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سه شنبه  23دی ماه 1399
شمــاره 4107

اخبار

بورس سالمترین بازار برای جذب
سرمایههای خرد و کالن است

تهــران  -ایرنا  -رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار گفت:
با همه دشــواریهای کنونی ،هنوز هم بورس مناســبترین و
سالمترین بازار برای جذب ســرمایههای خرد و کالن و اعطای
بازدهی منطقی به صاحبان این سرمایهها است
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران« ،حســن قالیباف
اصل» در پیامی ضمن قدردانی از حامیان کشف قیمت مبتنی بر
رقابت آزاد در بــورس کاال ،تأکید کرد :بورس ،نهاد اصلی ایجاد
و حفــظ تعــادل در اقتصاد ایران و به تعبیری ،دماســنج اقتصاد
کشــور اســت که تحوالت آن متأثر از متغیرهای متعدد برون و
درون بورســی است و کارکرد بهینه آن به اراده ملی و همافزایی
و هماهنگی همه نهادها و دســتگاههای ذینفع و مرتبط ،بستگی
دارد و رخدادهای اخیر ،امیدها بــه تقویت چنین فضایی را ارتقا
داده است.
وی افزود :بورس ایران ،روزهای تلخ و شــیرین بســیاری را در
حافظــه تاریخی ثبت کرده و گردنههای بســیاری را با موفقیت
پشت سر گذاشــته اســت .به گواه تجربه ،کامیابیهای بورس،
هرگاه ،همافزایی ملی و همگامی مردم ،کارشناسان و مسئوالن،
ایجاد شده ،برگه زرینی به کارنامه بورس افزوده شده است.
قالیبــاف افزود :طــی روزهای اخیر نیز شــاهد یکــی دیگر از
مصادیق ایــن همافزایی ملی بودیم .رییس جمهوری که همواره
پشتیبان بازار سرمایه بوده ،دوباره بر ضرورت پرهیز از مداخالت
غیــر کارشناســی در بورس تأکید کــرده اســت و معاون اول
رئیسجمهوری هم بهعنوان یکــی از حامیان بورس ،تصمیمات
شــورای عالی بورس را برای دولت معتبر دانســته است و سایر
اعضای کابینه نیز هر یک ،به ســهم خود کوشــیدند در کالم و
اجرا ،همیار بازار سرمایه باشند.
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار اعالم کــرد :نمایندگان
مجلس هم بهنوبه خود ،عزم جزمشان برای استمرار قانونمداری
در بازار ســرمایه با هدف صیانت از منافع میلیونها ســهامدار را
اثبات کردند و همزمان ،ســهامداران و فعــاالن بازار نیز همانند
گذشته ،مطالبه جدیشــان در زمینه تقویت سازوکارهای رقابت
منصفانه ،کارآ و شفاف در بورس را پیگیری کردند.
وی خاطرنشــان کرد :از ســوی دیگر ،کارشناســان مستقل نیز
در تــداوم حمایت مکررشــان از اصــل شــفافیت معامالت و
ضرورت کشــف قیمت بــا عرضه و تقاضــای رقابتی ،حضوری
فعال و مؤثر داشــتند و رســانهها هم با اطالعرسانیهای دقیق
و تولیدمحتواهــای حرفهای ،رســالت خود بــرای دفاع از منافع
ســهامداران و تولیدکنندگان بورســی را به نحو شایســته انجام
دادند.قالیباف اصل گفت :همســو با ارزیابی کارشناسان و ناظران
مســتقل ،تأکید داریم با همه دشــواریهای کنونــی ،هنوز هم
بورس ،مناسبترین و ســالمترین بازار برای جذب سرمایههای
خرد و کالن و بازدهی منطقی به صاحبان این ســرمایهها است
و یگانــه ابزار کارآمد برای تأمین منابــع مالی بنگاههای دولتی،
عمومی و خصوصی محســوب میشود و بهیقین ،در ایفای نقش
مؤثر خود ،بهعنوان موتور محرک اقتصاد کشــور ،سیر صعودی
خواهد داشت.
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آخرین وضعیت پروازهای خارجی ایران در دوران کرونا

تهران -ایرنا -در سایه گسترش ویروس کرونای
جدید پروازهای هما به لندن قطع ،ورود مسافر
از انگلیس با ایرالین خارجی ممنوع و ســفر به
کشورهای اروپایی و منطقهای با قوانین اعالم
شده از جمله داشتن تست منفی کرونا ادامه دارد.
رصــد آخرین وضعیت پروازها از کاهش حمل
مسافر در مســیرهای اروپایی و کاهش تمایل
به ســفر زیر سایه گســترش ویروس کرونای
انگلیسی دارد.
از ابتدای دی ماه و با شیوع ویروس جهش یافته
کرونا در انگلســتان ،ایران پروازهای خود را به
لندن قطع کرد و بر اساس درخواست ستاد ملی
مقابله با کرونا پروازهای انگلســتان تا آخر دی
ماه ممنوع شد.
هفته گذشــته نیز سازمان هواپیمایی کشوری
به تمام شرکتهای هواپیمایی داخلی ،خارجی
و دفاتر فروش بلیت اعالم کرد که فروش بلیت
تهران  -لندن اعم از مستقیم و غیرمستقیم برای
جلوگیری از شــیوع کرونای انگلیسی ،ممنوع
است.
در همین راســتا تورج دهقانــی زنگنه رییس
سازمان هواپیمایی هفته گذشته به ایرنا گفت:
هیچ مسافری از مبدا لندن را نمی پذیریم و حتی
پروازهای کانکشن نیز در صورت حمل مسافر با
پاسپورت انگلیسی جریمه و با آنها برخورد می
شود.
شرکتهای پگاسوس ،ترکیش ایرالینز ،امارات
و قطر ایرویز پروازهای کانکشن به ایران از مبدا
لندن را بر عهده دارند که شــرکت هواپیمایی
ترکیش این پروازها را هفته گذشــته لغو کرده
است.
اکنون تمــام پروازهــای هواپیمایی جمهوری
اســامی ایران به لندن نیز تا پایان دیماه لغو
است و ســازمان هواپیمایی کشوری تاکید دارد
در صورتی که وزارت بهداشت و درمان شرایط

را بحرانی بداند لغو پروازها که از ابتدای دی ماه
رقم خورد مجددا تمدید می شود.
آخرین وضعیت پروازهــای هواپیمایی هما به
کشورهای اروپایی
پروازهــای هواپیمایی «هما» اکنون به شــهر
هامبــورگ در آلمان روزهای ســه شــنبه هر
هفته پرواز دارد ،هم چنین هواپیمایی جمهوری
اســامی ایران از روز  ۹آبانماه مصادف با (۳۰
اکتبر) جمعه هر هفته به فــرودگاه کلن آلمان
پرواز کرد.
پروازهای هفتگی «هما» به فرودگاه فرانکفورت
نیز از تاریخ  ۱۲مهرماه امسال در روزهای شنبه و
چهارشنبه هر هفته انجام شده است و ادامه دارد.
پــرواز هواپیماهای ایران ایر در مســیر اتریش
(وین) نیز از تاریخ  ۲۵مردادماه در روزهای شنبه
هر هفته از فرودگاه امام خمینی (ره) انجام می
شــود .پرواز به مادرید در اسپانیا نیز در روزهای
چهارشنبه هر هفته از فرودگاه امام خمینی (ره)
مجددا برقرار کند.
میالن در ایتالیا و پاریس در فرانسه و پروازهای
آنکارا و استانبول هما نیز برقرار است.
با این حال پروازهای هما به لندن و منچســتر
لغو است و محدودیت  ٦٠درصدی مسافرگیری

شناسایی

 ۳۰میلیون سیمکارت
بدون هویت

تهران  -ایرنا  -سیاســت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
برای ساماندهی هویت صاحبان ســیمکارتهای تلفنهمراه،

و هــم چنین کاهش تمایل به ســفر وضعیت
پروازهای این شــرکت هواپیمایی را به سمت
کاهش برده است.
کاهش مسافران و پروازهای هواپیمایی هما در
آبان ماه
مدیرکل روابط عمومی شــرکت هواپیمایی روز
دوشــنبه در گفتو گو با خبرنــگار اقتصادی
ایرنا درباره آمار جابجایی مسافر توسط شرکت
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در آبان ماه
گفت :کل مســافر داخلی حمل شــده در آبان
۱۲۴هزار و ۵۶۸نفر بوده است که با حدود ۲هزار
و  ۶۶۲پرواز انجام گرفته است.
«حســین جهانی» ادامه داد :میزان جابحایی
مسافر خارجی در بخش بینالملل نیز  ۱۲هزار
و  ۴۸۸نفر بوده اســت که با  ۲۳۲پرواز در آبان
انجام شده است.
بر اساس اعالم مدیرکل روابط عمومی شرکت
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران تعداد صندلی
عرضه شــده در پروازهای ایران ایر در آبان ماه
حدود  ۲۷۷هزار و  ۵۴۸نفر  ۴۸بوده و ســاعت
پرواز نیز به  ۶۴۴ساعت کاهش یافته است.
جهانی تصریح کرد :آمار آبان ماه نسبت به مهر
در بیشتر بخشها کاهشــی است و تعداد کل

موجب شناســایی حدود  ۳۰میلیون سیمکارت بدون هویت یا
با هویت ناقص شد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا ،مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارتخانه یاد شده در سی و ششمین قسمت از سری ویدئوهای
«ایران هوشــمند» ساماندهی ســیمکارتهای تلفن همراه به
همت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مورد بررسی
قرار داده است.
سواســتفاده از خطوط یا خدمات ارتباطی ،یکی از مشکالت
رایج ارتباطات و تلفن همراه اســت .سازمان تنظیم مقررات
تنظیــم مقررات و ارتباطــات رادیویی برای پیشــگیری از

آگهــی تغییــرات موسســه خیریه رویش ســبز نواندیشــان تنکابن

آگهی تغییرات شــرکت گروه آســانبری فراز فرود پیما سهامی خاص

بــه شــماره ثبــت  81و شناســه ملــی  10760020889بــه اســتناد

به شــماره ثبت  5101و شناســه ملــی  10760207359به اســتناد

صورتجلســه هیئت امنــا مورخ  1397/12/05تصمیمــات ذیل اتخاذ

صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/10/10تصمیمات ذیل اتخاذ

شــد  - 1 :آدرس قانونی شرکت از :تنکابن خیابان کشاورز نبش خیابان

شــد  :الف ) ســمت اعضای هیئت مدیره به قرارذیل  :آقای محمد گازا به

توانا ســمت راســت منزل آقای کریم توانابه آدرس :اســتان مازندران

شماره ملی  2142132121به سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل

 ،شهرســتان تنکابــن  ،بخش مرکزی  ،شــهر تنکابن ،کریــم آباد  ،میدان

و خانم ســمانه درویش متولی به شماره ملی  2093770490به سمت

شــهید شــیرودی  ،خیابان امام  ،پالک  ، 0ساختمان کیان  ،بلوک  ، 2طبقه

نایب رییس هیات مدیره و خانم فاطمه ابراهیم نتاج جلودار به شــماره

همکف  ،واحد 1کد پســتی 4681974771 :تغییر یابد و ماده مربوطه

ملــی  2140158717به ســمت عضوهیــات مدیره به مدت دوســال

در اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید .رونوشت به :اداره بهزیستی

تعییــن گردیدنــد ب ) کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهــدآور بانکی از

شهرســتان تنکابن عطف به نامه های شماره 936/21/9/3023مورخ

قبیل چک و ســفته و بــروات وغیره و عقــود و قراردادها و اوراق عادی

1397/11/09و936/21/98/3362مورخ 1398/02/07جهت

باامضامدیرعامل ومهرشــرکت معتبرمی باشــد .اداره کل ثبت اسناد و

اطالع اداره کل ثبت اســناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت

امالک اســتان مازندران مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری

ها و موسسات غیرتجاری تنکابن ()1076153

آمل ()1076152

آگهی تغییرات موسســه خیریه رویش ســبز نواندیشــان تنکابن به شــماره
ثبــت  81و شناســه ملــی  10760020889بــه اســتناد صورتجلســه هیئت
مدیــره مــورخ  1397/10/25تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :طاهره خســروی
رودســری بــا کدملی2219007359به ســمت رئیــس هیات مدیــره و بهارک
یوســفی زاده با کدملی 2219731121به ســمت نایب رئیــس هیات مدیره و
زهرا خطیبی با کدملی  2709186411به سمت خزانه دار و طاهره صالح رمجی
با کدملی2219518647به ســمت عضواصلی هیات مدیره و مصطفی عرفانی با
کدملی2279839032به سمت عضواصلی هیات مدیره افراد فوق برای مدت
 3ســال تعییــن گردیدند طاهره خســروی با کدملــی 2219007359به عنوان
مدیر عامل شــرکت برای مدت  2ســال انتخاب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد
آور بانکی از قبیل چک ،ســفته ،برات  ،قرارداد هاو عقود اســامی با امضاء ثابت
مدیــر عامــل و خزانه دار همراه با مهر موسســه و اوراق عادی و نامه های اداری با
امضاء مدیر عامل همراه بامهر موسســه دارای اعتبار اســت .رونوشت به :اداره
بهزیســتی شهرستان تنکابن عطف به نامه شــماره 936/21/98/3362مورخ
1398/02/08و936/21/97/3023مــورخ 1397/11/09جهــت اطالع
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تنکابن ()1076154

آگهــی تغییــرات شــرکت پیشــرو صنعــت پایــا بتــن با
مســئولیت محدود به شــماره ثبت  1226و شناســه ملی
 10101886796به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی
فــوق العاده مــورخ  1399/08/21تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :شــرکت مذکور در تاریــخ فوق منحل اعــام گردید
و آقــای جعفــر عــا بــه شــماره ملــی  2229002899به
ســمت مدیر تصفیه به مدت دوســال انتخاب شــد نشانی
محــل تصفیه : :اســتان مازندران  ،شهرســتان نور  ،بخش
چمســتان  ،دهســتان ناتل رستاق  ،روســتا کردآباد ،محله
شــهرک صنعتی  ،خیابــان اصلی  ،خیابان شــهرک صنعتی ،
پالک  ، 23پیشرو صنعت دیوساالر  ،طبقه همکف کدپستی
 4643158410 :مــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد و
امالک اســتان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری چمستان ()1076161

آگهــی تغییرات شــرکت انرژی ســازان رضوان خزر شــرکت تعاونی
به شــماره ثبــت  254و شناســه ملــی  10980281833به اســتناد
صورتجلســه هیئت تصفیه  /مدیر تصفیــه مورخ  1399/08/08و به
اســتناد مجوز شــماره  1169مورخ  99/9/5اداره کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی شهرســتان رضوانشــهر تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - 1 :سمت
اعضــای هیئــت تصفیه به قرار ذیل می باشــد :خانم نســرین جوادپور
شــماره ملــی  5709290513بــه ســمت رئیــس هیئت تصفیــه و به
ســمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه آقای احســن اهلل رادمهر شماره ملی
 5709277665به ســمت نایب رئیس هیئت تصفیه 2-مقرر گردید
کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته،
برات به امضای مدیر اجرایی هیئت تصفیه به اتفاق نائب رئیس هیئت
تصفیه رســیده و به مهر شــرکت ممهــور گردد و مکاتبات عــادی و نامه
های اداری با امضای انفرادی مدیر اجرایی هیئت تصفیه و مهر شــرکت
معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر ()1077009

آگهــی تغییرات شــرکت انرژی ســازان رضوان خزر شــرکت
تعاونی به شــماره ثبت  254و شناســه ملی 10980281833
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور فــوق العاده
مــورخ  1399/08/08و به اســتناد مجوز شــماره  1169مورخ
 99/9/5اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان
رضوانشــهر تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :اعضــای هیئت
تصفیــه تاتاریــخ  1401/8/8عبارتنــد از  :نســرین جوادپــور
کــد ملــی  5709290513و احســن اهلل رادمهــر بــه کــد ملی
 5709277665و ســیده مریم حســنی ســیاه خاله ســر به کد
ملی  2649774436به عنوان اعضای هیئت تصفیه و ســولماز
عاصم کفاش به کد ملــی  5709564524به عنوان ناظر هیئت
تصفیــه برای مدت حداکثر دو ســال انتخاب شــدند 2-نشــانی
هیئــت تصفیه و محل تصفیه بشــرح ذیل اعالم گردید :اســتان
گیــان  ،رضوانشــهر ،پونــل ،جنب بانــک صــادرات ،طبقه دوم
کدپســتی  4387138635اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
گیالن مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری رضوانشهر
()1077011

پروازهــای هما در آبان ماه بــه دو هزار و ۸۹۴
پرواز رسیده است.
مدیرکل روابــط عمومی شــرکت هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران درباره وضعیت پروازهای
اروپایی هما نیز گفت :پروازها به انگلیس از جمله
لندن تا پایان دی ماه لغو است و بلیت فروشی
نداریم و پروازهای تهران -استانبول و تهران-
آنکارا هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران نیز به
صورت برنامه ای انجام میشود.
وضعیت پروازها در فرودگاه امام خمینی
روز یکشــنبه ( ٢١دی ماه) شهرهای استانبول،
دوحه ،دبی ،حجم بیشــتر لیســت پروازها در
فرودگاه امام را به خود اختصاص داده است که
نشانه ای از محدودیت پروازهای مستقیم به اروپا
و تقاضا برای سفر به اروپا و برعکس با ایرالین
خارجی است.
اکنون بیــش از هر زمان دیگــری در تابلوی
پروازهــای فــرودگاه امــام خمینی لیســت
ایرالینهای منطقه به مقصد استانبول ،دوحه و
دبی دیده می شــود که در غیاب پرواز شرکت
های هواپیمایی داخلی ،ترانزیت مسافران ایرانی
را برعهده دارند.
امروز هواپیمایی قطــر ایرویز ،ترکیش ایرالینر
و پگاســوس پروازهایی از دوحه و استانبول به
تهران داشــتند که بخش زیادی از مســافران
ورودی از اروپا به ایران را حمل می کنند .پرواز
هواپیمایی ماهان از دمشق نیز صبح دیروز وارد
فرودگاه امام خمینی شــد و پرواز از این شــهر
ســوریه با هواپیمایی ماهان به صورت هفتگی
وجود دارد.
هنوز هواپیمایی لوفتهانزا و اتریشی به فرودگاه
امام خمینی بازنگشته اند و طبق آخرین اعالم
این دو شرکت تا پایان ماه ژانویه میالدی یعنی
حدود  ٢٣روز دیگر خبری از بازگشــت این دو
ایرالین خارجی به کشور وجود ندارد.

این سوءاستفاده ســیمکارتهای بیهویت را در سه مرحله
ساماندهی کرده است.
مرحله نخست با مشــارکت اپراتورها کد ملی تمام مشترکان
دریافــت شــد .در مرحلــه دوم از تمامی مشــترکان دارای
ســیمکارتهای متعدد خواسته شد با مراجعه به امور مشترکان
اپراتورهای خود ،ســیمکارتهای فعال خودشان را اعالم کنند.
در مرحله سوم هم مشترکان با مراجعه به سامانه استعالم تعداد
خطوط مشــترکان تلفن همراه www.mobilecount.
 cra.irمیتوانند از تعداد ســیمکارتهایی که به نامشــان در
اپراتورهای مختلف تلفن همراه ثبتشده ،مطلع شوند.

اخبار

کمک  10میلیاردی بیمه سرمد برای خرید
تبلتهای دانشآموزی

بیمه ســرمد جهت خرید تبلت برای دانشآموزان نیازمند 10 ،میلیارد ریال به کمیته
امداد امام خمینی (ره) اهدا کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ،شیوع ویروس کرونا باعت تعطیلی مدارس و
عدم تشکیل کالسهای درس گردیده است و آموزشهای مدارس در فضای مجازی
انجام میشود .این اتفاق باعث شده تا دانشآموزان نیازمند و مناطق محروم ،به علت
نبود امکانات و دسترسی به وسایل ارتباطی از تحصیل محروم شوند.
به همین منظور ،بیمه ســرمد در راستای مســئولیت اجتماعی و انجام فعالیتهای
عامالمنفعه و به ســبب همکاری نزدیک با مجموعه بزرگ کمیته امداد امام خمینی
(ره) که در خط مقدم محرومیتزدایی اســت ،قدم کوچکی را برای خدمترسانی به
دانشآموزان نیازمند برداشت.
مجتبی کاتب و مهندس مهدی مهدوی ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه سرمد
در دیدار با ســید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امــام خمینی (ره) ،به منظور
حمایــت از دانشآموزان نیازمند و کمبضاعت که به علت کمبود امکانات از تحصیل
ت برای دانشآموزان تحت
محروم شــدهاند ،مبلغ  10میلیارد ریال را برای خرید تبل 
پوشش کمیته امداد اهدا کردند ،تا مجموعه سرمد نقش کوچکی در حمایت از اقشار
آسیبتپذیر جامعه و دانشآموزان محروم داشته باشد.

سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی به
نرمافزارهای درمانگاهها و بیمارستانها
متصل میشود

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت :امکان اتصال نرمافزارهای مختلف مورد
استفاده درمانگاهها و بیمارستانها با سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی فراهم
شــده اســت و برنامه واســط ( )APIپس از اتمام تمامی مراحل فنی مورد نیاز در
دسترس مراکز درمانی و تولید کنندگان نرم افزارهای مختلف قرار دارد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ،مصطفی ساالری در جلسه هفتگی رسیدگی
به روند پیشــرفت طرح نســخه الکترونیک که به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور
مدیران درمان تأمین اجتماعی اســتانهای سراسر کشــور و مدیران ستادی بخش
درمان و فنآوری اطالعات این سازمان برگزار شد ،اظهار داشت :نظرات و پیشنهاداتی
که توسط مدیران و کارشناسان استانها اعالم میشود باید در اسرع وقت بررسی شود
و در تمامی مراحل پیشرفت امور مورد توجه قرار گیرد.
وی تقســیم وظایف و فعالیتهای مرتبط با حوزه فنآوری اطالعات را از مســائل
بســیار مهم عنوان کرد و گفت :فعالیتهای حوزه فنآوری اطالعات باید متناسب با
گستردگی و تنوع وظایف و مأموریتهای سازمان تأمین اجتماعی طراحی شود و هر
گروه از متخصصین این حوزه در شاخهای از فعالیتهای سازمان به صورت تخصصی
به فعالیت بپردازند و پاسخگوی نیازها باشند.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تقویت
ارتباط سیستماتیک بین سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی مرتبط با طرح نسخه
الکترونیک را مورد تأکید قرار داد و افزود :برگزاری جلسات کارشناسی و تعامل دائمی
بین سطوح مختلف باید با جدیت بیشتری انجام و میزان پیشرفت طرح در استانهای
مختلف به دقت بررســی شود.ساالری تسویه به موقع مطالبات مراکز درمانی که از
سامانه نسخه الکترونیک استفاده میکنند را تعهد بسیار مهم سازمان تأمین اجتماعی
برشمرد و گفت :مطالبات ایجاد شده از طریق سامانه نسخه الکترونیک تا هفته گذشته
به طور کامل پرداخت شــده اســت.وی ادامه داد :پرداخت منظم و روزانه بخش اول
مطالبات که برای پزشکان دارای امضای دیجیتال  95درصد؛ سایر پزشکان  80درصد
و سایر مراکز طرف قرارداد  30درصد است نیز همواره درحال انجام است.

آگهــی تغییــرات موســه غیر تجــاری اتحادیــه صنف تعویــض روغن
شهرســتان آمل به شــماره ثبت  465و شناسه ملی 14003864318
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی مــورخ 1399/08/22
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -1 :مدیران موسســه برای مدت 4ســال به
قرار ذیــل تعیین گردیدند :علــی اصغر صالحی دالرســتاقی به کدملی
 2141871492بــه ســمت رییــس اتحادیه-علــی رضــا شــفیعی به
کدملــی  2142016421به ســمت نائــب رئیس اول اتحادیه-ســید
عبــاس رســتگار به کــد ملــی  2141815401به ســمت نائب رئیس
دوم اتحادیه-مرتضــی ســلیمی به کد ملی  2140856627به ســمت
دبیر اتحادیه-حســن مویدی به کد ملی  2142174418سمت خزانه
داراتحادیه-بهنام فرهادی به کد ملی 243315546به سمت بازرس
اصلــی اتحادیه -یاســر مقــدس به کدملــی  2142143768ســمت
بازرس علی البدل اتحادیه-2 .دارندگان حق امضا :کلیه اوراق بهادار و
تعهدآور چک تعهدات مالی وحقوقی اتحادیه از قبیل چک  ،سفته  ،برات
،قراردادها عقود اســامی با امضا رییس هیت مدیره و در غیاب رییس
هیــت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره و با امضا ثابت خزانه دار
همراه با مهر اتحادیه معتبر میباشــد.و نامه های اداری و اســتخدامی و
اسناد غیر مالی با امضا رییس هیت مدیره و در غیاب رییس هیت مدیره
بــا امضا نایب رییس هیت مدیره همراه با مهر اتحادیه معتبر میباشــد.
رونوشت به :اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان آمل بازگشت به
شــماره 701/70457مورخ 1399/9/2اتاق اصناف شهرستان آمل
بازگشت به شــماره 2915مورخ 1399/10/15اداره کل ثبت اسناد
و امالک اســتان مازندران مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
آمل ()1076162

آگهــی تغییرات شــرکت صدر فــوالد گداختار با مســئولیت محدود
به شــماره ثبت  5265و شناســه ملــی  10780087186به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/08/17تصمیمات
ذیل اتخاذ شد 1- :با توجه به گواهی حصر وراثت به شماره 89/12819
ش اول مــورخ 1389/8/2گواهــی حصــر وراثــت و فــرم  19مالیاتی
به شــماره  27543مــورخ 1399/4/30 0وراث حین الفوت احســان
خلیلی بدین شــرح می باشــد  :مرتضی خلیلــی دارای  1666667ریال
ســهم الشــرکه و شایســته حکی دارای  333333ریال سهم الشرکه.
2به موجب ســند صلح شــماره  115749مورخ  1399/8/15دفتراســناد رســمی شــماره  14اراک مرتضی خلیلی کلیه سهم الشرکه خود
بــه مبلــغ  3666667ریال و شایســته حکی کلیه ســهم الشــرکه خود
به مبلغ  333333ریال به شــرکت توســعه و نوســازی صنایع گداختار
به شناســه ملــی  10102628584واگذار نمود 2- .به موجب ســند
صلح شــماره  115748مورخ 1399/8/15دفتر اسناد رسمی شماره
 14اراک محســن باقری کلیه ســهم الشــرکه خود به مبلغ 1000000
ریــال به شــرکت توســعه و نوســازی صنایــع گداختاربه شناســه ملی
 10102628584واگذار نمود و از شرکت خارج شد 3- .اسامی شرکا
و میزان ســهم الشرکه ایشان بدین شرح می باشد - :توسعه و نوسازی
صنایع گداختار به شناسه ملی  10102628584دارای 16000000
ریــال ســهم الشــرکه - .پیام خلیلی به شــماره ملــی 0532345002
دارای  2000000ریــال ســهم الشــرکه - .علی خلیلی به شــماره ملی
 0530721597دارای  2000000ریال ســهم الشــرکه /.اداره کل
ثبت اســناد و امالک اســتان مرکزی اداره ثبت شــرکت ها و موسســات
غیرتجاری اراک ()1076351

آگهی تغییرات شــرکت گروه آســانبری فراز فرود پیما سهامی خاص
به شــماره ثبت  5101و شناســه ملــی  10760207359به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/10/10تصمیمات
ذیــل اتخاذ شــد  :محل شــرکت در واحــد ثبتی آمل به آدرس :اســتان
مازندران  ،شهرســتان آمل  ،بخش مرکزی  ،شــهر آمل ،محله رســالت ،
بلــوار محمد بن حریر طبری  ،بن بســت (پیــرزاد)  ،پالک  ، 0طبقه همکف
کدپســتی  4615743135تغییــر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه
بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1076155

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مســکن کوثر کارکنان ماشــین سازی
اراک بــه شــماره ثبت  12977و شناســه ملــی  14004869550به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/13
و بــه موجب نامه تائیدیه شــماره  26930مورخ  1398/11/23اداره
کل تعاون  ,کار و رفاه اجتماعی اســتان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
مدت فعالیت شــرکت برای مدت  2سال تمدید گردید /.اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان مرکزی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
اراک ()1076352

آگهــی تغییرات شــرکت انرژی ســازان رضوان خزر شــرکت تعاونی
به شــماره ثبــت  254و شناســه ملــی  10980281833به اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ  1399/07/08و به
اســتناد مجــوز شــماره  1169مــورخ  99/9/5اداره کل تعــاون کار و
رفاه اجتماعی شهرســتان رضوانشــهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :به
استناد ماده  55آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی ،شرکت مذکور در
تاریخ فوق منحل اعالم گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر ()1077010

آگهی تغییرات شــرکت کاخ ســرای مهام سهامی خاص به
شــماره ثبت  537874و شناسه ملی 14008156979
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/10/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :روزنامه
کثیراالنتشــار اعتدال جهت درج اگهی های شرکت انتخاب
شد  .ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1076437

آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذی نگین طوس شرکت با مسئولیت
محدود به شــماره ثبت  11592و شناســه ملــی  10380272912به
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطور فــوق العــاده مورخ
 1399/07/10تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  - :اعضــاء هیئت مدیره
بــه قرار ذیــل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند :آقــای محمدجواد
یوســفی به کد ملی  0933049110و خانم ملیحه صادقیان به کد ملی
 0933193221اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1077159

آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذی نگین طوس شرکت با مسئولیت
محدود به شــماره ثبت  11592و شناســه ملــی  10380272912به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/10
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :تعداد اعضای هیئت مدیــره از چهار نفر به
دو نفــر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید .اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان رضوی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری مشهد ()1077160

