سیاست

2

یکشنبه  28اردیبهشتماه1399
شمــاره 3946

آمریکا در روند سخنگوی وزارت خارجه در توئیتر نوشت :با وجود نیاز به وحدت در همبستگی و متحد شدن در عمل در مقابل
بیماری همه گیر کووید –  ،۱۹آمریکا به اختالل ،برهم زدن توجهات و کارشکنی ادامه میدهد.
مقابله با کرونا
به گزارش خبرگزاری مهر ،ســیدعباس موســوی ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی
کارشکنی میکند خود در توئیتر نوشــت :با وجود نیاز به وحدت در همبســتگی و متحد شدن در عمل در مقابل بیماری همه گیر
کووید –  ،۱۹آمریکا به اختالل ،برهم زدن توجهات و کارشکنی ادامه میدهد.
وی افزود :از غرب آســیا تا آمریکای التین و از شــورای امنیت سازمان ملل تا سازمان جهانی بهداشت ،آمریکا
باعث تفرقه و خشونت میشود و نهادهای چند جانبه را تباه میکند.

کارگری

نباید به دست خودمان اطالعات و
اسرار نظامی را به دشمن بدهیم

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :هیچ کشــوری اســرار دفاعی خود را افشا
نمیکند و ما نباید به دست خودمان اطالعات و اسرار نظامی را به دشمن بدهیم.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومــی ارتش ،امیر دریادار حبیب
اهلل ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران ،صبح امروز
با حضور در بیمارستان گلستان ،از سه تن از مجروحان حادثه ناو کنارک عیادت
کرد و روند مداوا و درمان آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
امیر دریادار سیاری در این دیدار ،ضمن گرامیداشت شبهای قدر و تسلیت ایام
شهادت حضرت علی (ع) گفت :شهادت عزیزان همرزم در عرصه دریا را خدمت
همــه همرزمان در نیــروی دریایی ارتش و خانواده معزز این عزیزان ،تســلیت
عرض میکنم.
وی با تاکید بر اینکه این شــهدا باعث عزت ،افتخار ،ســرافرازی و نشان دادن
تــوان بازدارندگــی ما در دریا هســتند افزود :همه ما در نیــروی دریایی ارتش
جمهوری اســامی ایران و نیروهای مسلح ،داغدار این حادثه هستیم و خودمان
را در داغ خانوادههای شهدا شریک میدانیم.
معاون هماهنگ کننده ارتش ،با بیان اینکه ما برای قطره قطره خون شهدایمان
ارزش قائل هســتیم ،تصریح کــرد :هر رزمنده ای که از ابتــدا وارد خدمت در
نیروهای مســلح و ارتش میشــود ،قطع ًا یکی از اهداف وی ،حفظ سربلندی و
اقتدار نظام و دســتیابی به مقام واالی شهادت است .ما مسیر این شهدا را ادامه
خواهیم دادامیر دریادار ســیاری ادامه داد :اغلــب مجروحان این حادثه ترخیص
شده اند و  ۳نفری که االن در این بیمارستان و یک نفری در بیمارستان چابهار
به سر میبرند ،به زودی ترخیص خواهند شد و حالشان مساعد است.
وی گفت :چیزی که برای من بسیار جالب بود ،روحیه این عزیزان است و برای
ما درس بزرگی اســت که اعالم آمادگی میکنند بعد از بهبودی ،هر چه سریعتر
برای برای ادامــه خدمت به منطقه اعزام شــوند.معاون هماهنگ کننده ارتش
در ادامه خاطرنشــان کرد :دشــمن همواره در صدد القای شهادت و خبرسازی
و نهایت ًا تالش برای تضعیف قدرت دفاعی جمهوری اســامی است ،اما ملت و
نیروهای مسلح ما هوشیار است و مقهور شیطنتهای دشمن نمیشوند و نیروی
دریایی راهبردی ما به برکت خون شــهدا ،اقتدار دریایی و مأموریتهای خود را
همچون گذشــته انجام خواهد داد.امیر دریادار سیاری اظهار داشت :ما در ارتش
جمهوری اســامی ایران هر هفته به طور متوسط یک رزمایش در زمین ،هوا،
دریا و زیر ســطح داریم و در ایــن رزمایشها صحنههای واقعی نبرد با مهمات،
موشک و تجهیزات نظامی تمرین میشــود .در همه تمرینات نظامی و دریایی
دنیا اینگونه اتفاقات میافتد و مروری بر سوابق سوانح دریایی جهان کام ً
ال مؤید
اتفاقات به مراتب بدتر است.وی تصریح کرد :هیچ کشوری اسرار دفاعی خود را
افشــا نمیکند و ما نباید به دست خودمان اطالعات و اسرار نظامی را به دشمن
بدهیم.وی خطاب به مجروحان حادثه کنارک گفت :اقتدار دریایی ما از گذشته و
حال مرهون حضور دریادالن در پهنه آبهای ســرزمینی و اجرای موفق هزاران
مأموریت دریایی است.

رئیسجمهور گفت :روز قدس در  ۲۱۸شهرستانی که وضعیت
ســفید دارند در محل نماز جمعه برگزار میشــود و در تهران
نیز این مراســم به صورت حرکت تبلیغی به وسلیه خودروها
انجام میشود.
به گزارش ایسنا ،حجت االســام والملسمین حسن روحانی
در جلســه امروز ســتاد مقابله با کرونا ،اظهار کرد :روز قدس
امسال در  ۲۱۸شهرستانی که وضعیت آنها سفید است و نماز
جمعه در آن برقرار است میتواند برگزار شود ،البته با مراعات
همه پروتکلهای بهداشــتی؛ البته این مراســم نه به صورت
راهپیمایی بلکه صورت اجتماع در نماز جمعه برگزار میشود.
وی ادامه داد :برای شــهر تهران دستورالعمل ویژهای در نظر
گرفته شده ،تهران شرایط قرمز دارد؛ اما خیلی سخت است به
عنوان پایتخت در آن خبری نباشــد و بر طبق تصمیم گیری
مراســم روز قدس به سپاه سپرده شــده و از یک مبدا تا انتها
حرکتی به وسلیه خودرو که در واقع حرکت تبلیغی است انجام
میشود و اجتماع مردمی نداریم.
رئیس جمهور در مورد آخرین تصمیم برای برگزاری نماز عید
فطر هم گفت :بنا شــد در سراسر کشور نماز عید فطر برگزار
شــود اما نه در مصالها و اماکنی کــه اجتماعی بزرگ مثل
سال های گذشته انجام میشد ،بلکه هر مسجدی میتواند را
رعایت دستورالعملهای بهداشتی نماز را برگزار کنند مردم در
منازل خود هم میتواند نماز را بخواند.
رئیس جمهور در خصوص روند بازگشــایی حرمهای متبرکه
گفت :بنا شــد صحنهای اماکن مقدس بعــد از ماه مبارک
رمضان در چارچوب دســتورالعمل های تعیین شده بازگشایی
شــوند ،ولی همچنان رواقها و حرمها بسته خواهند ماند .بنا
شــد فعال سه ساعت صبح و سه ســاعت بعد از ظهر درهای
صحن باز شود تا مردم با حضور در صحنها به اعمال زیارتی
خود پرداخته ،ولی این توقف نباید بیش از حد باشد؛ البته این
آغاز کار اســت و هر چه به جلوتر برویم شــرایط بهبود پیدا
خواهد کرد.
وی افزود :رســتورانها نیــز بعد از ماه مبــارک رمضان در
چارچوب پروتکلهای بهداشــتی فعالیتهای خود را از ســر
میگیرند .کنکــور نیز در چارچوب همیــن پروتکلها انجام
خواهد شد .دانشگاهها غیر از رشتههای پزشکی که اکنون نیز
فعال هستند فعالیت خود را از  ۱۷خرداد در حوزه آزمایشگاه و
کارگاهها آغاز خواهند کرد.
روحانی گفت :فعالیتهای ورزشی بازگشایی خواهند شد البته
ایــن کار بایــد در چارچوب پروتکل های بهداشــتی و بدون
تماشاچی باشد ،هیچ اجتماعی را شاهد نباشیم و تماشاچی در
این حوزه حضور نداشته باشد که این پروتکل از سوی وزارت

بهداشت ابالغ خواهد شد.
رئیــس جمهور درباره فعالیت هتلها در این ایام گفت :در این
ایام هتل ها کامال بسته نیســتند صرفا قسمت رستوران آنها
بســته بود .هتلها باز بود مردم میتوانستند به هتل بروند و
حتی میتوانستند به رستوران هتل بگویند که غذا را برایشان
به اتــاق هتل بیاورد اما بعد از ماه مبارک رمضان رســتوران
هتلها نیز فعال خواهد شد.
رئیسجمهــور در بخش دیگری از اظهــارات خود با انتقاد از
ایجاد یأس و اضطراب در جامعه گفت :این اقدامات آثار روانی
و آثار تصمیــم گیری اقتصادی برای آینده دارد .مســووالن
پزشــکی ،اجتماعی و سیاسی کشــور برای مردم به صورت
واضح توضیح دهند که دوران ســختی تمام نشــده اســت و
همچنان با این ویروس خطرناک رو به رو هستیم .اما شرایط
ما از دیروز بهتر شده است.
وی اضافــه کرد :در اوایل اســفند مشــکالتو بهم ریختگی
هایی وجود داشت و کســی نمیدانست که باید چه کند و از
عالیم این ویروس اطالع دقیقی نداشــت و هر کسی چیزی
میگفــت ،اما مهارت کادر درمانی ما و مــردم به مراتب باال
رفت و پزشــکان و پرستاران اکنون تقریبا عالیم این ویروس
را میدانند.
وی همچنین گفت :تجهیزات ما هم بیشــتر شــده اســت و
تجهیــزات الزم را در حال حاضــر در اختیار داریم .مردم باید
بدانند شرایط فردا بدتر از امروز نیست ،مگر این که گفته شود
ویروس در چند ماه آینده جهش مییابد؛ البته اگر هم جهش
بیاید ما از پیک اصلی عبــور کردیم .مردم ضمن احتیاط باید
امیدوار باشند .شرایط ما در آخر اردیبهشت کامال متفاوت است

آگهــی تغییرات شــرکت ناز آریا ســبز گســتر پارســیان
شرکت سهامی خاص به شــماره ثبت  14093و شناسه ملی
 14005534257بــهاســتنادصورتجلســهمجمععمومی
عــادی بطور فوق العــاده مــورخ  1398/07/25تصمیمات
ذیــلاتخاذشــد 1-:اعضــایهیاتمدیرهبهشــرحذیلبه
مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد - :آقای محمدرضا نظری به
شــمارهملی،2990343997آقایحســیننظریبهشماره
ملــی  ، 2992784230خانم زهرا مرتضوی به شــماره ملی
 - 2 3051104396آقای محســن ســاالری به شــماره ملی
 2539696880ســمت بازرس اصلی و خانم مهســا ملکی
به شماره ملی  2993992058به سمت بازرس علی البدل
بــرایمدتیکســالمالیانتخابشــد 3-.پــسازقرائت
گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت
منتهیبهسال 97/12/29موردتصویبقرارگرفت.اداره
کل ثبت اســناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریکرمان()847230
آگهــی تغییــرات شــرکت بهینــه ســازان آب خــاور میانه شــرکت

آگهی تغییرات شــرکت روســتائی نوده خاندوز تعاونی به شماره ثبت  12و

 10840099486به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده
مــورخ  1397/12/07تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  - :آقای یاســر
رافــع جوبنــه کدملــی  2580089454با پرداخــت مبلغ 500000
ریــال به صندوق شــرکت  ،در زمره شــرکاء شــرکت قــرار گرفت .در
نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال به  1500000ریال
افزایش و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید.نام شرکاء میزان
ســهم الشــرکه 1ـ نصیر رافع جونیه کد ملی  0062642022دارای
 500000ریال سهم الشرکه 2ـ ندا اکبری کد ملی 2680016701
دارای  500000ریال ســهم الشــرکه  3-یاســر رافع جوبنه کدملی
 2580089454دارای  500000ریــال ســهم الشــرکه اداره کل
ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن اداره ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاری رشت ()847439
آگهــی تغییــرات شــرکت بهینــه ســازان آب خــاور میانه شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  13485و شناســه ملــی
 10840099486به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده
مــورخ  1397/12/08تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد - :خانم ندا اکبری
کدملی  2680016701با دریافت  500000ریال سهم الشرکه خود
ا ز صندوق شــرکت  ،از شــرکت خارج گردید .ســرمایه شرکت از مبلغ
 1500000ریــال بــه  1000000ریال کاهش یافــت در نتیجه ماده
مربوطه در اساســنامه اصالح گردید نام شــرکاء میزان ســهم الشرکه
1ـ نصیــر رافع جونیه کد ملی  0062642022دارای  500000ریال
سهم الشــرکه  2-یاســر رافع جوبنه کدملی  2580089454دارای
 500000ریال ســهم الشــرکه  - ..ماده  15اساســنامه بشــرح ذیل
اصالح میگردد :هیئت مدیره از بین خود یکنفر را بسمت رئیس هیئت
مدیــره و یکنفــر را به ســمت مدیرعامل انتخاب و همچنیــن می تواند
برای اعضاء خود ســمتهای دیگری تعیین نماید .همچنین مدیرعامل می
توانــد با حفظ ســمت بعنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب شــود - .
ماده 16اساســنامه اساسنامه بشــرح ذیل اصالح میگردد  :مدیرعامل
نماینــده قانونی و تام االختیار شــرکت بوده و می توانــد در کلیه امور
مداخلــه و اقــدام نماید .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()847441

روسیه و سوریه در
مبارزه با تروریسم
تداوم مییابد

راهپیمایی خودرویی روز قدس در تهران

آگهــیتغییراتشــرکتآریناســازهپردازپادراشــرکت
با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 32820و شناسه ملی
14006968844بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوق
العــاده مورخ 1397/02/30تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :
خانم شــهناز زارعی محمود آبادی با کدملی0919465609
با دریافت مبلغ 19999000000ریال از صندوق شــرکت
سهم الشرکه خود را به مبلغ 990000ریال کاهش داد  -در
نتیجهســرمایهشــرکتازمبلغبیستمیلیاردریالبهمبلغ
یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه
اصالح گردید  - .اســام شــرکا پس از کاهش  :خانم شــهناز
زارعــیمحمودآبــادیباکــدملــی 0919465609دارنده
مبلغ 990000ریالســهمالشــرکهآقایمهدیشاطریانبا
کــدملی 1288260792دارندهمبلغ 10000ریالســهم
الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج ()847202

بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  13485و شناســه ملــی

همکاری ایران،

دســتیار ارشد وزیر امور خارجه گفت :همکاریهای راهبردی روسیه ،سوریه و ایران در راستای مبارزه با پدیده شوم
تروریسم و رایزنیهای جاری سه کشور برای حل سیاسی بحران سوریه ،تداوم خواهد یافت.به گزارش خبرگزاری مهر،
علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی با عدنان حسن محمود سفیر جمهوری
عربی سوریه در تهران دیدار و در خصوص آخرین تحوالت سوریه و روابط فیمابین دو کشور تبادل نظر کرد .دستیار
ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی در این دیدار با تاکید بر حمایت قاطع جمهوری اسالمی ایران از
سوریه در مبارزه با تروریسم تصریح کرد که همکاری های راهبردی روسیه ،سوریه و ایران در راستای مبارزه با پدیده
شوم تروریسم و رایزنی های جاری سه کشور برای حل سیاسی بحران سوریه ،تداوم خواهد یافت.

شناســه ملی 10980043093به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ
98/10/19کــه طی نامه شــماره205/25/741/17مــورخ99/1/28به
ایــن اداره واصــل گردیــد تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :عبدالحســین حبیبی
نوده فرزندحســن باکدملی6249804374به ســمت رئیــس هیات مدیره
وآقای عبدالصانع جعفری فرزند هاشــم باکدملی 6249635378به ســمت
نایــبرئیــسهیاتمدیــرهوآقــایمحمدابراهیــمرضائینــودهفرزندعلی
باکدملی 6249837655به ســمت منشی هیات مدیره وآقایان احمدرضائی
فرزند نادعلی باکدملی 6249633911ومحمودعلی امینی فرزند محمدتقی
باکدملی6249813624بهسمتاعضاءاصلیهیاتمدیرهبرایمدت(3سه)
سال مالی تا تاریخ 1401/10/07انتخاب گردید درغیاب رئیس هیات مدیره
وظایف او برعهــده نایب رئیس خواهد بود.ومورد تایید وتصویب قرارگرفت.
اسمعیلرضائینودهبهسمتمدیرعاملشرکتتعاونیروستائینودهخاندوزتا
تاریخ1401/10/07انتخابگردید.کلیهچکها،قراردادهاواسنادواوراقیکه
ایجاد تعهد برای شرکت نماید وتمام یا قسمتی ازحق شرکت را منتفی سازد به
استثناءمواردیکههیاتمدیرهبهمنظورادارهامورجاریشرکتترتیبخاصی
دادهباشدپسازتصویبهیاتمدیرهباامضاءرئیسهیاتمدیرهومدیرعامل
شرکت ومهرشــرکت معتبرخواهدبود.اوراق عادی شرکت باامضاءمدیرعامل
صادر خواهدشد.مگرمراســات هیات مدیره کــه با امضاء رئیس هیات مدیره
صورت خواهد گرفت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری آزادشهر ()847083
آگهیتغییراتشرکتصنعتکارانوفاداراندیشهبامسئولیتمحدودبهشماره
ثبت  1634و شناسه ملی  14005361806به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ 1397/08/08تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :محل شرکت در واحد
ثبتیفریدونکناربهآدرساستانمازندران،شهرستانفریدونکنار،بخشمرکزی
 ،دهستان باریک رودشمالی  ،آبادی اسالم آباد ،شهرک صفائیه  ،خیابان صفائیه  ،بن
بستصفائیه،1پالک، 0طبقههمکفکدپستی 4753161829تغییریافتوماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار ()847633

اما باید احتیاط کنیم و فکر نکنیم این ویروس تمام شده است.
کنار گذاشتن دستورالعملها میتواند تعداد مبتالیان را افزایش
دهد و ما دوباره دچار مشکل شویم .نه باید دلهره ایجاد کنیم
و نه بیتفاوتی .ما در کشــور دعوای نان و جان یا جان و دین
نداریم .دین ،نان و جان در کنار هم هستند.
روحانی در ادامه با بیان این که در کنار خطر سالمت مردم ،از
طریق رسانههای بیگانه متوجه خطر دیگری شدم ،خاطرنشان
کرد :آن رسانهها به بهانه بیماری میخواستند کشور را تعطیل
کرده و آن را به هم بریزند؛ مثال این اســت که سالمت مردم
یک خدمت ضروری اســت .آب ،بــرق و گاز هم یک خدمت
ضروری اســت مــواد غذایی و ضد عفونــی هم یک کاالی
ضروری است ما از همان ابتدا بر خدمات و کاالهای ضروری
متمرکز شــدیم تا این خدمــات و کاالها حتی بدون یک روز
تعطیلی به مردم ارائه شوند و به همین خاطر هم مشکل جدی
پیــدا نکردیم.رئیسجمهور با تاکید بر اینکه بهداشــت فردی
یک اصل اســت ،تصریح کرد :باید فاصلهگــذاری اجتماعی
هوشــمند را تا ماهها ادامه دهیم .دست دادن ،آغوش گرفتن
و بــه مهمانی رفتن را برای مدتی فراموش کنیم .کرونا وجود
دارد و ما باید خود را با این شــرایط تطبیق بدهیم هر جا هم
مردم رعایت کردند کار خوب پیش رفته است.
وی ادامه داد :باید فرد مبتال از جامعه جدا شــود و کســی که
مبتال میشــود هم به خودش خبر دهیــم و هم به خانواده و
محــل کارش؛ اما این کار با اینکه تصمیم ســتاد کرونا بوده
است ،انجام نمیشــود در مواردی هم به خود بیمار هم گفته
نمیشــود و در زمینه تشــخیص بیماری میان دستگاههای
مختلف ناهماهنگی وجود دارد .باید دستور العمل های روشنی

تاســیس شــرکت تعاونــی فراگیــر رهــاوران توســعه روســتا و آبخیــز
رامیــان درتاریــخ  1398/09/16به شــماره ثبت  1096به شناســه ملی
 14008817110ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضوع  :ســرمایه
گــذاری و مشــارکت وهمکاری و انجــام کلیه فعالیتهای اقتصــادی ,بازرگانی,
خدماتی وســاخت واحــداث واجــرای پروژهها وطرحهای عمرانــی ,واحدهای
تولیدی,صنعتی,خدماتی,بهداشتی ,ورزشی,تفریحی,رفاهی،مسکن ,جاده ها,
معابر,پل ها  ,ســدها و همچنین اداره امورکلیه موارد فوق-ســرمایه گذاری
وقبــول ســرمایه های داخلــی و خارجی بــه منظورایجادوتوســعه فعالیتهای
اقتصادی  ,صنعتی  ,معدنی وکشــاورزی -ســرمایه گــذاری و احداث بازارها
ونمایشــگاه های داخل وخارج ازکشــور به منظور عرضه وفروش محصوالت
تولیدی,کشــاورزی ,صنعتی  ،معدنی و شــرکتهای تعاونی -.ســرمایه گذاری
واحــداث واداره واحدهای آموزش عمومــی  ,تخصصی  -قبول هدایا و کمک
های دولتی وموسســات عمومی واشــخاص حقیقی وحقوقی  -کلیه امورات و
پیمانکاری مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری  -شــرکت در کلیه مناقصات و
مزایده های ادارات دولتی و خصوصی  -نهال کاری  ،تولید و پرورش گیاهان
دارویی-آبخیزداری و جنگلداری .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجــع ذیربــط مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
گلســتان  ،شهرســتان رامیان  ،بخش مرکزی  ،شهر رامیان ،محله امام خمینی
 ،کوچــه امــام خمینی ، 1بلوار امام خمینی  ،پالک  ، 42طبقه همکف کدپســتی
 4951643815ســرمایه شخصیت حقوقی  307,500,000:ریال منقسم
به 30750ســهم 10000ریالی می باشد .اولین مدیران  :نظامعلی میرعرب
به شماره ملی  4879417548و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت
مدیره و قربانعلی کوهســتانی به شــماره ملی  4879271594و به ســمت
رئیس هیئت مدیره و مهدی یازرلو به شماره ملی 4879653446و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره و روح اله نصیری به شماره ملی4879754226به
ســمت منشــی هیئت مدیــره وآقای اســماعیل کوهســتانی به شــماره ملی
 4879271251و به سمت عضو هیئت مدیره و قاسم توکلی به شماره ملی
 4879427551و به سمت عضو هیئت مدیره و فهیم سمیعی به شماره ملی
 4879711918و به ســمت عضو هیئت مدیره و واســماعیل کوهستانی به
شــماره ملی  4879271251و به سمت عضو هیئت مدیره وحسین طیالنی
داغلی به شــماره ملی  4870089815و به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو
علی البدل وعزت اله کوه نشــین به شــماره ملی  4879636649و به سمت
عضــو هیئت مدیــره  -عضو علی البدل وامید منصوری رضی به شــماره ملی
 4879750611وبهسمتعضوهیئتمدیره-عضوعلیالبدلومحمدرضا
کوه نشــین به شــماره ملی  4879878243و به ســمت عضو هیئت مدیره
 عضو علی البدل علی بهاردوســت به شــماره ملی 4879729541بسمتبازرس اصلی و حوریه کوه نشــین به شــماره ملی 4870044141به سمت
بــازرس علی البدل به مدت یکســال مالی انتخاب گردیدنــد .دارندگان حق
امضا  :کلیه قراردادها واســناد رســمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک ســفته
بــرات واوراق بهادار با امضای ثابت آقای نظامعلی میرعرب مدیرعامل و آقای
قربانعلی کوهســتانی رئیس هیئت مدیره ودرغیاب وی با امضای آقای مهدی
یازرلو نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شــرکت دارای اعتبار است و نامه ها و
اســناد عادی با امضای آقای نظامعلی میرعرب مدیرعامل ومهر شــرکت معتبر
خواهــد بــود .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه ثبــت موضوع فعالیت
مذکور،بــه منزلــه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .به اســتناد مجوز
شــماره /98/2710/615ص مــورخ98/9/10اداره تعــاون کارورفــاه
اجتماعی شهرستان رامیان آگهی گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامیان ()847066

به تمام مراکز درمانی در این زمینه ابالغ شــود آموزشهای
کافی هم بــه مردم بدهیــم؛ زیرا آموزشها کافی نیســت.
بیماریابی هم باید به شکل عملی انجام شود تا بتوانیم سریعتر
از این دوران عبور کنیم.
وی بــا بیان این که باید کار را به دســت مردم بدهیم ،گفت:
مردم باید به مســووالن و متخصصین اعتماد کنند و هر چه
شــفافیت و صداقت ما بیشــتر باشــد اعتماد مردم نیز بیشتر
میشــود ،هر چه همکاریهای دستگاهها بیشتر باشد اعتماد
مردم بیشتر میشود .وقت برای دعوا زیاد داریم االن نه وقت
دعوا بلکه وقت اتحاد اســت .مردم وقتی ببنند چه نوع حرف
زده میشــود اعتمادشان سلب میشــود .باید با مردم صادق
باشیم و البته صدای مردم را هم بشنویم و آنها را برای حداقل
چند ماه زندگی با کرونا آماده کنیم؛ ممکن است مناطق سفید،
زرد شود و بنابراین مراقبت الزم است باید بدانیم دوران کرونا
تمام نشــده است و همچنان هوشــیارانه و حساب شده عمل
کنیم.
رئیــس جمهور بــا تاکید بر ایــن که باید بــرای افرادی که
دچار فشــار زندگی هستند بســتههای حمایتی درست کنیم،
خاطرنشــان کرد :بعضی مشــاغل هنوز باز نشــدند که آنها
مستاجر هســتند و چک دارند .دولت در حد توان خود به آنها
کمک کرده و مردم ،خیرین و بســیج ،سپاه و کمیته امداد نیز
در حال کمک هســتند ،در شرایط سختی بسر میبریم و باید
به این افراد کمک کنیم.
به گفته روحانی شرکتهای دانش بنیان نیز نقش مهمی دارند
و شــاید بتوانند واکسن این ویروس را کشف کنند؛ البته بعید
است واکسن به امسال برسد.
وی بــا بیان این که به ارز ،ریــال و کاال و خدمات نیاز داریم
تاکید کرد :همه باید به میدان بیایند اگر چشم ما به نفت باشد
به مشــکل میخوریم ،اما اگر چشــم ما به صادر کننده وطن
دوســت باشد مشکل نداریم .باید کاالی ما صادر شود و دالر
آن برگردد باید جهش تولید را به جدت عملیاتی کنیم در این
شرایط مشکلی نخواهیم داشت.
روحانی در پایان با اشــاره به گزارش خوشحال کننده که در
جلســه داده شده است ،گفت :در بســیاری از کشورها تلفات
ســالمندان بســیار باال است در کشــور ما فقط یک درصد
ســالمندان در خانه سالمندان هستند و فقط  ۱.۵درصد آنها به
علت کرونا در خانه ســالمندان فوت کردند .در حال حاضر ۵۱
هزار نفر در خانه ســالمندان به ســر میبر ند که سال گذشته
 ۳۱۲نفر آنها بــه دالیل مختلف فوت کردند و امســال این
آمار  ۳۸۲نفر اســت .سال گذشته تعداد سالمندانی که در خانه
سالمندان بودند  ۴۱هزار نفر بود.

آگهی تغییرات شــرکت تولیدی لیتکوه پالســت شــمال با مســئولیت
محدود به شماره ثبت  5657و شناسه ملی  10980159256به استناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1399/02/10تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد -1:محل شــرکت در واحد ثبتی آمل به آدرس شهرستان
آمل  ،بخش مرکزی  ،شــهر آمل ،محله بازار  ،بلوار حجت االســام یوسفیان
 ،بــن بســت اندیشــه چهل و هفتــم  ،پــاک ، 13طبقه همکف کد پســتی
4615859348تغییــر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق
اصالح گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مازندران مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()847636
آگهیتغییراتشرکتمسکنمهرکارمندیشمارهیکآستاراشرکتتعاونیبهشماره
ثبت  1300و شناسه ملی  10720133047به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ
 1398/02/19وبرابر تائیدیه شماره21/736مورخ 98/2/22اداره تعاون کار ورفاه
اجتماعی شهرستان آستارا تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 ::سمت اعضای هیئت تصفیه به
شرح ذیل میباشد  .آقای مرتضی دوستار خطبه سرا با کد ملی  2610002300به سمت
رئیــسهیئتتصفیــهومدیراجراییوآقایرضاعلیزادهباکدملــی 1450134815به
سمتنائبرئیسهیئتتصفیهوآقایسعیدسلیماننژادلمیرباکدملی2851791958
بهســمتمنشــیهیئتتصفیهانتخابشدند2-.کلیهاســنادواوراقمالیوتعهدآورو
قراردادهاباامضاءآقایمرتضیدوســتارخطبهســرابعنوانمدیراجراییورئیسهیئت
تصفیــهوآقــایرضاعلیزادهبعنواننائبرئیــسومهرهیئتتصفیه،درغیابآقایرضا
علیزادهتوسطآقایسعیدسلیماننژادلمیربعنوانمنشیهیئتتصفیهواوراقونامههای
عادیباامضایمدیراجراییومهرهیئتتصفیهمعتبراست3-.نشایمحلهیئتتصفیه:
به آدرس شهرستان آستارا-شهرک عباس آباد-پروژه 900واحدی مسکن مهر آستارا-
دفتر شرکت تعاونی منحله مسکن مهر آزاد آستارا با کد پستی 4391144062میباشد.
ادارهکل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالنمرجع ثبت شــرکت ها وموسسات غیرتجاری
آستارا ()847445

آگهیتغییراتشــرکتایمنطرحســپهرشرکتبامسئولیتمحدودبه
شمارهثبت2019وشناسهملی10184000253بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/02/07تصمیمات ذیل
اتخاذشــد:آقایپرویزحامدیبهشــمارهملی 0038685507بهســمت
نایب رئیس هیئت مدیره بمدت نامحدود2ـ آقای حســن وصالی پسندیده
بهشمارهملی 5719281673بهسمترئیسهیاتمدیرهوآقایشهریار
کاشــانکی به شــماره ملی 0321539664به ســمت مدیرعامل (خارج از
شــرکا) وعضو هئیت مدیره و آقای خســرو شکارچی زهرائی به شماره ملی
 0055488102بهســمتعضوهیاتمدیره(خارجازشرکا)وآقایمحمد
شــاه حسینی به شماره ملی 0044137354به سمت عضو هیات مدیره (
خارجازشــرکا)وآقایهادیفدائیپوربهشــمارهملی 3358757285به
سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) و آقای ابوالقاسم فاتحی به شماره
ملی  03222471796به سمت عضو هیات مدیره ( خارج از شرکا) و خانم
بهارک حسینی به شماره ملی  0078189683به سمت عضو هیات مدیره
( خارج از شــرکا) و خانم سمانه فتوحی به شــماره ملی 0014043981به
سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) بمدت نامحدود انتخاب گردیدند.
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها،عقود اســامی و اوراق عــادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات
مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و همچنین اسناد تعهدآور ،قراردادها و
کلیه امور مربوط به سازمان نظام مهندسی با امضای مدیرعامل همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت
شرکتهاوموسساتغیرتجاریساوجبالغ()847204

