چین  ۵هزار کیت
تشخیص کرونا به
ایران هدیه کرد

سفیر چین در تهران در صفحه توییتر از تحویل  ۵هزار کیت تشخیص ویروس جدید کرونا
به طرف ایرانی خبر داد« .چانگ هوا» ســفیر چین در تهران با انتشار توئیتی از اهدای ۵
هزار کیت تشخیص ویروس جدید کرونا به ایران خیر داد و نوشت ۵ :هزار کیت تشخیص
ویروس جدید کرونا که هدایای سفارت چین و شرکتهای چینی در ایران است به طرف
ایرانی تحویل داده شد .تالش ما ادامه دارد .چانگ هوا با انتشار فیلمی در صفحه توئیتر خود
نوشت :امروز بنده به نمایندگی از سفارت چین در ایران ۲۵۰ ،هزار ماسک را به ایران اهدا
نمودم .کمک های بیشتری در آینده ارسال میگردد .قوی باش ایران!

کویت با هدف مبارزه با گســترش اپیدمی ویروس کرونــا ،ورود یا عزیمت
کشتیهای خارجی کشورهای متعدد به استثنای نفتکشها را ممنوع کرد.
به گزارش ایسنا ،اطالعیه ای به تاریخ  ۲۵فوریه ورود کشتیها از کره جنوبی،
ایتالیا ،تایلند ،سنگاپور ،ژاپن ،چین ،هنگ کنگ و عراق را ممنوع و حرکت به
مقصد این کشورها را ممنوع کرده است.
بر اســاس گزارش رویترز ،مقامات کویتی در اطالعیه جداگانه دیگری اعالم
کردند که کشتیهای بخش نفت از این ممنوعیت معاف هستند.

نفتکشها از
ممنوعیت کویت
برای کشتیهای
خارجی معاف
شدند

روحانی در پاسخ به نامه وزیر بهداشت:

دستگاههایکشورمکلفبهاجرایمصوباتستادملیمدیریتبیماریکروناهستند
رییـس جمهور در پاسـخ به دکتر نمکی رییس سـتاد ملی مدیریت
بیمـاریکرونـاتاکیـدکـرد:تمامـیدسـتگاههاوارکانکشـوربه
اجـرای تمامـی مصوبـات سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا
موظـف و مکلفند.
بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی ریاسـت جمهـوری ،حجـت
االسلام و المسـلمین حسـن روحانـی روز پنجشـنبه و در پاسـخ
بـهنامـهدکتـرنمکـیوزیربهداشـت،درمـانوآموزشپزشـکی
و رئیـس سـتاد ملـی مدیریـت بیماری کرونـا کـهدر آن ،مصوبات
امـروز جلسـه سـتاد را تقدیـم رئیـس جمهـور کـرده بود،ضمـن
سـتایش از فداکاری پزشـکان ،پرسـتاران و کادر درمانی و خدماتی
بیمارسـتانها،بـاهمـهمـواردیکـهسـتادمصـوبنمودهاسـت
ازجملـهمحدودیتهـایپیشـنهادیوتعطیلـیمراکزآموزشـی،
حسـب تشـخیص سـتاد موافقـت کرد.
دردسـتورالعملرییـسجمهوربهنمکیآمدهاسـت:بـاقدردانیاز
تالشهـای جنابعالی و با سـتایش فداکاری پزشـکان ،پرسـتاران
وکادردرمانـیوخدماتـیبیمارسـتانها،فروتنانـهعرضمیکنم
کـه ایثـار همـکاران شـما کـه جانانـه در صف نخسـت محافظت
از شـهروندان ایسـتادهاند ،در حافظـه تاریخـی ملـت مـا باقـی
ایـران مـا بـه داشـتن این زنـان و مـردان سـربلند و
خواهـد مانـدِ .
مسـؤولیتپذیر بـه خـود میبالـد.
روحانـییـادآورشـدهاسـت:همانگونـهکـهدرجلسـهسـتادملی

مدیریـت بیمـاری کرونا و هیـأت دولت اعالم کـردم ،یگانه مرجع
تصمیمگیـریدرخصـوصمدیریتبیماریکرونـا،تنهاوتنهاآن
سـتاد میباشـد و تمامی دسـتگاهها و ارکان کشور موظف و مکلف
بـهاجـرایتمامیمصوبـاتسـتادخواهندبود.
رییـس جمهـوری تاکیـد کرده اسـت :بـرای ایجاد نظـم ،انضباط
و همافزایـی همـه دسـتگاههای دولتـی ،خدماتـی ،غیردولتـی
و یـا اجرایـی در ایفـای وظیفـه خـود و رسـالت خطیـر مراقبـت از
سلامت مـردم ،همانگونـه کـه در دولـت نیـز تاکید شـد ،نیازمند
تصمیمگیریهـای قاطـع ،دقیـق ،علمـی و متمرکز هسـتیم و در
ایـنراسـتا،هرگونـهتصمیـم،صرف ًاازطـرفآنسـتادخواهدبود.
در ادامـه رییـس جمهوری گفت :ترتیبی اتخـاذ نمایید تا در صورت
تعطیلـیمراکزآموزشـی،بـاهماهنگیوزارتآمـوزشوپرورش،
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،وزارت ارتباطـات و فنـاوری
اطالعـات و همچنیـن سـازمان صدا و سـیما ،اقدامـات الزم برای
آمـوزشآنالیـنوعمومـیازطریـقرسـانهملـیانجـامگیـردتا
حتیاالمـکان لطمـهای به تحصیل فرزندان عزیزمان وارد نشـود.
ویتاکیـدکـرد:همـهدسـتگاههایاجرایـی،نهادهـایعمومی،
سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه ،سـتاد نمـاز جمعـه ،مرکـز امـور
رسـیدگی بـه مسـاجد ،دسـتگاههای نظامـی ،انتظامـی ،قضایی
ومتولیـاناماکـنمذهبـی،مکلـفوموظـفبـهتبعیـتواجرای
تصمیمـاتسـتادملـیمدیریـتکرونـاهسـتند.درصـورتعدم

اجرای تصمیمات آن سـتاد از سـوی هر دسـتگاهی ،سـریع ًا موارد
بـه اینجانـب گزارش شـود تا پیگیریهـای الزم از طریـق مراجع
ذیربـط انجـام گیرد.
روحانـی در ایـن دسـتور آورده اسـت :همچنیـن بـا همه مـواردی
کـه سـتاد مصوب نمـوده و در نامـه جنابعالی به آنها پرداخته شـده،
ازجملـهمحدودیتهـایپیشـنهادیوتعطیلـیمراکزآموزشـی،
حسـب تشـخیص سـتاد موافقت میشـود.
رییـس جمهـوری از ملـت ایران ایران خواسـت که در این شـرایط

خـاص و خطیـر ،بـا رواداری ،همدلـی ،آرامـش و مراقبـت جدی و
تبعیـتازتوصیههـایبهداشـتیبـرایپیشـگیریوکنتـرلاین
بیمـاری ،اکیـداً از مسـافرت و ترددهـای غیرضـرور ،خـودداری
نما یند .
وی تاکیـد کـرد :قطع ًا ملت بـزرگ ،فهیم ،مسـؤولیتپذیر و مقاوم
ایـرانکـهازمراحلـیبسـیارسـختتروصعبترازاینگـذرکرده
اسـت ،ایـن بـار نیـز از ایـن گردنـه ،با تدبیـر عبـور خواهد کـرد .ما
همـه بـا هم هسـتیم و بیتردیـد کرونا را شکسـت خواهیـم داد.

رییـساتـاقایرانوچینقرارگرفتنایراندرلیسـتسـیاهFATF
را بـا توجـه به شـرایط تحریمی،بر تجـارت خارجی کشـور بی تاثیر
دانسـت وگفت:اثـرات FATFبیـش از اینکـه واقعیـت اقتصـادی
باشد،شـوکروانیوسیاسـیاسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،مجیدرضـا حریـری بـا اشـاره بـه
نپیوسـتن ایـران بـه FATFاظهار داشـت :هرنوع بیرون گذاشـتن
ایـرانازهـرسـازمانویـامناسـباتجهانـیتأثیـراتمنفـیهـم
از طـرف کشـورهای دیگـر و هـم در بـازار داخـل دارد ،امـا اثـرات
پیوسـتن و یا نپیوسـتن به FATFبیشـتر از اینکه واقعیت اقتصادی
باشـدحاصـلشـوکهایروانـیویـامباحـثسیاسـیاسـت.
حریـریدربـارهآثارمنفینپیوسـتنبـه FATFتوضیـحداد:دراین
شـرایطکسـانیکـهدرگذشـتهبـامـاکارمیکردنـدوروزنههـای
ارتباطـی کـه وجود داشـت متأثـر از جو روانـی این موضـوع ارتباط
خـود را بـا ما قطع و یا بسـیار محـدود خواهند کرد ،حتی مسـئله غذا
ودارونیـزبـهرغـماینکهتحریمآنهاقانونینیسـتممکناسـت

متأثـرازهمیـنجـوروانیقـرارگیرد.
وی دربـاره تأثیـر ایـن موضـوع بـر بـازار ارز نیز بیـان کرد :بـا توجه
بـه روزهـای پایانـی سـال و افزایـش تقاضـا بـرای ارز ،انتظـارات
تورمـی ،ویـروس کرونـا و پیـش بینـی یـک دوره یکـی دو ماهـه
رکـود اقتصـادی و در نهایـت همزمانـی ایـن موضـوع بـا FATF
باعـث شـده کـه تقاضـا بـرای بـازار ارز افزایـش و کنتـرل آن از
دسـت سیاسـتگذار پولـی کشـور تـا حـدی خارج شـود ،بـه همین
خاطـر طـی چند روز گذشـته شـاهد افزایـش نـرخ ارز بودیم ضمن
اینکـه اتفاقـات اقتصادی و سیاسـی اخیر نیز بر ایـن افزایش دخیل
بودهانـد؛درواقـعاتفاقـاتوپارامترهـایتأثیرگـذارمختلفوپیدر
پـی اقتصادی و سیاسـی مانع از کنترل قیمـت ارز در روزهای پایانی
سـال شد.
رئیـس اتـاق مشـترک ایـران و چین خاطرنشـان کـرد :در این بین
نپیوسـتن به  FATFبه ایرانیهای خارج از کشـور مثل دانشـجوها
و کسـانی کـه تجـارت میکننـد بیشـترین زیـان را وارد میکنـد و

آگهـی تغییـرات شـرکت خدمـات عمران روسـتائی بخـش مرکزی شبسـتر شـرکت تعاونی
بـه شـماره ثبت  596و شناسـه ملـی  10200047415به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی
عـادی بطـور فوق العاده مورخ  29/09/1394و برابر مجوز شـماره  26037مـورخ 30/03/1395
اداره تعـاون  ،کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان شبسـتر تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :صـورت
هـای مالـی و تـراز نامـه مربوط به سـال های  92-93تصویب شـد .بایـرام امامـی درویش بقال
بـه شـماره ملـی  1728156531حسـن جوانی به شـماره ملـی  1728359491علی سـعادت
جـو بـه شـماره ملـی  6239293407بـه عنـوان اعضای اصلـی هیات مدیـره و فریـد آدمی به
شـماره ملـی 0079922104مختـار محسـنی به شـماره ملـی  1729575048به عنـوان اعضا
علـی البـدل هیـات مدیـره برای مدت سـه سـال انتخاب شـدند .مجیـد قدیری به شـماره ملی
 1728935849بعنوان بازرس اصلی یاسـر حبیب زاده به شـماره ملـی  1720033201بعنوان
بـازرس علـی البـدل بـرای مدت یک سـال مالی انتخـاب شـدند .اداره کل ثبت اسـناد و امالک
اسـتان آذربایجان شـرقی مرجع ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری شبسـتر ()785422
-----------------------آگهـی تغییـرات شـرکت تعاونـی عمـران و خدمات روسـتایی دهیـاران هوراند دو هـزار و صد و
هفتـاد و هشـت به شـماره ثبـت  640و شناسـه ملی  10860444153به اسـتناد صورتجلسـه
هیئـت مدیـره مـورخ  26/02/1398تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد  :محل شـرکت از آدرس قبلی
بـه نشـانی جدیـد واقـع در اسـتان آذربایجـان شـرقی  ،شهرسـتان اهـر  ،بخـش هوراند  ،شـهر
هورانـد ،معلـم  ،خیابـان معلـم  ،کوچه شـهید عباسـنژاد  ،پلاک  ، 0طبقه همکف کد پسـتی
 5449115842انتقـال یافـت و در نتیجـه مـاده  6اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصلاح گردیـد.
اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان آذربایجـان شـرقی مرجـع ثبت شـرکت ها و موسسـات
غیرتجاری اهـر ()785424
----------------------آگهـی تغییـرات شـرکت خدمـات عمـران روسـتائی بخـش مرکزی شبسـتر شـرکت تعاونی
بـه شـماره ثبـت  596و شناسـه ملـی  10200047415بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت
مدیـره مـورخ  29/09/1394و برابـر مجـوز شـماره  26037مـورخ  30/03/1395اداره تعـاون
 ،کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان شبسـتر تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد  :بایرام امامـی درویش
بقـال بـه کـد ملـی  1728156531بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره حسـن جوانـی بـه کد
ملـی  1728359491بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره علـی سـعادت جو به کـد ملی
 6239293407بـه سـمت منشـی هیئت مدیره انتخاب شـدند .علی سـعادت جـو به کد ملی
 6239293407بـه سـمت مدیـر عامـل برای مدت سـه سـال انتخاب شـدند .مقـرر و مصوب
گردیـد کلیـه اسـناد تعهـد آور بانکی و قـرارداد ها و بـرات و غیر پس از تصویـب هیئت مدیره
بـا امضـا علی سـعادت جو مدیر عامـل و بیرام امامی با سـمت رئیس هیئت مدیـره و در غیاب
ایشـان بـا امضـا حسـن جوانی با سـمت نائـب رئیس ومهر شـرکت معتبـر خواهد بـود.و اوراق
عـادی و مکاتبـات بـا امضـای علـی سـعادت جـو با سـمت مدیـر عامـل و مهر شـرکت معتبر
خواهـد بـود .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان آذربایجان شـرقی مرجع ثبت شـرکت ها و
موسسـات غیرتجاری شبسـتر ()785427
---------------------آگهـی تغییـرات شـرکت خدمات مسـافرتی و جهانگردی مکتب سـیر شـرکت با مسـئولیت
محدود به شـماره ثبت  1066و شناسـه ملی  10860384516به اسـتناد صورتجلسـه هیئت
مدیـره مـورخ  16/12/1397و مجوز شـماره  525/38/120مورخ  25/04/97سـازمان میراث
فرهنگـی صنایـع دسـتی و گردشـگری مراغـه تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد  :آدرس شـرکت از
محـل قبلـی بـه نشـانی جدید :اسـتان آذربایجان شـرقی  ،شهرسـتان مراغه  ،بخـش مرکزی
 ،شـهر مراغـه ،خیـام  ،خیابـان خیـام  ،خیابـان طالقانی  ،پلاک  ، 0طبقه همکف کدپسـتی
 5514663598تغییـر یافـت ومـاده مربوطـه بـه شـرح فـوق اصلاح گردیـد .اداره کل ثبـت
اسـناد و املاک اسـتان آذربایجـان شـرقی مرجـع ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری
مراغـه ()785456
----------------------تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محـدود آراد بـام مهـراد درتاریـخ  24/02/1398به شـماره ثبت
 644بـه شناسـه ملـی  14008329854ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده که خالصه
آن بـه شـرح زیـر جهت اطالع عمـوم آگهی میگـردد .موضوع فعالیـت :تولید  ،توزیـع  ،خرید و
فـروش عایـق هـای رطوبتی و قیـر  -اخذ هرگونـه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسـات مالی
و اعتبـاری داخلـی و خارجـی به نام شـرکت  -اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شـرکت های
داخلـی و خارجـی  -شـرکت در نمایشـگاه هـای داخلـی و خارجـی  -ایجـاد شـعب در داخل و
خـارج از کشـور  .درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربط مـدت فعالیت

درواقـع ایـن دسـته از افـراد در صـف اول آثار ناشـی از نپیوسـتن به
 FATFهسـتند.
حریـری بـه عـدم تأثیـر FATFدر شـرایط تحریمـی بـر تجـارت
بینالمللـیتاکیـدکـردوگفت:سـالهااسـتکهارتباطماباسـایر
کشـوهاتابـعقوانیـنبانکدارینیسـتومـاراههاییباعنـواندور
زدن تحریـم تعریـف کردهایم؛ بنابرایندر این قسـمت شـاهد تأثیر
واقعـینپیوسـتنبـه FATFنخواهیـمبـود،امـابهفـرضاینکهما
هیـچمشـکلیازجملـهتحریـمویـااتفاقـاتوجـوروانـیموجود
نداشـتیم،پیوسـتنبـه FATFضـروریبود.
ویادامـهداد:حتـیزمانـیکهماازلیسـتسـیاه FATFبهلیسـت
خاکسـتری منتقـل شـده بودیـم ،باز هم جـزو کشـورهای پرخطر
بـرایارتباطـاتبانکـیبودیـم،بنابراینمعتقدمدرزمـانتحریمبا
نپیوسـتنبـه FATFاتفاقـیبرایمـانمیافتدامادرزمـانخروجاز
تحریـم رسـیدگی به این مسـئله در اولویت اسـت.
حریـری به سیاسـی شـدن این مسـئله اقتصـادی نیز اشـاره کرد و

 :از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلی  :اسـتان آذربایجان شـرقی  ،شهرسـتان جلفا ،
بخش مرکزی  ،شـهر هادیشـهر ،امام خمینی  ،خیابان امام خمینی  ،بن بسـت امام خمینی 7
 ،پالک  ، 23-طبقه همکف کدپسـتی  5431637851سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت است
از مبلـغ  15000000000ریـال نقـدی میزان سـهم الشـرکه هـر یک از شـرکا آقای محمدتقی
جامی به شـماره ملی  5059212084دارنده  3000000000ریال سـهم الشـرکه آقای محمود
جامی به شـماره ملی  5059742261دارنده  12000000000ریال سـهم الشـرکه اعضا هیئت
مدیـره آقـای محمدتقی جامی به شـماره ملـی 5059212084و به سـمت رئیس هیئت مدیره
بـه مـدت نامحدود آقای محمود جامی به شـماره ملـی 5059742261و به سـمت عضو هیئت
مدیـره بـه مـدت نامحدود و به سـمت مدیرعامـل به مدت نامحـدود دارندگان حـق امضا  :کلیه
اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک  ،سـفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسلامی
و همچنیـن کلیـه نامـه های عـادی و اداری باامضـاء مدیرعامل همراه با مهر شـرکت معتبر می
باشـد اختیـارات مدیـر عامـل  :طبـق اساسـنامه ثبـت موضـوع فعالیت مذکـور به منزلـه اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمی باشـد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان آذربایجان شـرقی مرجع
ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری جلفـا ()785488
-----------------------آگهـی تغییـرات شـرکت ایران سـرنگ ( با مسـئولیت محدود ) به شـماره ثبت  831و شناسـه
ملـی  10100635133به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومـی فوق العاده مـورخ 07/07/1397
تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد  :شـرکت مذکـور در تاریخ فـوق منحل اعلام گردیـد و انحالل آن
بـه تصویـب مجمع رسـید و آقای مجیـد رسـول زاده کد ملـی  046225080بـه آدرس قزوین
خیابـان فردوسـی شـمالی  ،کوچـه یـاس پلاک  ، 26طبقه اول کـد پسـتی  3413783876به
سـمت مدیـر تصفیـه بـرای مـدت یک سـال انتخـاب شـد .نشـانی محل تصفیـه قزوین شـهر
صنعتی البرز  ،خیابان حکمت  -2شـرکت ایران سـرنگ کدپسـتی  3431973994می باشـد.
اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان قزویـن مرجع ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری
قزوین-البرز ()786603
-------------------آگهـی تغییـرات شـرکت تولیـدی روان سـاز آریـن جم (با مسـئولیت محـدود) به شـماره ثبت
 520و شناسـه ملـی  10103109770به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فـوق العاده مورخ
 24/01/1398تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :آقـای سـعید نورمحمـدی فرزنـد محمدرضـا کد
ملـی  0079314325متولـد  ، 30/06/1364خانمهـا فاطمـه پاسـوار فرزنـد محمدجعفـر کـد
ملـی  0051446111متولـد  07/10/1340و سـارا میرزائـی چتابـی فرزنـد سـلمان کـد ملـی
 0083838491متولـد  01/01/1366همگـی به نشـانی تهران ـ مطهـری -بعداز تقاطع مفتح-
پالک  -174طبقه  4کدپسـتی  1575944319هریک با پرداخت مبلغ بیسـت و دو میلیارد و
پانصد میلیون ریال به صندوق شـرکت در زمره شـرکاء قرار گرفتند .در نتیجه سـرمایه شـرکت
از مبلـغ یکصـد و پنجـاه میلیـارد ریال به مبلغ دویسـت و هفـده میلیارد و پانصـد میلیون ریال
افزایش یافت و ماده  4اساسـنامه به شـرح مذکور اصالح گردید .سـهم الشـرکه شـرکا به شـرح
ذیل می باشـد :آقایان محمدتقی حسـین زردوز ،سـعید حسـین زردوز هریک دارای مبلغ هفتاد
و دو میلیـارد و هفتصـد و پنجاه میلیون ریال سـهم الشـرکه ،رسـول میرزائـی دارای مبلغ چهار
میلیارد و پانصد میلیون ریال سـهم الشـرکه ،سـعید نورمحمدی ،خانمها فاطمه پاسـوار و سـارا
میرزائـی چتابـی هریـک دارای مبلـغ بیسـت و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال سـهم الشـرکه.
اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان قزویـن مرجع ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری
بوئین زهـرا ()786604
----------------------آگهـی تغییـرات شـرکت معین گسـتر سـفیر (با مسـئولیت محـدود) به شـماره ثبـت 11687
و شناسـه ملـی  10570017983بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ
 20/03/1398و تائیدیـه شـماره  22717/18/65مـورخ  24/02/1398اداره کل ارتباطـات و
فنـاوری اطالعـات اسـتان قزویـن تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد  .1 :آقـای ایوب یعقوبـی کد ملی
 5949629914بـه موجب سـند صلح شـماره  117200مـورخ  02/12/1396تنظیمی در دفتر
خانـه اسـناد رسـمی شـماره  34قزوین کلیه سـهم الشـرکه خـود به مبلـغ نهصد هـزار ریال را
بـه آقای سـید محمد حسـین حسـینی کـد ملـی  4322062751متولـد  04/02/1348فرزند
سـید رفیـع در قبـال مبلـغ پانصـد هـزار ریـال و بـه خانـم معصومه سـادات حسـینی کد ملی
 4322034284متولـد  01/01/1343فرزنـد سـید رفیـع در قبال چهارصد هزار ریـال هردو به
نشـانی قزویـن نـواب شـمالی کوچه شـهید مرتضی اسـفند یـاری  67پلاک  13طبقه همکف
کـد پسـتی  3419914316واگـذار نمـود و از شـرکت خـارج و دیگـر هیچ گونه حق و سـمتی
در شـرکت ندارد و خانم مهری تقوائی کشـتکار کد ملی  4322296483تمامی سـهم الشـرکه

گفـت:تمـامکسـانیکهبـا FATFمخالفتکردنددالیلسیاسـی
داشـتند درحالیکـه ایـن موضوع ً
کاملا اقتصادی اسـت؛ به همین
خاطـرازآنجـاکهنپیوسـتنمابهاینقانوندالیلسیاسـیداشـته،
سیاسـیون بایـد مسـئولیت هر فشـاری که به مـردم وارد میشـود
رابـهعهـدهبگیرند.
رئیـساتـاقایـرانوچینگفـت:البتهازنظرمناگرهـمبهFATF
میپیوسـتیمبـهخاطـرعـدمرعایـتبرخـیقوانیـنآندرنهایت
وارد لیسـت سـیاه میشـدیم بـا ایـن تفـاوت کـه مثـل پاکسـتان
میتوانسـتیم زمـان خریـده و ورود ایـران بـه لیسـت سـیاه را بـه
تعویـق بیندازیم.
وی در پایـان دربـاره میـزان مانـدگاری آثـار FATFبـر بازارهـای
داخلـی تاکیـد کـرد :بازارهـای ایرانـی از جملـه طلا و ارز قابـل
پیشبینـی نیسـتند چـرا کـه متأثـر از هـر اتفـاق سیاسـی دچـار
هیجـان میشـوند ،از ایـن رو نمیتوانیـم زمـان مشـخصی بـرای
تخلیـه شـوکهای روانـی ایـن موضـوع پیشبینـی کنیـم.
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خبر
سخنگوی وزارت خارجه:

 ۲۰هزار کیت آزمایش کرونا و برخی لوازم دیگر وارد کشور میشود
سـخنگوی وزارت خارجـه گفـت :اولیـن
محمولـه مرتبـط بـا ویـروس کرونـا توسـط
دولـت و صلیـب سـرخ چیـن تهیـه شـده که
شـامل حـدود  ۲۰هزار کیت آزمایـش کرونا و
برخـی لوازم دیگر اسـت که بر اسـاس برنامه
ریـزی انجـام شـده فـردا با یـک پـرواز ویژه
هواپیمایـی ماهـان وارد کشـور خواهـد شـد.
«سـید عباس موسوی سـخنگوی وزارت امور
خارجـه» در تشـریح اقدامـات انجـام شـده از
سـوی وزارت امـور خارجـه در زمینه کمک به
اقدامـات بخـش پرتلاش بهداشـت و درمان
کشـورمان بـرای مبـارزه بـا ویـروس کرونـا
اظهـار داشـت :بالفاصلـه پس از تایید انتشـار
ویـروس کرونا در کشـور ،وزارت امـور خارجه
نیز با تشـکیل سـتاد مبـارزه با کرونـا ،در کنار
وزارت بهداشـت پیگیـری ابعـاد بیـن المللـی
موضـوع از جملـه تامیـن نیازهای پزشـکی را
در دسـتور کار قـرار داده اسـت.
موسـوی افـزود :در این ارتبـاط دریافت کمک
های داوطلبانه از کشـورهای دوسـت پیگیری

شـده که بتدریج در حال نهایی شـدن اسـت.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه اضافـه کـرد:
اولیـن محمولـه در ایـن زمینـه توسـط دولت
و صلیـب سـرخ چیـن تهیه شـده که شـامل
حـدود  ۲۰هـزار کیت آزمایـش کرونا و برخی
لـوازم دیگـر اسـت کـه بـر اسـاس برنامـه
ریـزی انجـام شـده فـردا با یـک پـرواز ویژه
هواپیمایـی ماهـان وارد کشـور خواهـد شـد.
موسـوی بـا قدردانـی از کمـک هـای
سـخاوتمندانه دولـت و مـردم چیـن افـزود:
جزئیـات بیشـتر در مـورد کمـک هـای چین
و سـایر کشـورهای دوسـت را پـس از نهایی
شـدن به آگاهی هـم میهنان خواهیم رسـاند.

تحریم کنندگان دارو فقط ناقض حقوق بشر نیستند
بلکه قاتل خود بشرند

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:

نپیوستنبه FATFتاثیرچندانیبرتجارتخارجیندارد

سیاست

دبیـر سـتاد حقـوق بشـر بـا انتقـاد از اعمـال
سیاسـتها و تحریمهـای غیـر انسـانی
آمریکاییهـا علیـه ایرانیهـا ،گفـت :تحریـم
کننـدگان دارو فقـط ناقض حقوق بشـر نیسـتند،
بلکـه قاتـل خـود بشـرند.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،در دیـدار اینازیـو
کاسـیس وزیـر خارجـه سـوئیس بـا علـی باقری
کنـی معـاون رئیـس قـوه قضائیـه و دبیـر َسـتاد
حقوق بشـر جمهوری اسلامی ایران ،راه کارهای
بهبـود وضعیـت ایرانیـان زندانی در آمریـکا مورد
بررسـی قـرار گرفت.
در ایـن دیـدار کـه در حاشـیه نشسـت شـورای
حقـوق بشـر در ژنـو برگـزار شـد ،باقـری کنـی
بـا انتقـاد از برخـورد غیرانسـانی آمریکاییهـا بـا
ایرانیهـای بازداشـتی خواسـتار پایـان دادن بـه
سیاسـت گروگانگیـری آمریکاییها شـد و تاکید
کـرد :جمهوری اسلامی ایران خـود را موظف به

خـود را بـه مبلـغ یکصد هزار ریال به موجب سـند صلح شـماره  117200مـورخ 02/12/1396
تنظیمـی دفتـر خانه اسـناد رسـمی شـماره  34قزویـن به خانم معصومه سـادات حسـینی کد
ملـی  4322034284واگـذار نمـود و از شـرکت خـارج شـد و دیگر هیچ گونه حق و سـمتی در
شـرکت ندارد .سـهم الشـرکه شـرکا به شـرح ذیل می باشـد :آقای سـید محمدحسین حسینی
و خانـم معصومـه سـادات حسـینی هریـک دارنـده مبلـغ پانصـد هـزار ریال سـهم الشـرکه.2 .
نشـانی شـرکت از قزوین جای سـابق به نشـانی جدید استان قزوین  ،شهرسـتان قزوین  ،بخش
مرکـزی  ،شـهر قزویـن ،بوعلی شـرقی  ،کوچه شـهید علی کـرم چگینی  ، 53کوچه نیسـاریان
 ، 22پلاک  ، 0طبقـه همکـف کد پسـتی  3413795183 :انتقال یافت و ماده  3اساسـنامه به
شـرح مذکـور اصلاح گردید .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان قزوین اداره ثبت شـرکت ها
و موسسـات غیرتجاری قزویـن ()787968
----------------------آگهـی تغییـرات شـرکت معین گسـتر سـفیر (با مسـئولیت محدود) به شـماره ثبـت 11687
و شناسـه ملـی  10570017983بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 22/03/1398
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  .1 :آقـای سـید محمدحسـین حسـینی (از شـرکا) کـد ملـی
 4322062751بـه سـمت رئیـس هیـات مدیـره و خانـم سـیده صدیقـه حائریـان (خـارج از
شـرکا) کـد ملـی  0078439531بـه سـمت مدیرعامل و عضو هیـات مدیره تعییـن گردیدند.
 .2امضـاء کلیـه ی اوراق و اسـناد بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک ،سـفته ،بـروات و اوراق
عـادی بـا امضـای رئیـس هیـات مدیـره یـا مدیرعامـل منفـردا همـراه با مهـر شـرکت معتبر
مـی باشـد .اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان قزویـن اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات
غیرتجـاری قزویـن ()787969
-------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت معین گسـتر سـفیر (با مسـئولیت محـدود) به شـماره ثبـت 11687
و شناسـه ملـی  10570017983بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی مـورخ
 21/03/1398تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد  :آقای سـید محمدحسـین حسـینی (از شـرکا) کد
ملـی  4322062751و خانم سـیده صدیقـه حائریان کد ملی ( 0078439531خارج از شـرکا)
فرزنـد سـید مجیـد متولـد  21/11/1366نشـانی اسـتان قزویـن  ،شهرسـتان قزویـن  ،بخـش
مرکـزی  ،شـهر قزویـن ،بوعلی شـرقی  ،کوچه شـهید علی کـرم چگینی  ، 53کوچه نیسـاریان
 ، 22پلاک  ، 0طبقـه همکـف کـد پسـتی  3413795183به عنوان اعضای هیـات مدیره برای
مدت نامحدود انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان قزوین اداره ثبت شـرکت
ها و موسسـات غیرتجـاری قزویـن ()787970
----------------------آگهـی تغییـرات شـرکت تعاونـی روسـتائی قـرق بـه شـماره ثبـت  280و شناسـه ملـی
 10700030628بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ  24/12/1396تصمیمات ذیل
اتخـاذ شـد  :ابوالقاسـم خـداوردی باکـد ملـی  2269755715بسـمت رئیـس و محمـد علـی
رضایـی بـا کـد ملـی 2269593006بسـمت نائب رئیـس و اقای علیرضـا خاندوزی بـا کد ملی
 2120628319بسـمت منشـی هیئت مدیـره و مجید باقری باکد ملـی 2120604487و اصغر
بارانـی باکـد ملی  4879838985به سـمت اعضـائ هئیت مدیره برای مـدت باقیمانده خدمت
اعضـای هیـات مدیره شـرکت انتخاب گردیـد .اقای محمدرضـا دلیر باکد ملـی 2269639863
بسـمت مدیـر عامـل شـرکت تا پایـان خدمـت اعضای هیـات مدیره انتخـاب شـد  .کلیه چکها
قـرارداد هـا و اسـناد و اوراقـی کـه تعهـدی برای شـرکت مینماید و یـا تمام ویا قسـمتی از حق
شـرکت را منتفـی سـازد  .بـه اسـتثنای مواردی کـه هیئت مدیـره به منظـور اداره امـور جاری
شـرکت ترتیـب خاصی داده باشـد پـس از تصویب هیئـت مدیره با امضای رئیـس هیئت مدیره
و مدیـر عامـل و مهـر شـرکت معتبرخواهد بـود  .ولـی اوراق عادی شـرکت با امضـا مدیر عامل
صـورت خواهـد شـد در غیـاب رئیس هیئـت مدیره وظایـف او بعهـده نایب رئیـس خواهد بود.
اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان گلسـتان اداره ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری
گـرگان ()786638
---------------------------آگهی تغییرات شـرکت تعاونی مصرف خانواده سـبز گلسـتان به شـماره ثبت  6568و شناسـه
ملـی  10700156424بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ  10/01/1398تصمیمات
ذیـل اتخـاذ شـد - :آقـای محمدعلـی محمـدی نیـک باکدملـی 2268871428در سـمت
رئیـس هیـات مدیـره و محمدرضا تقـی پور دنگالنـی باکدملـی 2120254095درسـمت نائب
رئیـس هیـات مدیـره و محمدتقی کالئی در سـمت منشـی هیات مدیـره ومدیرعامل تـا تاریخ
 21/11/1398بـرای مـدت باقـی ماند ه هیئت مدیـره انتخاب گردیدند .کلیه قراردادها و اسـناد
رسـمی و تعهـد آور بانکـی از قبیـل چک-سـفته و بـرات و اوراق بهـادر بـا امضـای ثابـت آقـای

پیگیری مشـکالت ایرانیـان در هر نقطه از جهان
میدانـد.
دبیـر سـتاد حقـوق بشـر بـا نشـان دادن تصاویر
کـودکان معصـوم مبتال به بیمـاری پروانـهای به
طرف سوئیسـی به سیاسـت ضد انسـانی تحریم
دارویـی برخی از کشـورها اشـاره نمـود و تصریح
کـرد :تحریـم کننـدگان دارو فقط ناقـض حقوق
بشـر نیسـتند ،بلکـه قاتل خود بشـرند.
در ایـن دیـدار وزیـر خارجه سـوئیس با اشـاره به
لـزوم ارائـه امکانات پزشـکی بـه بیمـاران ،گفت:
دسترسـی افـراد نیازمنـد بـه دارو حق همه اسـت
و جلوگیـری از آن حتـی در دوران جنگ نیز نباید
بدون مجـازات باقـی بماند.
در پایـان ایـن دیدار طرفیـن با اشـاره به صدمین
سـالگرد روابـط دوجانبه بر ارتقـای همکاریها در
عرصههـای مختلـف بـه ویـژه در زمینـه حقـوق
بشـر تأکید کردند.

محمدتقـی کالئـی مدیرعامـل و آقـای محمدعلی محمدی نیـک رئیس هیات مدیـره و مهر
شـرکت دارای اعتبـار اسـت و اسـناد و نامـه های عادی بـا امضای محمدتقی کالئـی مدیرعامل
و مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود .اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان گلسـتان اداره ثبت
شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری گـرگان ()787706
-----------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت تعاونـی مصـرف خانـواده سـبز گلسـتان بـه شـماره ثبـت  6568و
شناسـه ملـی  10700156424بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عـادی سـالیانه مورخ
 05/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شـد  :ترازنامه حسـاب سـود و زیان سـال مالی  95الی96
به تصویب رسـید .مسـلم یوسـفی هاشـم آباد باکدملی  2122388048به عنوان بازرس اصلی
و حمیدرضـا محمـدی نیک باکدملی  2120426937لیسـانس به عنوان بـازرس علی البدل به
مـدت یـک سـال مالـی انتخاب گردیدنـد  .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان گلسـتان اداره
ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری گـرگان ()787707
----------------------------آگهی تغییرات شـرکت فرانگر گلسـتان شـرکت با مسـئولیت محدود به شـماره ثبت 4879
و شناسـه ملـی  10700135916بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عادی بطـور فوق
العاده مورخ  16/09/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شـد  - :سـیده نفیسـه شمسـائی به شـماره
ملـی  ( 2122755490خـارج از شـرکاء )  -مریم قدس ولی به شـماره ملـی 4579197641
( خـارج از شـرکاء ) بـه سـمت اعضـاء هیئـت مدیره بـرای مدت نامحـدود انتخـاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان گلسـتان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری
گرگان ()788206
------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت فرانگر گلسـتان شـرکت با مسـئولیت محدود به شـماره ثبـت 4879
و شناسـه ملـی  10700135916بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 16/09/1398
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - :سـیده نفیسـه شمسـائی بـه شـماره ملـی  2122755490به
سـمت رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل (خـارج از شـرکاء)  -مریم قدس ولی به شـماره ملی
 4579197641بـه سـمت نایـب هیئـت مدیره (خارج از شـرکاء) کلیـه اسـناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شـرکت از قبیل چک  ،سـفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسلامی و سـایر اوراق عادی و
اداری بـا امضاء منفرد خانم سـیده نفیسـه شمسـائی (رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل) همراه
بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد . .اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان گلسـتان اداره ثبت
شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری گـرگان ()788208
-----------------------آگهـی تغییرات شـرکت فراسـت گسـتر زنجان شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبـت 5330
و شناسـه ملـی  10460085780بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مورخ
 15/05/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شـد  - :محل شـرکت به اسـتان زنجان  ،شهرسـتان زنجان
 ،بخش مرکزی  ،شـهر زنجان ،محله سـعدی شـمالی  ،کوچه آذر  ،کوچه شـهیدمحمدرضاخان
احمدلـو  ،پلاک  ، 18 ، 31-طبقـه دوم  ،واحد  5کدپسـتی  4513673488تغییر یافت و ماده
مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصلاح گردید - .شـرکت بوسـیله هیئت مدیـره ای مرکب
از  3الـی  5نفـر عضـو کـه به وسـیله مجمع عمومی عـادی از بیـن صاحبان سـهام انتخاب می
شـوند اداره خواهـد شـد .مـاده مربوطه اساسـنامه به شـرح فوق اصالح مـی گردد - .مـوارد زیر
بـه موضـوع فعالیت شـرکت الحـاق و ماده مربوطه اساسـنامه شـرکت اصالح گردیـد (( :انجام و
عرضه کلیه خدمات فنی ،مهندسـی ،مشـاوره ای و پیمانکاری شـامل طرح ،محاسـبه ،نظارت،
مجـری ذیصلاح ،نقشـه بـرداری ،اجـرا و احـداث (بصـورت تـوام و یـا مجـزا) در زمینـه ابنیـه،
تاسیسـات برقـی و مکانیکـی ،سـد ،آب ،نیـرو ،راهسـازی ،راه آهن ،پل سـازی ،تونل ،فـرودگاه،
بانـد ،بنـدر ،اسـکله دریایی ،شـبکه هـای آبیـاری و زهکشـی ،مخابـرات و ارتباطـات ،صنعت و
معـدن ،کشـاورزی و کلیـه پـروژه هـای عمرانی ،شـبکه هـای آبیاری و زهکشـی و شـبکه های
انتقـال (آب ،آب فشـار قوی ،برق ،برق فشـار قوی ،گاز ،گاز فشـار قوی ،نفـت ،فاضالب ،حرارتی
و برودتی) و کارهای تاسیسـات مکانیکی و برقی و تجهیزات صنعتی سـبک و سـنگین مربوط
بـه آنهـا  -انجـام و ارائـه خدمـات فنـی و آزمایشـگاهی مربـوط به آزمایشـهای بتـن و جوش و
ژئوتکنیـک و سـایر مصالـح و آزمایشـهای فنـی و مهندسـی  -نصـب و راه انـدازی تجهیـزات و
تاسیسـات پاالیشـگاهی و پتروشـیمی ،خطوط انتقال نفت و گاز ،مهندسـی نفت و گاز ،سـاخت
مخـازن  -عملیـات مربوط به زیباسـازی و مبلمان شـهری  ،طراحی داخلی ،دکوراسـیون و نما،
انجـام خدمـات اجرای سـاختمان ))درصورت ضـرورت قانونی پس ازاخذ مجوزهـای الزم  .ثبت
فعالیـت مذکـور بـه منزله اخذ وصـدور پروانـه فعالیت نمیباشـد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک
اسـتان زنجـان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری زنجـان ()786666

