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پژوهشهای جدید مشخص کردهاند

بازداشت سریالی مدیران
سازمان میراث فرهنگی
مدیران سازمان میراث فرهنگی با تایید خبر
بازداشت معاون گردشگری استان تهران از
دلیل این اتفاق ابراز بیاطالعی کردند.
به گزارش ایلنا ،دالور بزرگنیا با تایید خبر
بازداشت معاون گردشگری استان تهران گفت:
این موضوع در مرحله بررسی بوده و هیچ
اتهامی از این دوستان به ما اعالم نشده است.
من هر چیز بگویم دخالت در روند رسیدگی
به پرونده است و دو روز دیگر گله میکنند
که چرا در این باره صحبتها را مطرح کردید.
باید اجازه داد تا کمی موضوع جلوتر برود تا
همه چیز مشخص شود .وی افزود :به هر حال
یک نفر از همکاران ما که در حوزه گردشگری
هم فعالیت داشته است جزو بازداشتشدهها
است و هیچ موردی از اتهام او تا به حال به
ما اعالم نشده است .فکر میکنم اگر قدری
جلوتر برویم موضوع و اتهام آنها شفاف شود.
شاید بشود با اجازه مراجع ذیصالح که به
پرونده رسیدگی میکنند ،مطالب بیشتری را
در اختیار دوستان قرار داد .بزرگنیا در پاسخ
به این موضوع که آیا دستگیری به دلیل مسئله
مهاجرت و سفرهای یک طرفه بوده است،
گفت :واقعا چیزی از این موضوع نمیدانم ولی
میتوان گفت این موضوع به دلیل فعالیتهای
ی ایشان بوده است .وی در پاسخ
گردشگر 
به این موضوع که آیا برای مدتی که معاون
گردشگری استان تهران در بازداشت است،
جانشینی برای او در نظر گرفته شده ،اظهار
کرد :قبال هم ایشان به خاطر مسائل شخصی
که داشتند استعفایی را به بنده داده بودند .اما
هنوز تصمیمی برای استعفای ایشان نگرفته
بودیم ولی جانشینی برایشان تعیین شده
است که در حال حاضر در حال انجام کارها
هستند .البته این جانشین به عنوان معاون
گردشگری فعالیت نمیکند بلکه سرپرستی
امور را برعهده دارد تا کار مراجعهکنندگان
نخوابد و خدمات تعطیل نشود.
یک منبع آگاه نیز با اعالم این موضوع که
عالوه بر معاون گردشگری استان تهران ،رئیس
شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی
نیز دستگیر شده است ،در این باره توضیح داد:
به جز معاون گردشگری استان تهران چند نفر
دیگر هم دستگیر شدهاند.

ایرانشهر

برندگان و بازندگان اصلی تغییرات اقلیم!
تغییرات اقلیم برای بسیاری از سیاستمداران و حتی بسیاری از
مردم جهان امری دور از انتظار است .پدیدهای که فقط زاده ذهن
برخی از محققان و فعاالن محیطزیست است و هرگز بر روی
زمین ظاهر نمیشود .از اینرو است که بسیاری از سیاستمداران
و تصمیمگیرندگان جهان تغییرات اقلیمی را جدی نمیگیرند.
خروج آمریکا از توافقنامه پاریس و اعالم موضع رسمی ترامپ
نسبت به تغییرات اقلیمی از مواردی است که نگاه مردان سیاست
در جهان را نسبت به این پدیده طبیعی نشان میدهد .با این
حال تغییرات اقلیمی با انتقادات دیگری نیز روبهرو است .مثال
این انتقاد مشترک هر دو طیف راست و چپ در سیاست که
میگوید« :دغدغهها نخبهگرایانه و متعلق به طبقات فرادستتر
جامعه است ».با این حال اما گزارشها و آماری که متخصصان
سازمان ملل اکتبر گذشته نسبت به گسترش فقر و قحطی و
مهاجرتهای اقلیمی در اختیار سیاستمداران گذاشتهاند ،این
انتقادات را نیز زیر سوال میبرد .کارشناسان دیگری خطر رابطه
تغییرات اقلیمی و ناآرامیها و نارضایتیهای اجتماعی را برجسته
کردند .در آمریکا ،نهادهای حکومتی تأثیر تغییرات اقلیمی را
ویرانی اقتصاد و گسترش فقر و بیکاری دانستند .به عبارت دیگر،
دغدغه مقابله با گرمایش زمین دغدغه مقابله با فقر و افزایش
نابرابری است .حاال اما مقاله دیگری که نیویورکتایمز از یک
پژوهش دانشگاهی منتشر کرده  ،گواه دیگری بر این مسئله است
و هشدار میدهد« :شکاف جهانی ثروت بدون تغییرات اقلیمی
امروز میتوانست کوچکتر باشد»
از زمان آغاز عصر صنعتی ،درجه حرارت جهانی حدود 1
درجه سانتیگراد یا  1.8درجه فارنهایت افزایش یافته است و
این مطالعه با هدف تعیین میزان تأثیر آن بر اقتصاد ملی و
شکاف ثروت جهانی صورت گرفته است .نتایج این مطالعه از
بهرهای که کشورهای جهان از گرم شدن کره زمین بردهاند،
نشان میدهد که در طول  50سال گذشته تغییرات آب و
هوایی باعث شده است که فقیرترین کشورهای جهان ،به
مراتب فقیرتر و غنیترین کشورهای جهان به مراتب ثروتمندتر
شوند .کشورهایی که از قضا بیشترین سهم را در تولید گازهای
گلخانهای در جهان داشتهاند.
این مطالعه که بر مطالعات قبلی مارشال برک ،اقتصاددان
دانشگاه استنفورد متکی است ،میگوید :در حالی که در آن
مطالعه قبلی ،مارشال برک دریافت که زمانی که درجه حرارت
زمین بیشتر از حد متوسط بود (به هر دلیلی) ،رشد اقتصادی
در کشورهای فقیر کاهش یافت اما در کشورهای ثروتمند
شتاب گرفت .این به آن دلیل است که ثروتمندترین کشورهای
جهان در حال حاضر در گسترههای خنکتر هستند .در حالی
که کشورهای فقیر به طور نامتناسبی در اطراف خط استوا

آگهــی تغییــرات شــرکت نیــکان اندیشــان نــوژان شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  18304و شناســه ملــی  10190000696بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1397/12/24تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  - :اعضــا هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد :خانــم صدیقــه ضیــاء بــا کــد ملــی  3070916521و
آقــای مهــدی عنصــری بــا کــد ملــی  2991587571وآقــای محمــد صــادق
عنصــری بــا کــد ملــی  - . 1501976958کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و
تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته  ،بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی
بــا امضــاء خانــم صدیقــه ضیــاء همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد- .
اقــای ســید حیــدر ممجــدی بــا کــد ملــی  3720210049بســمت بــازرس
علــی البــدل و موسســه حسابرســی پــارس بــا شناســه ملــی 10102301770
بســمت بــازرس اصلــی بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد  - .پــس
از قرائــت گــزارش بــازرس قانونــی و حســاب ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه
ســال  1397بــه تصویــب رســید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج ()441961
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زهرا داستانی

تغییرات
اقلیمیمیتواند
نابرابری
اجتماعی در
جهان را افزایش
دهد
متمرکز هستند .جایی که حتی افزایش جزئی در دما میتواند
به خرابی محصول تولیدی ،به خطر افتادن سالمت انسان و
کاهش بهرهوری نیروی کار منجر شود .در آخرین مطالعه برک
به همراه یک دانشمند آب و هوا ،بیش از  20مدل آب و هوایی
را مورد بررسی قرار داده تا برآورد کند که کشورهای مختلف از

آگهــی تغییــرات شــرکت آفتــاب ارومیــه ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  4966و شناســه ملــی  10220086339بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1397/06/04تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  1- :آقایــان کاظــم
مشــفقی کدملــی  –2753977550آیدیــن مشــفقی کدملــی
 2753646716و خانــم لقــا بنــی احمــد کدملــی 2802365797
بعنــوان اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره بمــدت دوســال تعییــن
وانتخــاب شــدند  2- .آقــای یحیــی نظــم کردلــر کدملــی
 2751130623بعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای پرویــز صدیقــی
کــوره کدملــی  6379769307بعنــوان بــازرس علــی البدل شــرکت
بمــدت یکســال انتخــاب شــدند  3- .روزنامــه ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (1701 )442328

آگهــی تغییــرات شــرکت آفتــاب ارومیــه ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  4966و شناســه ملــی 10220086339
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ1397/06/04
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  1- :آقــای کاظم مشــفقی کدملی
 2753977550بســمت عضــو و رئیــس هیئــت مدیــره  -آیدین
مشــفقی کدملــی  2753646716بســمت عضــو و نایــب رئیــس
هیئــت مدیــره و مدیرعامــل  -خانــم لقــا بنــی احمــد کدملــی
 2802365797بســمت عضــو هیئــت مدیــره بمــدت دو ســال
تعییــن و انتخــاب شــدند  2-امضــاء کلیــه اســناد مالــی و چکها
و قراردادهــا و اســناد تعهــدآور متفقــا» بــا رئیــس هیئــت مدیره
و مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود

آگهــی تغییــرات شــرکت کشــت و صنعــت و دامپــروری
اســپوتا ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  6953و شناســه ملــی
 10220110891بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/09/25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 - 1 :آقایــان مهنــدس کاظــم مشــفقی کدملــی – 2753977550
آیدیــن مشــفقی کدملــی  2753646716و خانــم لقــا بنــی احمــد
کدملــی  2802365797بعنــوان اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره بمــدت
دوســال تعییــن وانتخــاب شــدند  -2 .آقــای پرویــز صدیقــی کدملــی
 6379769307بعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای کاظــم عابــدزاده
کدملــی  2754617175بعنــوان بــازرس علــی البــدل شــرکت بمدت
یکســال انتخــاب شــدند  -3 .روزنامــه ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت تعییــن شــد .

آگهــی تغییــرات شــرکت آتیــه فــراز ایرانیــان (ســهامی خــاص) بــه شــماره
ثبــت  12068و شناســه ملــی  10570021792بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1397/07/22تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  .1 :آقایــان مهــدی جهانشــاهلو کــد ملــی  , 5879586421نویــد ابوترابیــان
کــد ملــی  ، 4310587623ابوالفضــل ابوترابیــان کــد ملــی  4321928915و مجید
جهانشــاهلو کــد ملــی  5879957705بــه عنــوان اعضــای هیئــت مدیــره بــرای
مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد .2 .آقــای بهمــن افشــاری فرزنــد مختــار متولــد
 25/11/1375کــد ملــی  4360432437بــه نشــانی اســتان قزویــن شهرســتان
قزویــن خیابــان مولــوی روبــروی حســینیه امینــی هــا نرســیده بــه چهــارراه
منتظــری کــد پســتی  3418713151بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای نــادر
خاورفرزنــد فرامــرز متولــد  1360/07/23کــد ملــی  4322257348بــه نشــانی
اســتان قزویــن شهرســتان قزویــن خیابــان مولــوی روبــروی حســینیه امینــی هــا
نرســیده بــه چهــارراه منتظــری کــد پســتی  3418713151بــه ســمت بــازرس
علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند .3 .ترازنامــه و صــورت
هــای مالــی ســال  1396بــه تصویــب مجمــع رســید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین (1704 )442730

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (1700 )442326

Dastani2000@gmail.com

تغییرات آب و هوایی برندگان و بازندگانی دارد .نروژ از جمله برندگان است و نیجریه در میان بازندگان .اینها یافتههای بزرگ یک
مقاله پژوهشی است که توسط دو استاد دانشگاه استنفورد نوشته شده است .آنها سعی کردهاند تا تاثیر افزایش انتشار گازهای
گلخانهای بر نابرابری جهانی را مشخص کنند .این پژوهش روز دوشنبه در مجموعه آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شده است.

آگهــی تغییــرات شــرکت اروم اســپوتا ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  6212و شناســه ملــی  10220103490بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ1397/03/26
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :ترازنامــه و عملیــات مالــی ســال
 95تصویــب گردیــد  -2 .آقایــان مهنــدس کاظــم مشــفقی کدملــی
 –2753977550آیدیــن مشــفقی کدملــی  2753646716و خانــم
لقــا بنــی احمــد کدملــی  2802365797بعنــوان اعضــاء اصلــی
هیئــت مدیــره بمــدت دوســال تعییــن وانتخــاب شــدند  -3 .آقــای
یحیــی نظــم کردلــر کدملــی  2751130623بعنــوان بــازرس اصلی و
آقــای پرویــز صدیقــی کــوره کدملــی  6379769307بعنــوان بــازرس
علــی البــدل شــرکت بمــدت یکســال انتخــاب شــدند  -4 .روزنامــه
ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (1699 )442325

است که بسیاری از کشورهای ثروتمند ،به ویژه در کمربند
شمالی نیم کره شمالی ،غنیتر از آنچه که میتوانستند باشند،
هستند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (1702 )442329

سال  1960به طور خاص به خاطر تغییرات آب و هوایی چه
میزان گرمتر شدهاند .سپس او برآورد کرده که عملکرد اقتصادی
هر کشور بدون چنین افزایش دمایی چه میزان میتواند باشد.
امروزه اکثر کشورهای فقیر دنیا فقیرتر از آن هستند که گازهای
گلخانهای اقتصاد آنها را تحت تاثیر قرار داده است ،این در حالی

آگهــی تغییــرات شــرکت آتیــه فــراز ایرانیــان (ســهامی خــاص)
بــه شــماره ثبــت  12068و شناســه ملــی 10570021792
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
1397/07/28تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :ســرمایه شــرکت از
مبلــغ ده میلیــون ریــال بــه مبلــغ دویســت و بیســت میلیــون ریــال
منقســم بــه بیســت و دو هــزار ســهم ده هــزار ریالــی بــا نــام عــادی
افزایــش یافــت و افزایــش ســرمایه از محــل واریــز نقــدی طبــق
گواهــی بانکــی شــماره  36مــورخ 1397/07/23نــزد بانــک ملــت
شــعبه شــهید انصــاری قزویــن پرداخــت گردیــده اســت و مــاده
 5اساســنامه بــه شــرح ذیــل اصــاح گردیــد :ســرمایه شــرکت
مبلــغ دویســت و بیســت میلیــون ریــال منقســم بــه بیســت و دو
هــزار ســهم ده هــزار ریالــی بــا نــام عــادی مــی باشــد کــه تمام ـاً
پرداخــت گردیــده اســت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین (1705 )442731

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص زریــن طــای شــادزهی درتاریــخ
1397/08/29بــه شــماره ثبــت  944بــه شناســه ملــی  14007955711ثبت
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :واردات  ،صــادرات  ،خریــد و
فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی  ،محصــوالت کشــاورزی و خشــکبار
بصــورت عمــده و غیرعمــده –تامیــن و تجهیــز تمامــی امکانــات تجــارت داخل
و بیــن المللــی و مشــاوره در امــور بازرگانــی – ترخیــص کاال از گمــرکات داخل
و خــارج– کســب و اخــذ اعتبــارات بانکــی و دریافــت وام و تســهیات از بانکهــا
و موسســات داخلــی و خارجــی ،درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز
اصلــی  :اســتان سیســتان وبلوچســتان  ،شهرســتان ســراوان  ،بخــش مرکــزی ،
شــهر ســراوان ،غفــور آبــاد  ،کوچــه دهــواری  ،خیابــان غفــور آبــاد  ،پــاک ، 0
طبقــه همکــف کدپســتی  9951896696ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  300000000ریــال نقــدی منقســم بــه  1000ســهم 300000
ریالــی تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  105000000ریــال
توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  791مــورخ  1397/07/28نــزد
بانــک بانــک ملــی شــعبه ســراوان بــا کــد  8345پرداخــت گردیــده اســت
والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقــای
محمدیوســف شــادزهی ســرجو بــه شــماره ملــی 3690021359و بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
 2ســال آقــای منصــور شــادزهی ســرجو بــه شــماره ملــی 3690117194و
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای محمــود شــادزهی
ســرجو بــه شــماره ملــی 4722451214و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و
تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســامی
و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه
بازرســان آقــای مهــران شــفاعت پــور بــه شــماره ملــی  3660271675بــه
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای امیــر اربابــی امیــن
بــه شــماره ملــی  3691283837بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت
یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و
صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراوان (1703 )442668

بین سالهای  1961تا  ،2000تغییرات آب و هوایی ،درآمد سرانه
در فقیرترین کشورهای جهان را بین  17تا  30درصد کاهش
داده است .در میان کشورهایی که بیشترین ضربه را تجربه
کردند ،برخی از پرجمعیتترین آنها نیز بودند .این مطالعه به
این نتیجه رسیده ،هند که دومین کشور پرجمعیت جهان است،
میتوانست بدون تغییر آب و هوا  30درصد ثروتمندتر باشد و
برای نیجریه ،پرجمعیتترین کشور آفریقا ،این رقم  29درصد
است .در حالی که کشورهای استوایی در آفریقا ،آسیا و آمریکای
جنوبی به شدت تحت تأثیر افزایش حرارت زمین قرار گرفتهاند،
اما در مناطق وسیعتر شمالی مانند کانادا و نروژ ،اقتصاد یک
سوم رشد داشتهاند .اما نروژ که تولیدکننده بزرگ نفت و گاز
در جهان است ،روزهای خوبی را از نظر اقتصادی پشت سر
گذاشته .این کشور در  50سال اخیر  34درصد ثروتمندتر شده
است .اقتصاد بریتانیا امروز  10درصد بزرگتر از آن است که در
الگوی به دست آمده بدون تغییرات اقلیمی میتوانسته داشته
باشد .این در حالی است که اقتصاد کشور سودان که سختترین
روزها را تجربه میکند 36 ،درصد کاهش داشته است .طبق این
مطالعه ،میزان ثروت در کشورهایی که در مناطق معتدل قرار
دارند ،از جمله چین و ایاالت متحده ،تغییر زیادی نداشته است.
نابرابری زیست محیطی با این واقعیت که کشورهای
ثروتمندتر ،کسانی که تولید ناخالص داخلی خود را به طور
متوسط  10درصد به دلیل گرم شدن بهبود دادهاند ،بزرگترین
انتشاردهنده گازهای گلخانهای هستند که باعث تغییرات آب
و هوایی میشوند .در  50سال گذشته ،میزان تولید ناخالص
داخلی جهان در حدود  25درصد کاهش یافته است.
مارشال برک ،دانشمند علوم زمین و نویسنده این تحقیق
میگوید :دادههای تاریخی به وضوح نشان میدهند که
درصورتی که درجه حرارت زمین نه زیاد گرم و نه زیاد سرد
است ،محصوالت بیشتری تولید میشوند ،مردم سالمتر هستند
و کارایی بیشتری در کار دارند .این بدین معنی است که در
کشورهای سرد ،کمی گرم شدن و در مکانهایی که در حال
حاضر گرم هستند ،کمی سرد شدن کمک میکند.
ث دنبالهدار
یافتههای این تحقیق پیامدهای فراوانی برای بح 
تغییرات اقلیم و اینکه چه کسی باید سریعتر گازهای گلخانهای
را کاهش دهد و چه کسی باید به خاطر ویرانیهایی که به ویژه
در کشورهای فقیر ایجاد میکند پاسخگو باشد ،همراه داشته
است .در حال حاضر رسیدن به پاسخ این پرسشها یکی از
مسائل مهم مذاکرات جهانی آب و هوایی است.

متن آگهی احضار متهم
در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری متهم محمد پنداشته
فرزند داوود با کد ملی  6170052066در پرونده کالسه فوق در این دادسرا
به اتهام کالهبرداری از طریق توسل به وسایل متقلبانه و امیدوار نمودن
شاکی به امور غیر واقع و واهی و تحصیل مبلغ 29.008.828میلیون ریال و
کالهبرداری رایانه ای از طریق وارد نمودن داده های بانکی شاکی و تحصیل
مبلغ  29.008.828ریال،موضوع شکایت آقای سید صدراهلل موسوی ابالغ
می گردد ظرف یک ماه پس از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از خود در شعبه
دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب یاسوج حاضر و از خود دفاع نمایند
و اال عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان یاسوج-حمید
نادریان
کارت هوشمند به شماره  ۲۴۰۶۸۷۴متعلق به خودردی سواری تاکسی
پژو    ۴۰۵به رنگ زرد روغنی به شماره موتور  ۱۲۴۸۹۲۵۱۳۳۰و به شماره
شاسی NAAM01CA2BE215783به نام سید ایمان حسینی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط می باشد .
سند و شناسنامه سواری پژو  206رنگ فیلی روشن متالیک مدل  1383به
شماره پالک 595-63م 46به شماره موتور  FSS14817050وشماره شاسی
 83645858به نام فاطمه خانم قائدی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
شناسنامه سواری سمند  X7رنگ مشکی متالیک مدل  1381به شماره
پالک 984-49ب 97به شماره موتور  32908110840وشماره شاسی
 81210145به نام علی جان امیری مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

آگهــی تغییــرات شــرکت صنعــت ســازه هیرســاد (بــا مســئولیت محــدود) بــه شــماره
ثبــت  12858و شناســه ملــی  10570030290بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1398/01/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :نشــانی شــرکت از
قزویــن جــای ســابق بــه نشــانی جدیــد اســتان قزویــن  ،شهرســتان قزویــن  ،بخــش
مرکــزی  ،شــهرقزوین  ،شــهرک شــهیدرجایی  ،کوچــه، 3کوچــه صــراط  ،پــاک، 12
طبقــه اول  ،واحــد غربــی ،کــد پســتی  3414843656انتقــال یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه بــه شــرح مذکــور اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
1708
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آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات فنــی آزمایشــگاهی بهیــن ســنج البــرز (بــا
مســئولیت محــدود) بــه شــماره ثبــت  416و شناســه ملــی  14002553113بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1397/10/14تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :آقــای رضــا حیــدری (از شــرکا) کــد ملــی  3251187341و
خانــم مــژده حســن ســاجدی کــد ملــی ( 0061509493از شــرکا) و آقــای ادریــس
فرزنــد محمــد
محمدیــان (خــارج از شــرکا) کــد ملــی  3859866605متولــد
نشــانی اســتان قزویــن  -شهرســتان البــرز  -بخــش مرکــزی  -شــهر الوند-محلــه منطقــه
-6خیابــان شــهیدمفتح-کوچه شــهید مفتــح -5پــاک -12طبقــه همکف-کــد پســتی
 3431918466بــه عنــوان اعضــای هیــات مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب
گردیدنــد کــه آقــای رضــا حیــدری (از شــرکا) کــد ملــی  3251187341بــه ســمت
رئیــس هیــات مدیــره ،خانــم مــژده حســن ســاجدی ( احــدی از شــرکا ) کــد ملــی
 0061509493بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره و آقــای ادریــس محمدیــان (خــارج از
شــرکا) کــد ملــی  3859866605بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره تعییــن
گردیدنــد .2 .امضــاء کلیــه ی اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک،
ســفته ،بــروات بــا امضــای مدیرعامــل و رئیــس هیــات مدیــره متفقــا همــراه بــا مهــر
شــرکت و اوراق عــادی بــا امضــای مدیرعامــل منفــردا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
مــی باشــد.
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