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به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اســناد و امالک ،با
حضور محمد افخمی مدیرکل ثبت اســناد و امالک اســتان
آذربایجان شــرقی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
و رئیس اتــاق بازرگانی تبریــز در حضــور معاونت محترم
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری آذربایجان شرقی ویدئو

رشد  5برابری قراردادهای تامین زمین برای
واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی سطح کشور

به گزارش روابط عمومي شــركت شهرکهای صنعتي استان
خراســان رضوی« ،محســن صالحی نیا « در مراســم آیین
تکریــم و معارفه رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت
شــهرکهای صنعتی خراســان رضوی که در سالن اجتماعات
این شــرکت برگزار شــد  ،بیان کرد :در طی  4ماه گذشته در
شــهرکهای صنعتی سطح کشــور قراردادهای ما برای تامین
زمین واحدهای صنعتی به بیش از چهار الی پنج برابر افزایش
یافته اســت و این به این مفهوم است که حتی در این شرایط
ســخت محدودیت های بین المللی اقبال سرمایه گزاران در
بخش صنعت هنوز بسیار خوب است .
معــاون وزیر صنعت  ،معدن و تجــارت و رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
ایران در این مراســم ضمن تقدیر و تشــکر از خدمات ویژه
و ارزنده مســعود مهدی زاده مقدم مدیرعامل ســابق شرکت
شــهرکهای صنعتی خراسان رضوی که به افتخار بازنشستگی
نائــل آمده اســت  ،در حکمی رضا شــجاعی را بــه عنوان
مدیرعامل جدید این شرکت منصوب کرد .
وی در ایــن مراســم که با حضــور معــاون هماهنگی امور
اقتصادی استاندارخراســان رضوی و ریاست سازمان صنعت
 ،معــدن و تجارت اســتان و رئیس خانه صنعــت  ،معدن و
تجارت استان و نمایندگان تشکالت صنعتی استان و صاحبان
برگزیده صنعت استان و معاونین و مدیران شرکت شهرکهای
صنعتی خراســان رضوی برگزار شــد ،عنوان کرد  :اســتان
خراســان رضوی شــاخصه هایش در بخش تولید  ،اشتغال ،
ارزش افزوده  ،صادرات  ،سرمایه گذاری و نوسازی و بازسازی
می باشــد که عمده این شــاخص ها در پنج رتبه اول کشور
قرار می گیرد و صاحبان صنعت این اســتان در ســطح کشور

شناخته شده و دارای افکار و برنامه های بسیار خوبی هستند .
وی اشاره کرد  :اســتان خراسان رضوی در صنعت قطعات و
مجموعه خودرو جزو پنج اســتان برتر کشــور قرار دارد و هر
چند که خودرو ســازی هم در این اســتان شکل گرفته است
ولی با این وجود قابلیت و ظرفیت اســتان خراســان رضوی
برای توسعه صنعت خودرو سازی بسیار باال می باشد .
محســن صالحی نیا معاون وزیر صنعــت  ،معدن و تجارت و
رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و
شــهرک های صنعتی ایران  ،خاطرنشان کرد :استان خراسان
رضــوی قطب صنایع غذایی کشــور هم می باشــد  ،چه در
صنایع تبدیلی کشــاورزی و چه در صنایــع فرآوری نهایی و
بســته بندی و صنایع مبتنی بر صــادرات در زنجیره ارزش .
و همچین گفت  :شش خوشــه صنعتی در این استان تکمیل
نهایی و اجرایی شده اســت و بیست خوشه صنعتی دیگر هم
در مرحلــه مطالعات قرار دارد که به زودی مراحل اجرایی آنها
هم تکمیل خواهد شد .
وی ادامه داد  :این اســتان در بحث حمایت از صنایع کوچک
 ،کنسرســیوم های صنعتــی  ،بازاریابی های بیــن المللی و
فــن بازارها و برگــزاری تورهای صنعتــی دارای عملکرد و
کارنامه بســیار خوبی است و پیشنهاد می گردد در این استان
شــهرکهای یکپارچه در ارتباط با صنایع غذایی و تبدیلی که
نهایتا بتواند به صادرات منجر شود  ،ایجاد گردد .
صالحی نیــا عنوان کرد :ضروری اســت که شــهرک های
صنعتی کشور در توســعه زیرساخت ها در کنار توسعه صنعت
رشــد پیدا کنند و رشــد هزینه ها برای ایجاد زیرســاخت ها
در شهرک های صنعتی ســطح کشور نسبت به سالهای قبل
افزایش حداقل سه برابری داشته است .
وی گفت  :در شــهرکهای صنعتی خراســان رضوی بالغ بر
 2800واحــد تولیدی در حــال بهره برداری داریــم و تقریبا
 1700واحد صنعتی هم در دست ساخت و ساز هستند که این
نشــانگر اقبال بسیار خوب از صنعت استان می باشد .
هنچنین ایشــان در پایان این مراسم از عملکرد خوب شرکت
شــهرکهای صنعتی خراســان رضوی در بحث عارضه یابی
واحدهــای صنعتی و کلینیک صنعت کــه منجر به بازفعالی و
برگشت به چرخه تولید تعداد زیادی از واحدهای صنعتی راکد
و غیر فعال شده است  ،ابراز تشکر کرد .
محســن صالحی نیــا معاون وزیر صنعــت  ،معدن و تجارت
و رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک
و شــهرک های صنعتی ایران بعد از مراســم آیین تکریم و
معارفه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت شــهرکهای
صنعتی خراســان رضوی با حضور در شهرک صنعتی چناران
از واحــد صنعتی و تولیدی گروه کارخانجات پارت الســتیک
بازدید نمود و آغاز بهره برداری واحدهای فن آوران ســامت
آریایی آروین و آپادانا درب توس را افتتاح کرد.

آگهی تغییرات موسســه خدمات حفاظتی مراقبتی ناظم شــهر بهشــت
بــه شــماره ثبــت  102و شناســه ملــی  14000035527بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومی عادی مــورخ  1399/03/18ونامه شــماره
 1945/3/342/144مــورخ  1399/03/19پلیــس پیشــگیری فــا
اســتان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :حسین ترابی به شماره
ملی  0919753711و علی روحانی گوش به شماره ملی 0944416594
و محمدحســین صفرپورکاخــک بــه شــماره ملــی  0919727824و
محمدباقرعظیمــی پارســابه شــماره ملــی  0944075207وحیدرعلــی
نــوروزی به شــماره ملــی  0872590089به عنوان هیــات مدیره برای
دوســال انتخاب شــدند  .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان
رضوی مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد ()909640
آگهی تغییرات شــرکت یوتاب طب پارس شــرکت با مسئولیت محدود
به شــماره ثبــت  46515و شناســه ملی  10380628452به اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1397/11/01تصمیمــات ذیــل
اتخاذ شــد  :خانــم گیتا میان آبادی به کدملی  0680237666به ســمت
مدیرعامل و آقای رضا دهقان نژاد به کدملی  4898940196به ســمت
رئیــس هیئــت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شــدند -کلیه اوراق و
اســناد رســمی و بانکی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر
شــرکت و یا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار میباشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری مشهد ()909588
آگهی تغییرات شــرکت ســورنا سازه سارنگ شــرکت با مسئولیت محدود به
شــماره ثبت  45313و شناســه ملی  10380614927به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/06/25تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :محل شــرکت
به آدرس اســتان خراســان رضوی – شهرســتان مشــهد -بخش مرکزی -شهر
مشــهد -آبکوه -بلوار شــهید صادقی -خیابان شــهید صادقی ( 3مانی غربی)-
پالک  364-طبقه همکف کدپستی  9184613984تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل
می باشــد  - :آقای داود زارع ازغندی کدملی  0945110162به سمت رئیس
هیئت مدیره  -آقای سعید نجفی کدملی  6519964301به سمت نائب رئیس
هیئت مدیره  -آقای مجید فرزین کدملی  0933973470به سمت عضو هیئت
مدیره  -خانم شکوفه پور شهابی کدملی  0937944483به سمت عضو هیئت
مدیره  -آقای مســعود فرزین کدملی  0942536754به ســمت مدیرعامل و
عضــو هیئت مدیره بــرای مدت نامحدود تعیین گردیدند .کلیه اوراق و اســناد
بهــادار و تعهد آور از قبیل چک  ,ســفته ,بروات و قراردادهای اســامی و اوراق
عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان رضوی اداره ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری مشهد ()909491
آگهــی تغییرات شــرکت مصــرف کارگــران داروخانه ها و موسســات
داروئــی مشــهد شــرکت تعاونی به شــماره ثبــت  2382و شناســه ملی
 10380176466بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1398/10/24ونامــه شــماره2/112695مورخ 98/10/30اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی مشــهد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  -1 :نشــانی
شــرکت از محــل قبلی به آدرس جدید :خراســان رضوی -شهرمشــهد-
ایثار -خیابان شــهید مفتح -خیابان ایثار(6شــهید مفتح -)5پالک صفر-
طبقــه همکف-کدپســتی 9155745584تغییر یافــت .اداره کل ثبت
اســناد و امالک استان خراســان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()909488
آگهــی تغییرات شــرکت تولید روســتایی عابد کاخک شــرکت تعاونی
بــه شــماره ثبــت  298و شناســه ملــی  10380048964بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومی عادی مــورخ  1397/12/16و نامه شــماره
 334/1/8/905مــورخ  1398/05/27اداره تعــاون روســتایی
شهرســتان گنابــاد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :آقــای محمد صادق خانی
کاخکی به شــماره ملی  0919671721و آقای مهدی ناقوس به شــماره
ملــی  0919879381بــه عنــوان بازرســان اصلی برای یک ســال مالی
انتخــاب گردیدنــد - .صورتهــای مالی ســال  1396تصویب شــد .اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان رضوی مرجع ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری گناباد ()909482

کنفرانس کشــوری مربوط به ایجاد پنجره واحد فیزیکی در
محل استانداری انجام یافت.
ثبت اســناد و امالک استان خراسان رضوی به عنوان یکی
از دستگاه های متولی در بخش ثبت و تاسیس شرکت ها در
ابتدا با ارائه خدمات به متقاضیان ثبت شــرکت با مســئولیت

محدود در کنار ســایر دستگاه ها آماده راه اندازی این پنجره
واحد تا پایان ماه جاری خواهد بود .
این مقام مســئول افزود این طرح به منظور تســهیل فرآیند
سرمایهگذاری در اســتانها و بهبود عملکرد در بخش جذب
سرمایه صورت می گیرد.

مراحل شــروع کســب و کار جدید شــامل ثبت شــرکت ،
گرفتــن کد اقتصــادی مالیاتــی ،ثبت نــام ارزش افزوده ،
گرفتن دفاتر پلمب شــده قانونی ،ثبت نــام تأمین اجتماعی
و چــاپ در روزنامه رســمی و روزنامههای کثیر االنتشــار
می باشد.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی؛

تالش برای حفظ کیان خانواده های آسیب پذیر

دکتر فرگل صحاف ،در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی و آغاز
چهلمین سال تاسیس سازمان بهزیستی در جمع اصحاب رسانه به تشریح
عملکرد این اداره کل پرداخت.
صحاف ضمن تبریک فرا رســیدن هفته بهزیستی ،به تمام همکاران و
مددجویان این مجموعه گفت :اداره کل بهزیستی در قالب پنج معاونت
ارائه خدمت می دهد.
ب پذیر،
وی ،تالش برای حفظ کیان خانوادههای آســیب دیده و آســی 
نگهداری و مراقبت و توانبخشــی معلوالن و آماده ســازی آنان برای از
ســرگیری زندگی عادی در جامعه ،توسعه پژوهشهای کاربردی برای
پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی و بازپروری آسیب دیدگان
اجتماعی را از اهداف اصلی بهزیستی عنوان کرد.
صحاف در تشریح آمار خدمات صورت گرفته در این اداره به جامعه هدف
گفت :نزدیک  76هزار معلول تحت پوشــش این مجموعه هستند ،هم
چنین تعداد افــراد دارای پرونده اجتماعی  41هزار و  727نفر ،تعداد کل
افراد مســتمری بگیر  75هزار و  709نفر ،تعداد پرسنل شاغل در ادارات
بهزیستی استان  834نفر اعالم کرد.
* حمایت از زنان سرپرست خانوار و کودکان کار
وی با اشــاره به اهمیت امور مربوط به حوزه زنــان و کودکان افزود :به
همین منظور چهار حوزه امورزنان و خانواده ،امور شبه خانواده ،مهدهای
کودک و امور آســیب دیدگان اجتماعی ،بــه زنان نیازمند و کودکان بی
سرپرست ،بدسرپرست ،آسیب دیدگان اموراجتماعی در معرض آسیب را
تحت پوشش قرار می دهد.
صحاف ،توانمند ســازی کودکان و نوجوانان از طریق پرداخت سرمایه
کار ،کمک هزینه ترخیص ،کمک هزینه آماده سازی شغلی و بیمه آتیه
فرزندان تحت سرپرســتی را از اهم اقدامات صورت گرفته در این زمینه
دانست.
مدیر کل بهزیستی استان بیان کرد :در یکسال اخیر تعداد  40کودک به
خانواده های واجد شرایط به فرزند خواندگی سپرده شده است .به همین
منظور از سال جاری سامانه ای راه اندازی شده است که با رعایت عدالت
در نوبت و ساماندهی متقاضیان فرایند کار را تسهیل کرده است.
وی با بیان اینکه  25خانه کودک و نوجوان ،شــیرخوارگاه و نوباوگان در
اســتان وجود دارد ،تعداد کودکان مقیم خانه کودک را  256نفر و تعداد
فرزندان امداد بگیر را یک هزار و  600نفر عنوان کرد.
مدیر کل بهزیستی استان از پرداخت سرمایه کار بالعوض برای  153زن
سرپرست خانوار خبر داد.
وی تاکید کرد :در ســال گذشته نزدیک سه هزار مورد مداخله در بحران
های فردی و خانوادگی صورت گرفته است .هم چنین خانواده های 36
کودک کار توانمند شده اند.
* ایجاد و گسترش  31مهدکودک در مناطق محروم
صحاف با اشاره به اینکه در حال حاضر  570مهدهای کودک شهری و
مراکز رفاه کودک وخانواده 439 ،مهد کودک روســتایی و  20آدینه مهد

آگهی تغییرات موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی ناظم شهر
بهشتبهشمارهثبت102وشناسهملی14000035527به
استنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ 1399/03/18ونامه
شماره  1945/3/342/144مورخ  1399/03/19پلیس
پیشــگیری فا اســتان خراســان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :محمدباقرعظیمی پارسا به شماره ملی0944075207
به ســمت رئیس هیئت مدیره و حســین ترابی به شــماره ملی
 0919753711بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیره و
محمدحسین صفرپورکاخکی به شماره ملی 0919727824
به ســمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و علی روحانی گوش
به شماره ملی  0944416594به سمت عضوهیئت مدیره و
حیدرعلی نوروزی به شــماره ملی  0872590089به ســمت
عضوهیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند .کلیه
اســناد واوراق بهادار و بانکی و ســایر نامه های اداری با امضاء
منفرد مدیرعامل با مهر موسسه معتبر می باشد .اداره کل ثبت
اســناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری گناباد ()909635
تاســیس شــرکت ســهامی خاص مشــهد همراه نویــن رضوان
درتاریخ  1399/04/12به شــماره ثبت  72783به شناسه ملی
 14009256003ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیده که
خالصــه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهــی میگردد .موضوع
فعالیــت :خرید،فــروش،واردات تلفــن همراه ،تبلــت و کاالهای
الکترونیکی و کلیه کاالهای مجاز_اخذ وام و تسهیالت از موسسات
مالی و اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی جهت شــرکت _شرکت
در نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی درصورت لزوم پــس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :اســتان خراســان رضوی  ،شهرستان مشهد
 ،بخش مرکزی  ،شــهر مشــهد ،محله ســناباد  ،خیابان اسرار شرقی
[دانشــگاه  ، ]21خیابان دانشگاه  ،پالک  ، 0ساختمان آلتون  ،طبقه
 ، 20واحد  10.1کدپســتی  9138831979ســرمایه شخصیت
حقوقــی عبارت اســت از مبلــغ  1000000ریال نقدی منقســم
بــه  100ســهم  10000ریالی تعداد  100ســهم آن بــا نام عادی
مبلغ  1000000ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره
 49551/5مورخ  1399/04/09نزد بانک ملت شــعبه دانشگاه
مشــهد با کد  4955/1پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره
آقای علی دشــتی به شماره ملی  0921280531و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
آقای محمد دشتی به شماره ملی  0924178477و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال آقای علی اصغر دشتی به شماره ملی
 0930667514و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2
ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور
شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و
همچنین کلیــه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساســنامه بازرسان خانم زهرا رمضانی به شماره ملی
 0924414685به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک ســال
مالی خانم مهناز صالحی به شــماره ملی  0939594463به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار اعتدال
جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردیــد .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل
ثبت اســناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری مشهد ()909574

در اســتان فعالیت دارند ،از ایجاد و گســترش  31مهدکودک در مناطق
محروم و ســکونتگاه های غیررســمی و توسعه و تجهیز  29روستامهد
در راســتای حمایت از کودکان مناطق محروم و روستایی از سوی این
مجموعه خبر داد.
صحاف با تاکید بر آماده سازی شغلی زنان سرپرست خانوار افزود :در این
رابطه اقدامات زیادی از قبیل آماده ســازی شغلی زنان سرپرست خانوار،
پرداخت کمک هزینه لوازم ضروری زندگی ،پرداخت سرمایه کاربالعوض،
پرداخت کمک هزینه ودیعه مســکن ،پرداخت کمک هزینه ســامت
جســمی وروانی زنان خانواده های نیازمند ،تقویت و توسعه گروه های
همیار زنان و بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری عنوان کرد.
وی در خصوص تعداد خانوار های مستمری بگیر امور اجتماعی مستمری
بگیران این اداره کل گفت :در حال حاضر نزدیک  23هزار نفر در استان
مستمری بگیر داریم .هم چنین در راستای اجرای اصل  44قانون اساسی،
نزدیک  9هزار پرونده در این حوزه به بخش خصوصی واگذار شده است.
* ارائه بیش از  27هزار خدمت در حوزه درمان و بازتوانی اعتیاد
مدیر کل بهزیستی استان در رابطه با فعالیت های انجام شده در معاونت
پیشــگیری گفت :این معاونت در قالب چهار دفتر تخصصی پیشگیری
از معلولیتها ،پیشــگیری و امور اعتیاد ،مشاوره و راهنمائی و پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی به جامعه هدف خدمات ارائه می دهد.
صحاف تشــریح کرد :بیش از  27هزار خدمت در حوزه درمان و بازتوانی
اعتیاد  ،بیش از  34هزار مورد مشاوره تلفنی با خط 1480و نزدیک شش
هزار مشاوره طالق در سال  98صورت گرفته است.
وی ادامه داد :پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد توسط  160تیم و موسسه،
ارتقاء ســامت روانی – اجتماعی توسط  62همیار سالمت روان ،برنامه
آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها و طرح پیشگیری از معلولیت های
سالمندی از مهم ترین محورهای فعالیت در این بخش هستند.
* اجرای منظم برنامه های غربالگری شــنوایی ،مشــاوره ژنتیک و
پیشگیری از تنبلی چشم
صحاف با اشــاره به اهمیت پیشگیری از اختالالت جسمی و روانی ،از
اجرای منظم برنامه های غربالگری شنوایی ،مشاوره ژنتیک و پیشگیری
از تنبلی چشم در این راستا خبر داد.

تاســیسشــرکتبامســئولیتمحدودآریاشــیمیممتاز
نوین طبرســتان درتاریــخ  1399/04/17به شــماره ثبت
 8878بهشناســهملــی 14009269959ثبتوامضاذیل
دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید و بســته بندی و
پخشمایعظرفشــوئی،مایعدستشــوئی،مایعلباس،سفید
کننده  ،جرمگیر  ،شیشــه شــور  ،گازپاک کن و مواد بهداشتی
وآرایشیازجملهموادپاککنندهوشوینده،ضدعفونیکننده
،تمییزکنندهشیمیاییوموادضدعفونیکنندهبیمارستانیو
دامپزشکی و پاک کننده سطوح  ،فوم دستشوئی  ،شامپو سر و
شامپو بدن  ،شامپو بچه و شامپو بدن کودک  ،شامپو حیوانات ،
ژل ضد عفونی کننده  ،صابون  ،پودر رختشویی  ،پودر ماشین
لباسشویی،قرصماشینظرفشویی،مایعماشینلیاسشویی
،مایعنرمکنندهحولهولباس،پودرصابونلباسشوییوانواع
کرمهــاومکمــلهایغذاییورژیمیوتولیــدوتهیه،توزیعو
پخش ظروف یکبارمصرف و لوازم قنادی و مواد بهداشــتی از
جمله مواد پاک کننده و شــوینده  ،ضــد عفونی کننده  ،تمییز
کننده و شیمیایی و مواد ضد عفونی کننده و ارائه خدمات در
زمینه تولید  ،تهیه  ،توزیع و پخش دستمال کاغذی یا سلولزی
برای کودکان (یکبار مصرف ) دستمال کاغذی برای پاک کردن
آرایش صورت – دســتمال ســفره کاغذی – دستمال صورت
کهازکاغذباشــد–دســتمالتوالتکاغذی–دستمالکاغذی
مخصــوص رومیزی – دســتمال تمییز کننده لــوازم منزل –
دســتمال ضد اختالل رنگ – دستمال کاغذی رولی – دستمال
کاغذییکبارمصرف–دستمالجذبروغن–دستمالمرطوب
کننده ســلولزی – دستمال مرطوب کننده حوله ای و صادرات
واردات به همــراه خرید و فروش محصوالت مجاز بازرگانی و
وســایل و لوازم مرتبط با موضوعات شــرکت  ،انعقاد قرارداد
با اشــخاص حقیقی و حقوقی  ،اخذ و اعطای نمایندگی  ،شرکت
در نمایشــگاههای داخلی و خارجی  ،ایجاد شــعب در سراســر
کشــور  ،شرکت در مناقصات و مزایدات  ،اخذ وام و تسهیالت
از سیســتم بانکی و موسسات مالی و اعتباری در صورت لزوم
پــس از اخــذمجوز ازمرجع ذیصالح  .درصــورت لزوم پس از
اخــذمجوزهــایالزمازمراجعذیربطمــدتفعالیت:ازتاریخ
ثبــتبــهمــدتنامحدودمرکــزاصلی:اســتانمازنــدران،
شهرســتانبابل،بخشمرکزی،شــهربابل،محلهعباسآباد،
خیابان سردار شهیدسعادتی  ،بن بست گل میخک -عادل ، 3
پالک ، 0ســاختمان مهرداد  ،طبقه سوم  ،واحد غربی کدپستی
 4715845676ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  1000000ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک از
شرکا آقای مسعود روح بخش به شماره ملی0067228364
دارنده  500000ریال ســهم الشــرکه آقای امیر اصغری به
شــمارهملی 2142476961دارنده 500000ریالســهم
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مسعود روح بخش به شماره
ملی 0067228364و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
و به ســمت عضو هیئــت مدیره به مدت نامحــدود آقای امیر
اصغری به شــماره ملی  2142476961و به ســمت رئیس
هیئتمدیرهبهمدتنامحدوددارندگانحقامضا:کلیهاسناد
و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک و سفته و
بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء آقای مسعود روح
بخش (مدیرعامل ) و آقای امیر اصغری (رئیس هیات مدیره)
همراه با مهر شرکت معتبر وسایراوراق عادی واداری با امضاء
آقای مســعود روح بخــش (مدیرعامل ) یا آقــای امیر اصغری
(رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شــرکت معتبرخواهد بود
 .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار
اعتــدال جهــت درج آگهی های شــرکت تعییــن گردید .ثبت
موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمیباشد.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانمازندرانمرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل ()911074

وی بیان کرد :در این راســتا در ســال  98بیش از  62هزار مورد برنامه
غربالگری شنوایی ،بیش از هشــت هزار مشاوره ژنتیک و بالغ بر 158
هزار مورد برنامه پیشگیری از تنبلی چشم انجام شده است.
* 76هزار معلول تحت پوشش اداره کل بهزیستی
صحاف با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک  76هزار معلول تحت پوشش
این اداره کل هستند و از این تعداد بیش از  53هزار نفر مستمری دریافت
می کنند ،تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز شــبانه روزی توانبخشی را
نزدیک دو هزار نفر و تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز روزانه توانبخشی
را بیش از سه هزار نفر عنوان کرد.
وی ،تعداد کل ســالمندان در استان را  400هزار نفر اعالم کرد و افزود:
 25/3درصد از کل سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند .هم
چنین تعداد کل افراد باالی  60سال دارای پرونده در سازمان حدود 168
هزار نفر است.
* واگذاری  581واحد مسکن مددجویی در سال 98
مدیر کل بهزیستی استان از واگذاری  581واحد مسکن مددجویی در سال
 98با اعتبار  318میلیارد ریال خبر داد .هم چنین از ابتدای نهضت مسکن
تا پایان هفته بهزیستی سال  ،99شش هزار و  228مسکن تحویل جامعه
هدف داده شده است.
وی اظهار کرد :تامین مســکن مددجویان در قالب تفاهمنامه های پنج
جانبه خانوار دو معلول شهری با سرانه  600میلیون ریال ،سه جانبه خانوار
دو معلول روستایی با ســرانه  360میلیون ریال ،بسیج سازندگی ،خرید
واحدهای مسکن مهر و تعاونی ،احداث واحد مسکونی در مناطق شهری
و روستایی و خرید مسکن از اشخاص حقیقی بوده است.
صحاف از احداث مسکن با مشارکت  25درصدی قرارگاه خاتم االنبیا و
نیز مسکن ایتام با مشارکت سازمان برنامه و بودجه عالوه بر روش های
قبلی برای تحقق هدف  850واحد مسکونی خبر داد.
وی با اشاره به شرایط به وجود آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت :به
منظور جلوگیری از بازدیدهای بی مورد و حضوری از مراکز سامانه بازدید
آنالین راه اندازی شــده است و در این راستا تاکنون بیش از هزار مورد
بازدید استانی انجام گرفته است.
صحاف از توزیع  277تن مرغ به ارزش حدود  33میلیارد ریال و پرداخت
11میلیارد ریال به حساب مددجویان و معلولین پشت نوبت مستمری بعد
از شیوع کرونا تا به امروز خبر داد.
شایان ذکر است ،این نشست در کنار رعایت دستورالعمل های بهداشتی
مصوب در ســتاد اســتانی مقابله با ویروس کرونا ،برای نخستین بار در
نشست خبری خود از سه تن از خبرنگاران ناشنوا در استان برای شرکت
در نشســت خبری دعوت به عمل آورده بود و همزمان با صحبت های
مدیر کل ،به صورت ترجمه با زبان اشاره ارائه شد.
گفتنی اســت در پایان این مراســم ،مدیر کل خواستار تشکیل کمیته
مشترک رسانه و بهزیستی شد و این پیشنهاد مورد توجه و استقبال اهالی
رسانه قرار گرفت.

آگهی تغییرات موسســه خدمات حفاظتی مراقبتی ناظم شــهر
بهشــت به شــماره ثبت  102و شناســه ملی 14000035527
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1399/03/18ونامــه شــماره  1945/3/342/144مــورخ
 1399/03/19پلیس پیشــگیری فا اســتان خراســان رضوی
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :بــه اســتناد ســند صلح شــماره
 31851مــورخ  1399/03/18محمدحســین صفرپورکاخــک
به شــماره ملی  0919727824مبلغ  50000ریال به حســین
ترابــی به شــماره ملــی  0919753711و مبلــغ  50000ریال
به علــی روحانی گوش به شــماره ملــی  0944416594و مبلغ
160000ریــال بــه محمدباقــر عظیمــی پارســا به شــماره ملی
 0944075207و مبلــغ  50000ریــال به حیــدر علی نوروزی
بــه شــماره ملــی  0872590089واگذار نمود در نتیجه ســهم
الشــرکه شرکا به شــرح ذیل می باشد  :حسین ترابی دارای مبلغ
 100000ریال  -علی روحانی گوش دارای مبلغ  100000ریال
 محمدحســین صفرپــور کاخک دارای مبلــغ  490000ریال -محمدباقــر عظیمــی پارســا دارای مبلــغ  210000ریال  -حیدر
علی نوروزی دارای مبلغ  100000ریال  .اداره کل ثبت اســناد
و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری گناباد ()909657
تاســیس شرکت ســهامی خاص آسمانه ســازان ماندگار وارنا
درتاریــخ  1399/04/18بــه شــماره ثبــت  8153به شناســه
ملــی  14009272980ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده
کــه خالصــه آن به شــرح زیــر جهت اطــاع عموم آگهــی میگردد.
موضــوع فعالیت :طراحی  ،اجرا ،نظارت ،مشــاوره ،نقشــه کشــی
،تفکیــک و تســطیح ،بهینه ســازی و اجرای امور مربــوط به فنی و
مهندســی ،پروژه ها و امور عمرانی و معماری و ســاختمانی شامل
بهســازی و نوســازی بافتهای شــهری و غیر شــهری ،ابنیه بتنی و
فوالدی ،احداث اماکن عمومی ورزشــی ،اداری ،تجاری ،بهداشتی
،مرمت آثار باســتانی و تاریخی و معماری و طراحی داخلی و خارجی
ســاختمان و دکوراســیان و زیباسازی  ،انعقاد قرارداد با اشخاص
حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشــور  ،اخذ وام و تســهیالت
ریاالــی و ارزی ازبانکهــای دولتــی و غیردولتی و موسســات مالی
و اعتبــاری درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع
ذیربــط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
 :اســتان مازندران  ،شهرســتان آمل  ،بخش مرکزی  ،شــهر آمل،
محله معلم  ،کوچه اباذر ششم [مشائی نژاد]  ،خیابان معلم  ،پالک
 ، 0ساختمان کاج  ،طبقه دوم  ،واحد  6کدپستی 4615799613
ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 300000000
ریال نقدی منقســم به  100سهم  3000000ریالی تعداد 100
ســهم آن با نام عادی مبلغ  105000000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شــماره  99132484مــورخ 1399/04/15
نــزد بانک شــهر شــعبه آمل با کــد  301پرداخت گردیده اســت
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم
شــبنم غالمی به شــماره ملی  2130178979و به سمت رئیس
هیئــت مدیره به مدت  2ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2
ســال آقای ایمان ابراهیمی قائی به شماره ملی 2142180523
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای حمید نعمتی
امــره به شــماره ملــی  2143053320و به ســمت نایب رئیس
هیئــت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضــا  :کلیه اوراق
و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادها عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
باامضــاء مدیرعامــل یا نائب رئیــس همراه با مهر شــرکت معتبر
می باشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه بازرسان خانم
مارال صابرنیا به شــماره ملی  2130121292به سمت بازرس
علی البدل به مدت یک ســال مالی خانم عفت الســادات موســوی
رینه به شــماره ملی  2141922607به ســمت بازرس اصلی به
مــدت یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشــار اعتــدال جهت درج
آگهــی های شــرکت تعیین گردیــد .ثبت موضــوع فعالیت مذکور
بــه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری آمل ()911071

