افزایش
ریزگردها دچار نقصان خواهد شــد.این متخصص اعصاب
وروان خاطرنشان کرد :سکونت در بزرگراهها باتوجه به تردد
باالی وسائل نقلیه و همچنین افزایش آلودگی به ویژه برای
کودکان در درازمدت سبب نقصانهای هوشی وذهنی خواهد

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص کوشــا ســازه فــراز طبرســتان درتاریــخ
 16/10/1399به شــماره ثبت  8323به شناســه ملی  14009704809ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد.موضوعفعالیت:طرحی،نظارت،مشاوره،محاسبهفنیوپشتیبانیواجرای
کلیه امور عمرانی ،اعم از ســازه های فلزی و چوبی  ،ســنگی و بتونی  ،ساخت مجتمع
های مســکونی ،تجاری ،اداری  ،ورزشــی ،صنعتی  ،اجرای دکوراســیونهای داخلی و
نمایبیرونساختمانبااستفادهازفنآوریهاینوینصنعتساختمان،خاکبرداری
و خاک ریزی ،بهســازی  ،باز ســازی بافتهای فرســوده ،انجام و ایجاد خدمات شهری
و فضای ســبز ،مدیریت پیمان و مشــارکت در پروژه های عمرانی ،شــهرک ســازی
و انبوه ســازی ،اجرای پروژه های راه ســازی شــامل اتوبانها ،بزرگ راهها ،راههای
فرعی و اصلی ،گاردیل بندی  ،زیرســازی ،آســفالت ریــزی ،روکش معابر ،زیربنای
شــهری فراههــای ریلی و فرودگاههــا ،طراحی و اجرای پروژه هــای آب و فاضالب ،
شــامل ســد سازی ،تونل ســازی ،پل سازی و شبکه های آب رســانی ،کانال کشی و
امور باغبانی ،طراحی و اجرای پروژههای تاسیســاتی الکتریکال و مکانیکال شامل
کلیه سیستمهای کنترل هوشمند و خدمات شهری شامل جدول کشی ،رنگ آمیزی
المانهای شــهری ،انجام امور پیمانکاری ،ابنیه ،آب و پروژ های عمرانی  ،انجام امور

شد.فدایی یادآور شد :استفاده از ماسک در این ایام میتواند
(به هنگام ضروری بودن خروج از منزل) این تبعات مخرب
را کاهش دهد ،اما در حقیقت عدم اســتفاده از وسائل نقلیه
موتوری و سوختهای نامناسب راهکار اصلی کاهش آلودگی
هوا اســت.وی همچنین تاکید کرد :در حال حاضر یکی از
مشکالت پایتخت ،سازههای نامناسب است .سازههای مرتفع
دروازههای ورودی وخروجی شهر تهران مانع از ورود جریان
هوا میشود وپایتخت را همانند یک کاسه وارونه (که آلودگی
هوا را به وضوح نشان میدهد) در یک وضعیت منحصر به
فرد قرار میدهد.

آگهی تغییرات شرکت پویا جوانه جاوید خزر سهامی خاص
به شــماره ثبت  7566و شناســه ملــی 14007534150
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق
العــاده مــورخ  01/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شــد
 1- :خانــم فاطمه درزی به شــماره ملــی 2140233700
بــه عنوان بازرس اصلــی  ،خانم آناهیتا نیک زاد به شــماره
ملــی 2130359159بــه عنوان بازرس علــی البدل برای
یکســال مالــی انتخاب گردیدنــد 2- .اعضــاء هیئت مدیره
تاتاریــخ 01/10/1401بــه قرار ذیل انتخــاب گردیدند:
آقای امیرحسین جاویدانی به شماره ملی 2130304680
آقای یونس جاویدانی به شماره ملی  4569376002خانم
فتانه جاویدانی به شماره ملی 3- 2143336969روزنامه
کثیراالنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین
شــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان مازندران مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1074965

آزمایشگاهی در زمینه خاک و ژئو تکنیک ،آب و فاضالب ،محیط زیست ،بتن ،سازه و

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت انبوه سازان اینده ساز (
مسئولیت محدود )
به شماره ثبت  208001و شناسه ملی 10102495426
در اجــرای مــاده  215اصالحیه قانــون تجارت از کلیه بســتانکاران
شــرکت انبوه ســازان اینده ســاز در حال تصفیه (مســئولیت محدود)
به شــماره ثبت  208001و شناســه ملــی 10102495426که آگهی
انحالل آن در صفحه  34روزنامه رســمی کشور به شماره  21897مورخ
1399/02/30درج گردیده است .دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت
حداکثر یک ســال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته
ادعای خود به مدیران تصفیه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی
به شــماره همراه  09121198755بــه آدرس تهران بلوار مرزداران
بعد خیابان سرســبز شــمالی جنب مترو خط شش پالک  65ساختمان گل
نرگس طبقه ســوم کد پســتی  1463873441مراجعه نمایند .بدیهی
است شرکت و مدیران تصفیه درمورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج
از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شرکت شرکت انبوه سازان اینده ساز در حال
تصفیه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی

زلزله ،راه و ترابری  ،روسازی  ،هیدرو لیک و سیاالت و ساخت مجتمع های مسکونی
و سازه های بتنی ،سبک و سنگین ،انجام پروژه های شهری و خدمات شهری ،اجرا و
طراحی فضای سبز و محوطه سازی و احداث گلخانه ،انجام امور طراحی ،نظارت پروژه
هایعمرانیوساختکارخانهوتولیدقطعاتومصنوعاتعمرانیوساختمانی،انجام
امور تاسیساتی نظیر تاسیســات واحدهای صنعتی ،اداری ،ساختمانی  ،شرکت در
مناقصــات و مزایده های داخلــی و خارجی ،انجام امور خدماتــی و بازرگانی ،تجاری
،صنعتی و هرگونه امور مجازی که در قانون مشــخص شــده هســت ،اخذ قرارداد
و اعطای نمایندگی با اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشــور ،اخذ وام
وتســهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسســات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی
داخل کشــور یا خارج از کشــور ،صادرات و واردات صنایــع مربوطه در بخش امور
عمرانــی و هــر گونه کاالی مجــاز بازرگانی درصــورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای
الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز اصلی
 :اســتان مازندران  ،شهرســتان آمل  ،بخش مرکزی  ،شهر آمل ،محله بسیج  ،کوچه
الله شانزدهم [بازیارکال]  ،کوچه گلبرگ[ 3الله بیستم]  ،پالک  ، 4طبقه اول  ،واحد
غربی کدپســتی 4614868746ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,000,000ریال نقدی منقســم به  100ســهم  10000ریالی تعداد  100سهم
آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سازه گستران مروارید غرب (
مسئولیت محدود )
به شماره ثبت  241475و شناسه ملی 10102822222
در اجــرای مــاده  215اصالحیه قانــون تجارت از کلیه بســتانکاران
شرکت سازه گستران مروارید غرب در حال تصفیه (مسئولیت محدود)
به شــماره ثبت  241475و شناســه ملــی 10102822222که آگهی
انحالل آن در صفحه  24روزنامه رســمی کشور به شماره  21940مورخ
1399/04/24درج گردیده است .دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت
حداکثر یک ســال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته
ادعای خود به مدیران تصفیه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی
به شــماره همراه  09121198755بــه آدرس تهران بلوار مرزداران
بعد خیابان سرســبز شــمالی جنب مترو خط شش پالک  65ساختمان گل
نرگس طبقه ســوم کد پســتی  1463873441مراجعه نمایند .بدیهی
است شرکت و مدیران تصفیه درمورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج
از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شرکت شرکت سازه گستران مروارید غرب در
حال تصفیه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی

 558/99/7216مــورخ  09/10/1399نــزد بانک آینده شــعبه مرکزی آمل با
کد  7216پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقای هومن رنجبر به شماره
ملی  2130207642و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای
احســان رنجبر به شــماره ملی  2143036752و به سمت رئیس هیئت مدیره به
مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم مینا قربانی به شماره ملی
 2143123922و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادها عقود اسالمی و کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم
شمسیه آذر کردار به شماره ملی  2140588274به سمت بازرس اصلی به مدت
 1سال آقای مهداد آذر کردار به شماره ملی  2142145795به سمت بازرس علی
البدل به مدت  1ســال روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت
تعییــن گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری آمل ()1074983

تاســیس شرکت ســهامی خاص مقاوم ســازان تیوان ســازه درتاریخ
17/10/1399بهشمارهثبت8325بهشناسهملی14009708359
ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت
اطــاع عمــوم آگهی میگردد .موضــوع فعالیت :طراحی  ،مشــاوره  ،نظارت
،اجــرا ،مرمــت  ،پیمانــکاری کلیه عملیات ســاختمانی ،تعمیرو ســاخت و
پیمانکاری پروژه های عمرانی و مهندسی عمران و انبوه سازی ،شهر سازی
،خدمــات عمومــی و تزئینات ســاختمانی ،تهیه مواد و مصالح ســاختمانی ،
خدمــات فنی و آزمایشــگاهی بتــن ،خاک ،جــوش و واردات  ،صادرات در
رابطه باموضوع شرکت ،شرکت در مناقصات و نمایشگاهها و مزایده های
دولتی و غیر دولتی ،اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات
دولتــی و غیــر دولتی  ،اخذ نمایندگــی و عقد قرداد با اشــخاص حقیقی و
حقوقــی درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان مازندران ،
شهرســتان آمل  ،بخش مرکزی  ،شــهر آمل ،محله طالب آملی  ،بلوار طالب
آملــی  ،کوچــه دریا شانزدهم[شــهید افضلی]  ،پــاک  ، 17طبقه همکف
کدپســتی  4615863718ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد
 100ســهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توســط موسســین طی
گواهی بانکی شماره  570/99/7216مورخ  15/10/1399نزد بانک
آینده شــعبه آمل با کد  7216پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره
آقای ســعید کمرلوئی به شــماره ملی  2130005012و به ســمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای ســیاوش پناهی به شماره ملی
 2130067141و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای مســعود یوســفی کلومکی به شــماره
ملــی  2150085445و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیــره به مدت 2
ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اســامی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می
باشــد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای میالد شاکری
به شــماره ملی  0010795294به ســمت بازرس اصلی به مدت  1سال
آقای الیاس رستمی به شماره ملی  2143296711به سمت بازرس علی
البدل به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های
شرکت 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 ()1075207

اخبار

توجه ویژه به اقتصاد محلی
در بودجه  ۱۴۰۰شهرداری تهران

شهردار تهران گفت :تالش میکنیم در بودجه  ۱۴۰۰انعطاف بیشتری داشته باشیم و
به اقتصاد محلی و توانمندی محلی هم توجه کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر ،پیروز حناچی ،در مراسم آئین بازگشایی جمعه بازار پروانه
با یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،اظهار کرد :به یاد دارم ایشان و آقای
خرم (وزیر راه وقت) در زلزله بم تالشهای فراوانی برای نجات مصدومان داشــتند.
من آن روزها در ســالن فرودگاه کارهای اعزام مجروحین به مراکز درمانی را انجام
میدادم.
وی در ادامه گفت :تپههای عباس آباد جای بسیار مهمی است و زنده یاد بهنام اتابکی
نقش زیادی در ســاماندهی این مجموعه داشت و اگر آن گروه منسجم در آن دوره
عمل نمیکرد و پشتیبانی نمیشد خیلی از این اتفاقات خوب نمیافتاد.
حناچی با اشــاره به شرایط شیوع کرونا در کشور گفت :در این دوران اقتصاد آنها که
روزمــزد بودند تحت تأثیر قرار گرفتــه و در بودجه  ۱۴۰۰به این موضوع توجه کرده
ایم که طبق آمار این بحران اقتصادی  ۳۰درصد جمعیت شاغالن را در بر میگیرد و
شهرداری هم نسبت به این موضوع حساسیت خواهد داشت .بنابراین تالش میکنیم
در بودجه  ۱۴۰۰انعطاف بیشتری داشته باشیم و به اقتصاد محلی و توانمندی محلی
هم توجه کنیم .جمعه بازار پروانه یکی از این موارد است که کسی برنامه ریزی دولتی
و حکومتی برای آن نکرده است.
وی در ادامه گفت :شاید یک نیاز بود و مردم بخشی از اوقات فراغت شأن را در این
بازار پر میکردند .این بازار با ظرفیتهایی شــکل گرفته بود که خیلی مورد استفاده
نبودند.
حناچی به تعطیلی پاساژ پروانه اشاره کرد و گفت :شرایط کرونایی در این اتفاق تأثیر
داشــت از سوئی اگر میخواستیم پارکینگ پروانه را به پالسکو اختصاص دهیم باید
مقاوم ســازی میشد .توافقی که برای مقاوم سازی پارکینگ پروانه صورت گرفت و
با توجه به شــرایط کرونایی فضای سربسته با تراکم زیاد نمیتوانستیم داشته باشیم.
چند نقطه به صاحبان این کســب و کارها پیشنهاد شد اما در نهایت تپههای عباس
آباد مورد قبول واقع شــد در حالی که در تهران خیلی نقاط این را ظرفیت را دارند و
امیدوارم شرایط کرونایی تمام میشود.
وی ادامه داد :خیابان لشــکر آباد اهواز یکی از جاذبههای گردشگری این شهر شده
اســت در حالی که در زمان جنگ آنقدر ناامن بود که کسی جرأت نداشت آنجا برود.
این نگاه یعنی توانمند ســازی از طریق اقتصاد که هنر کم عارضه و پر بازده است و
میتواند به اقتصاد کشور هم کمک کند.
شهردار تهران در پایان گفت :در جمعه بازار هم نگاه هم همین است ،نقاط دیگری در
تهران در شرایط غیر کرونایی میتواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی صنعت
دامپروری و کشــاورزی متحد استان قزوین به شماره ثبت 3969
و شناســه ملی  10861426322به اســتناد صورتجلسه هیئت
مدیــره مــورخ  01/10/1399و تائیدیــه شــماره 9917602
مورخ  09/10/1399اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان
قزویــن تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای اصغــر صفویه با کد ملی
4320981741بهنمایندگیازشرکتتعاونیخدماتدامداران
مهر قاقازان با شناســه ملی  10861421098به ســمت رییس
هیــات مدیره و آقای ابراهیم محمدی با کد ملی 5388527335
به نمایندگی از شــرکت تعاونی خدمات تولیدی گاوداران ســنتی
نصر آوج با شناســه ملی  10980277931به سمت نایب رییس
هیــات مدیــره و آقای ولی اله قوامی با کد ملــی 6189239544
به نمایندگی از شــرکت تعاونی خدمات گوســفندداران صداقت
بویین زهرا با شناســه ملی  10861420764به ســمت منشــی
هیات مدیره و آقای صیاد شقاقی به شماره ملی 4322147771
به ســمت مدیر عامل شــرکت انتخاب گردیدند .کلیه قراردادها
و اســناد تعهد آور شــرکت پس از تصویب هیات مدیره به امضاء
آقایــان صیاد شــقاقی (مدیر عامل) به اتفاق اصغــر صفویه با کد
ملــی  4320981741بــه نمایندگــی از شــرکت تعاونی خدمات
دامداران مهر قاقازان با شناسه ملی ( 10861421098رییس
هیــات مدیره) و در صــورت غیبت رییس هیــات مدیره به امضاء
آقای ابراهیم محمدی با کد ملی  5388527335به نمایندگی از
شرکت تعاونی خدمات تولیدی گاوداران سنتی نصر آوج با شناسه
ملی ( 10980277931نایب رییس) همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد.در مورد اسناد عادی شرکت به امضاء آقای صیاد شقاقی
(مدیر عامل) و مهر شــرکت تعاونی معتبر می باشد .اداره کل ثبت
اســناد و امالک اســتان قزوین اداره ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاری قزوین ()1075248
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی ساالر البرز ایرانیان
( بــا مســئولیت محــدود) به شــماره ثبــت  450و شناســه ملی
 10320478309به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق
العاده مــورخ  01/08/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای
علــی نقی نظامونــد چگینی کد ملــی  4323943350باپرداخت
مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال به صندوق شــرکت ســهم الشرکه
خود را از مبلغ شــصت میلیارد ریال به مبلغ یکصد و پنج میلیارد
ریــال و خانم فریده نظامیوند چگینــی کد ملی 2659657246
و آقــای ســاالر نظاموند چگینی کد ملــی  2650137754و خانم
روژان نظاموند چگینی با کد ملی  4312088373و آقای سهیل
نظامونــد چگینی با کد ملــی  2650209151هر یک با پرداخت
مبلغ بیســت و شــش میلیارد و دویســت و پنجاه میلیون ریال به
صندوق شــرکت سهم الشــرکه خود را از مبلغ سی و پنج میلیارد
ریــال به مبلغ شــصت و یــک میلیارد و دویســت و پنجاه میلیون
ریال افزایش دادند در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ دویست
میلیــارد ریــال به مبلغ ســیصد و پنجــاه میلیارد ریــال که تماما
پرداخت شــده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
بشــرح مذکوراصالح گردید و سهم الشرکه شرکا بعد از افزایش
سرمایه بشرح ذیل می باشد  :آقای علی نقی نظاموند چگینی مبلغ
یکصــد و پنج میلیارد ریال و خانم فریده نظامیوند چگینی و آقای
ساالر نظاموند چگینی و خانم روژان نظاموند چگینی و آقای سهیل
نظاموند چگینی هر یک مبلغ شــصت و یک میلیارد و دویســت و
پنجاه میلیون ریال ســهم الشــرکه .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوئین
زهرا ()1075072

