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امروز شــیوع ویروس منحــوس کرونا 
اصلی تریــن تهدیدی اســت که حیات 
انســان ها را هــدف گرفته اما فشــار 
معیشتی ناشــی از برخی سهل انگاری ها 
که  دولتی  مســئوالن  بی تدبیری های  و 
بر گرده مردم ســوار شده است، بخش 
قابل توجهــی از مردم را بــه این نتیجه 
رســانده کــه اولویت اولشــان تامین 
کرونا! با  مقابله  نه  باشــد  معیشت شان 

دکتر عبدالرضا مصری، عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلــس: همان هزینه ای که دولت 
برای حمایت از برخی مشــاغل انجام نداد، هم اکنون با رشد این بیماری باید ده ها برابر همان 
هزینه برای درمان افراد مبتال هزینه شــود! در صورتی که دولت تا قبل از این می توانســت 
با پرداخت حداقلی از این مبالغ از شــیوع بیشــتر این بیماری جلوگیــری کند... عالوه بر 
این یک فشــار تورمی هم بر مردم تحمیل شــده، به طوری که مردم عالوه بر اینکه درآمد 
مکفی ندارند، قدرت خریدشــان هم در اثر افزایش تورم به شــدت کاهش پیدا کرده است.

*دکتر ســید جلیل میرمحمدی، عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس: متاسفانه 
علی رغم اینکه شخص ریاســت محترم مجلس در نامه ای رســمی خطاب به رئیس جمهور 
درخواســت عضویت رئیس کمیســیون بهداشــت و نایب رئیس کمیســیون اجتماعی در 
ســتاد ملی مقابله با کرونا را عنــوان کرده، تاکنون بدون اعالم هرگونه دلیل و اســتداللی، 
آقای رئیس جمهور به این نامه توجهی نکرده اند و متاســفانه همچنان جلســات ستاد ملی 
مقابلــه با کرونا بدون حضور حتی یک نفر از مجلس شــورای اســالمی برگزار می شــود!

افقی:
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شکســته شده اســت- میوه ای برای بهبود سرماخوردگی 
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پوشیدنی  ها 9- برآمدگی سوهان- جام آن را سقراط حکیم 
سرکشید- اختراع مهم بشر برای تعیین زمان 10- هزینه ای 
که دولت باید برای انجام طرح ها آن را تامین کند- بندری 
مهم در استان بوشهر 11- پاک و پاکیزه- شهری در کشور 
استرالیا که ایرانیان خاطره  خوشی از آن دارند- نوعی برنج 
12- محوطه رو باز کشتی- از خیرات دعوا- فعالیت جدی 
و مستمر برای به دست آوردن چیزی 13- نوعی داستان- 
آزاده دشــت کربال- مجموعه اعتقاداتی که در یک جامعه 
مورد پذیرش قرار گرفته است 14- حرف همراهی- اثری 
از امیل زوال- جوهر بدن- قرض و وام 15- نوعی خط- شبه 
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بسیار خشکی است.

عمودی:
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این فصل- وسیله ای برای باال رفتن 11- از پهلوانان 
شاهنامه- نامی که سیمرغ به زال داده بود- از حروف 
الفبای انگلیسی 12- خدای دروغین- جوان- پرنده ای 
که سمبل وقار در میان پرندگان است- بزرگ ترین 
رود کشــور ایتالیا 13- نوعی درخت- رشته ای در 
ورزش که رقابت جای خود را به رفاقت داده اســت 
14- ضروری و بایسته- شفاف و زالل- روز گذشته- 
پهلوان 15- کاری که تنها برای رضای خداوند انجام 
می شود- پدر مرثیه سرایی ادب فارسی که ترکیب بند 
بلند عاشورایی او زمزمه عاشقان ساالر شهیدان است.

یک بام و دو هوای کنترل شیب 
 تند شیوع ویروس کرونا
 ضرورت همراهیبخش پایانی

 دولت و مجلس در مهار کرونا

حمایت نکردن دولت از معیشت مردم)به خصوص 
مشاغلی که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا به شدت 
متضرر شــده اند( از یک طرف به محدودیت های 
بودجه ای دولت در ســالی که با صعود غیرمنطقی 
نرخ ارز و تحریم های بی سابقه همراه بود برمی گردد 
و از طرف دیگــر فارغ از همه محدودیت ها به اراده 
و توانمندی مسئوالن دولتی در حل مسائل مربوط 
اســت. دولت دوازدهم در 8 ماه پایانی عمر خود نه 
ایده ای برای جبران فشارهای چند جانبه روی اقشار 
آسیب پذیر دارد نه به طرح های دیگر از جمله طرح 
اخیر مجلس تن می دهد. این رویه باعث شده که هم 
روز به روز آمار مرگ و میر مبتالیان به کرونا افزایش 
یابد و هم فشار تنگی معیشت به مردم افزایش یابد.

ایــن رویکرد دولت که نوعی شــلختگی را به ناظران 
منعکس می نماید به حدی رسیده که اولویت های مردم را 

نیز جابه جا کرده است.
امروز شیوع ویروس منحوس کرونا اصلی ترین تهدیدی 
است که حیات انسان ها را هدف گرفته اما فشار معیشتی 
ناشــی از برخی سهل انگاری ها و بی تدبیری های مسئوالن 
دولتی که بر گرده مردم سوار شده است، بخش قابل توجهی 
از مردم را به این نتیجه رســانده که اولویت اولشان تامین 

معیشت شان باشد نه مقابله با کرونا!
بی تدبیری در مدیریت بحران

آنچه از سوی دولت در حال حاضر در مورد مشاغلی که 
نسبت به شیوع بیماری کرونا آسیب دیده اند در پیش گرفته 
شده اســت و همچنین به علت عدم شفافیت و رسیدگی 
به بسیاری از مشاغلی که می شد آنها را کنترل کرد و این 
مشاغل می توانستند با حمایت دولت مدیریت شوند، این 
مشاغل به صورت آزادانه به فعالیت خود ادامه دادند و امروز 

ما با آمار باالی شیوع این بیماری مواجه هستیم.
به هرحال کرونا یک وضعیت مشخصی داشته و بارها 
وزیر بهداشت در مورد لزوم ایجاد محدودیت برای بعضی از 
مشاغل هشدار داده بود اما برای تحقق این مهم الزم بود که 
از طرف دولت حمایت حداقلی از این مشاغل صورت بگیرد 
تا این افراد حداقل بتوانند زندگی خودشان را اداره نمایند.

دکتر عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در این باره به گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: 

رضا الماسی

»متاســفانه در این مسیر، زندگی بسیاری از این دسته از 
مشــاغل فلج شد، چرا که این افراد با اعمال محدودیت ها 
امکان تامین معیشــت خانواده خود را نداشــتند و نهایتاً 
مجبور شــدند به فعالیت خود ادامه بدهند که همین امر 
باعث شد همه مشاغل فعال باشند و امروز شاهد آمارهای 
وحشتناک مرگ و میر و ابتالی افراد ناشی از این بیماری 
باشــیم. این در حالی اســت که همان هزینه ای که دولت 
برای حمایت از این افراد انجام نداد هم اکنون با رشد این 
بیماری باید ده ها برابر همان هزینه برای درمان افراد مبتال 

هزینه شود! در صورتی که دولت تا قبل از این می توانست 
با پرداخت حداقلی از این مبالغ از شیوع بیشتر این بیماری 

جلوگیری کند.«
او می افزاید: »متاسفانه تصمیمات دولت بسیار زمان بر و 
مبهم است. به طوری که در نهایت معلوم نمی شود که قرار 
است از مشاغل و افرادی که درخصوص این بیماری متضرر 
شده اند چگونه حمایت شود. البته االن هم به عقیده بنده 
برای این امر دیر نیســت و دولت می تواند به فکر مشاغلی 

باشــد که در این رابطه به شــدت متضرر شده اند. مسئله 
دیگر، بیکاری بسیاری از کارگران و کارمندانی است که بر 
اثر تعطیلی برخی کارخانه ها و مشاغل بیکار شده اند. عالوه بر 
همه این ها یک فشــار تورمی هم بر مردم تحمیل شده به 
طوری که مردم عالوه بر اینکه در آمد مکفی ندارند، قدرت 
خرید شــان هم در اثر افزایش تورم به شدت کاهش پیدا 
کرده است. یعنی اگر همان درآمد سابق را هم داشتند تورم 

فعلی برای آنها باز هم آزاردهنده بود.«
مصری با تاکید بر اینکه؛ ســازمان تامین اجتماعی در 
این حوزه وظیفه خطیــری بر عهده دارد، تصریح می کند: 
»همان طور که می دانید ســازمان تامین اجتماعی بودجه 
مســتقلی ندارد و الزم است دولت از طریق سازمان تامین 
اجتماعی از کســانی که در شــرایط فعلی متضرر شده اند 
حمایت کنند. در مجموع تنها راهی که وجود دارد این است 
که یا باید به این مشــاغل اعالم شود که فعالیت خودشان 
را متوقــف کنند و یک حمایت حداقلی نیز از آنها صورت 

بگیرد یا چند برابر همیــن هزینه ها را در بخش درمان و 
تامین داروهای مورد نیاز هزینه کنند.«

توزیع ناعادالنه ارز دولتی
به گفته وزیر اســبق کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نگاه 
دولت فعلی به این مســائل یک نگاه کامال منفی است. او 
در توضیح این مطلب می گوید: » دو سال قبل در مجلس 
دهم وقتی ما شاهد بودیم کاالهایی که با ارز 4200 تومان 
وارد کشــور می شوند به باالترین نرخ تورم به دست مردم 
 می رسند و فقط یک سری افراد خاص از این یارانه بهره مند

می شوند و اکثریت جامعه ضرر می کنند، مجلس طرح توزیع 
عادالنه کاالهای اساسی را داد اما متاسفانه با مخالفت دولت 

مواجه شد.«
مصری ادامه می دهد: » نماینده دولت در مجلس حاضر 
شد و گفت؛ ما خودمان برای این موضوع طرح داریم و شما 
به دولت اجازه بدهید که خود در این باره برنامه ریزی کند. 
متاسفانه کلیت مجلس هم با این پیشنهاد دولت موافقت 
کرد اما پس از آن دولت هیچ اقدامی در این رابطه صورت 

نداد و خروجی عملکرد آن در این حوزه رشد سالطینی از 
جمله سلطان گوشت و کره و... بود. این افراد منافع سنگینی 
را در سایه تخصیص ناعادالنه ارز از سوی دولت به واردات 
کاالهای اساسی به جیب زدند و چیزی به مردم نرسید. اگر 
آن پیشنهاد مجلس در دو سال گذشته انجام می شد و حدود 
14 میلیارد دالری که در آن ســال صرف تامین کاالهای 
اساسی شده بود، عادالنه توزیع می شد، تورم سنگینی که 
امروز به جامعه تحمیل شــده صورت نمی گرفت. دولت از 
شفافیت در اختصاص ارز 4200 تومانی به کاالهای اساسی 
استقبال نکرد و در حال حاضر هم همان روندی که از دو 

سال پیش وجود داشت همچنان ادامه دارد.«
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی در 

بخــش پایانی اظهاراتش تصریح می کند: »بعد از فرمایش 
رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه گرانی های فعلی ارتباطی 
بــا تحریم ندارد و به ضعف مدیریــت داخلی برمی گردد، 
راهکار دولت این بود که عرضه کاال را به وسیله آزاد سازی 
کاالهای رسوب شده در گمرک زیاد کند. به طور کلی دولت 
در حــوزه بازار به عرضه و تقاضا اعتقاد دارد. این در حالی 

است که مسئله عدالت نسبت مستقیمی با عرضه و تقاضا 
ندارد و برای برقراری عدالت الزم است توزیع، با نگاه به نظام 
اجتماعی موجود صورت بگیرد تا هر فردی از افراد جامعه 
به سهم خود برسد. با افزایش عرضه کاال ممکن است تنها 
عده ای از افراد جامعه منتفع شوند و همچنان عده ای توان 

خرید نداشته باشند. 
علی ایحال ما اگر توزیع کاال را عادالنه نکنیم همیشــه 
تعداد خاصی از افراد به ســودهای هنگفت خواهند رسید 
و ســر اکثریت مردم بی کاله خواهــد ماند. به اعتقاد بنده 
اگر ما می خواهیم ارز 4200 تومانی را به کاالهای اساسی 
اختصاص بدهیم آن کاالها باید به صورت آزادانه با سیستم 

روشن توزیع شود.«

جابه جایی اولویت ها
آنچه حائز اهمیت است اینکه فعاًل در شرایط بحرانی و 
بعضاً فوق بحرانی برخی استان ها که هر روز شاهد مراجعه 
قابل توجه بیماران به بیمارستان ها هستیم تنها راهی که 
پیش پای ما قرار دارد عمل به شــیوه نامه های بهداشتی و 

رعایت فاصله اجتماعی است.

هرچنــد بر اثــر برخــی ناکارآمدی های مســئوالن، 
اولویت های بخشــی از مردم جابه جا شده اما با کمی تامل 
 تصدیــق خواهیم کرد که امروز راهــی به جز رعایت این 
شیوه نامه ها برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. چرا که 
اگر سالمت مان حفظ نشود دیگر نوبت به تالش برای تامین 

معیشت نخواهد رسید.
دکتر سید جلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شــورای اسالمی در گفت وگو با گزارشگر 
روزنامه کیهان می گوید: »برای اینکه این شــیوه نامه ها به 
خوبی اجرایی شود، یکی از روش ها اعمال محدودیت هاست. 
این محدودیت ها شامل موارد متعددی از جمله؛ استفاده 
از ماسک، رعایت فواصل اجتماعی بیش از یک و نیم تا دو 
متر، عدم حضور در محل های تجمع، نرفتن به مسافرت های 
غیرضــرور، دورکاری و کاهش ســاعات حضور در ادارات 
و ســازمان ها، عدم حضور در نشســت ها و دورهمی های 
خانوادگی، عدم برگزاری مراســم های عزا و عروســی و... 
می شــود. همه این ها مشروط به اینکه مردم رعایت کنند 
در کاهــش ابتالی افراد جامعه بــه این بیماری می توانند 

کمک کننده باشد.«
او ادامه می دهد: » البته الزم اســت دولت هم به مردم 
کمک کند و زمینه را برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
فراهم نماید. از جمله اینکه شرایط را برای دورکاری آماده 
کند تا مردم بتوانند به این تمهیداتی که اندیشیده شده به 
نحو کامل عمل کنند. اینکه به مرور با افزایش شــیوع این 
بیماری در سطح کشور ما شاهد این هستیم که ستاد ملی 
مقابله با کرونا محدودیت های بیشــتری را اعمال می کند 
جای خرسندی دارد. اما اینکه این محدودیت ها چقدر در 
عمل اتفاق خواهد افتاد نیاز به همکاری همه مجموعه ها، 

سازمان ها و مخصوصاً مردم عزیزمان دارد.«
 ستاد ملی مقابله با کرونا 

بدون حضور حتی یک نماینده از مجلس!
میرمحمدی با اشــاره به برخــی اقدامات مجلس در 
همراهی با ستاد ملی مقابله با کرونا برای جلوگیری از شیوع 
این ویروس اظهار می دارد: » ما در کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس جلسات متعددی را با شخص وزیر محترم 
بهداشت داشــتیم و خروجی های خوبی هم در بر داشته 
است. اما متاسفانه علیرغم اینکه شخص ریاست مجلس در 
نامه ای رسمی خطاب به رئیس جمهور درخواست عضویت 
رئیس کمیسیون بهداشت و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
در ســتاد ملی مقابله با کرونا را عنوان کرده، تاکنون بدون 
اعالم هرگونه دلیل و استداللی، آقای رئیس جمهور به این 
نامه توجهی نکرده اند و متاســفانه همچنان جلسات ستاد 
ملــی مقابله با کرونا بدون حضور حتی یک نفر از مجلس 

شورای اسالمی برگزار می شود! «
وی تصریح می کند: »مســیری کــه در طول یکی دو 
هفته اخیر ســتاد ملی مبارزه با کرونا در پیش گرفته که 

به مــرور محدودیت ها را افزایش دهنــد به نظر من یک 
تصمیم عملیاتی هست. امیدواریم این تصمیمات و اعمال 
محدودیت ها با مشارکت و همکاری مردم ادامه پیدا کرده 
و شاهد کاهش ابتالی هموطنانمان به این ویروس منحوس 

باشیم.«

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
فوق العاده مورخ 1397/12/19 و مجوز شــماره 
117/23/445853 مــورخ 1397/12/01 اداره 
صنعــت، معدن و تجــارت شهرســتان مالرد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اساســنامه جدید 
مشتمل بر 30 ماده به تصویب رسید و جایگزین 

اساسنامه قبلی گردید. 

آگهی تغییرات 
موسسه اتحادیه صنف مشاورین امالک 

شهرستان مالرد 
به شماره ثبت 7۵۴ 

و شناسه ملی ۱۴00۵۱7۳۴72

حجت اله قلی تبار - سرپرست ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان   تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقایان هرمز خواجوی با کد ملی 
1840261315 به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به 
شناسه ملی 14003691943 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
علی عبادت طلب بارکوســرائی به کد ملی 2720906077 
به نمایندگی از شــرکت جهــاد خانه ســازی رزمندگان به 
شناســه ملی 10101394058 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، مجید خلیلی خشــنود به کد ملی 4280725683 
بــه نمایندگی از شــرکت صنایع معدنی شهاب ســنگ به 
شناســه ملی 10101278928 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با 
امضــاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب 
مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه 
مهر شرکت معتبر، و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس 

سهامی خاص به شماره ثبت 8۱۹۱6
 و شناسه ملی ۱0۱0۱26۵667

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1398/09/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای بابک رادمندان به ش ملی 0440114683 به 
ســمت بازرس اصلی و خانم ملیحه الســادات قصاب زاده 
به ش ملی 0052810429 به ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. خانم راحله 
پورعلیرضــا به شــماره ملی 0059209003 به ســمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره و آقــا ایرج غالمعلی به 
شماره ملی 0450198243 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و عضو هیئت مدیره و آقای اشــکان غالمعلی به شــماره 
ملی 0023654181 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، 
بــروات، قراردادهــا و عقود اســالمی و مکاتبات عادی و 
اداری بــا امضاء رئیس هیئت مدیــره به تنهایی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی 
مرغ و تخم مرغ نازنین سهامی خاص 

به شماره ثبت ۹6۳۹6
 و شناسه ملی ۱0۱0۱۴0۴۵۳0

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
امضا کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک ســفته و برات با امضا 
دو نفر از ســه نفر)مدیرعامــل، نایب رئیس 
هیئــت مدیره، فرهــاد باقرپــور نجف آباد به 
عنــوان )معاونت مالی و ســرمایه انســانی( 
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
و مراســالت اداری با امضای مدیرعامل و در 
نبود وی )فرهاد باقرپور نجف آباد( معاون مالی 
 و سرمایه انسانی به همراه مهر شرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت نوسازی و عمران اکباتان

 شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 8۹۴22 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۳۳7۹82

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به 
تصویب رسید. موسســه حسابرسی و خدمات مالی 
حافظ گام به شناســه ملی 10100484035 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای محســن بیدی به شــماره ملی 
0079594689 بعنــوان بــازرس علی البــدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. آقای داود 
رشیدی نژاد)به شماره ملی 0057611769( و آقای 
حســین ریحانی)به شــماره ملی 0021865701( 
و آقــای جواد هنــرور ترشــیزی)به شــماره ملی 
0890205663( به عنوان اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 

شرکت گلجبین سبز سهامی خاص 

به شماره ثبت ۱6۳82۱ 

و شناسه ملی ۱0۱0206۴22۱

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده 
مــورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
علیرضا چیت ســازیان با کد ملی 0059550848 بسمت 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طاهره چیت ســازیان با کد ملــی 0040174281 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طیبه چیت ســازیان با کد ملــی 0033978387 
بســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت 
از قبیل چک ســفته بروات قراردادها و عقود اسالمی به 
امضــاء مدیرعامل باتفاق نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری و 
مراسالت به امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. سیدحسین سیدگنجه با 
کد ملی 0036658383 بسمت بازرس اصلی و سیدعلی 
ســیدگنجه با کد ملی 0051499411 بســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت عصر نوین سایه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20۳۹۵۱

 و شناسه ملی ۱0۱02۴۵6۴۱۴

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
و ســیدمرتضی طباطبایــی 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت 
اعتبار می باشد.مهدی  دارای 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
به شماره ملی  رهروی شرع 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
 نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت۹8۹  

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱۴۳۹62۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 


