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مادورو :متشکرم پس از آنکه اولین کشتی محموله سوخت ایران در سواحل ونزوئال پهلو گرفت ،رئیس جمهور این کشور از دولت
ایران تشــکر و قدردانی کرد.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز نیکوالس مادورو ،رئیس جمهوری
ایران
ونزوئال پس از ورود  ۵شناور و تانکر حامل سوخت ایران برای کاراکاس ،از دولت و ملت ایران بابت همبستگی
با مردم ونزوئال و پشــتیبانی از کاراکاس قدردانی و تشکر کرد.ایران پس از ارسال بنزین به ونزوئال که به دلیل
تحریمهای آمریکا با کمبود ســوخت مواجه اســت موجب عصبانیت و مورد انتقاد قرار گرفتن از جانب مقامات
آمریکایی شد زیرا هر دو کشور تحت تحریم واشنگتن هستند.نیکوالس مادورو در رسانهی دولتی ونزوئال گفت:
«ونزوئال و ایران هر دو خواهان صلح هستند و ما حق داریم آزادانه تجارت کنیم».

خبر

نظر شورای نگهبان درباره حذف
 ۴صفر ،بهزودی اعالم میشود

سخنگوی شورای نگهبان از اعالم نظر نهایی این شورا درباره حذف چهار صفر
از پول ملی در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقل از صدا و سیما ،عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان با اشاره به بررسی الیحه اصالح نظام پولی و بانکی در جلسات این شورا،
گفت :مصوبه مجلس درباره الیحه اصالح نظام پولی و بانکی در جلسات شورای
نگهبان در حال بررسی است.
وی افزود :الیحه اصالح نظام پولی و بانکی که بخشی از آن به حذف چهار صفر
از پول ملی اختصاص دارد ،در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان
بررسی شد ،اما به علت گستردگی موضوع و نیاز به بررسیهای بیشتر ،در نامهای
به مجلس درخواست مهلت ده روزه دیگری ،عالوه بر مهت ده روزه اول کردیم.
ســخنگوی شورای نگهبان ادامه داد :هنوز نمیتوان به طور دقیق درباره الیحه
حذف چهار صفر از پول ملی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارجاع شده،
اظهارنظر کرد و نظر نهایی باید پس از جمعبندی در جلسه این شورا اعالم شود.
کدخدایی در پایان خاطرنشان کرد :شورای نگهبان در روز چهارشنبه این هفته
نیز جلســه دارد و الیحه اصالح نظام پولی و بانکی نیز در این جلســه بررسی
خواهد شــد و نظر نهایی این شورا درباره حذف چهار صفر از پول ملی به زودی
اعالم میشود.

دستور فرمانده کل سپاه برای اعزام دو
فروند بالگرد به گچساران

سخنگوی سپاه از دستور سردار سرلشکر ســامی برای اعزام دو فروند بالگرد
نیروی هوافضای ســپاه برای پایان بخشــیدن به عملیات مهار آتش ســوزی
جنگلها و مراتع گچســاران و جلوگیری از گســترش یا شعله ور شدن مجدد
آتش خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در پی آتش سوزی بخش زیادی از جنگلها و مراتع «خنگ
بنار» ،کوه گوهر و اطراف کوههای گناوه لری از توابع شهرســتان گچســاران
اســتان کهگیلویه و بویراحمد و تالش بی وقفه نیروهای امدادگر ،بسیج و مردم
برای مهار آتش ،ســردار پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی
کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت :با توجه به حجم آتش سوزی و نیاز
نیروهای امدادی برای پایان بخشیدن به عملیات مهار آتش سوزی و جلوگیری
از گســترش و یا شعله ور شــدن مجدد آتش ،به دستور سردار سرلشکر حسین
ســامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اســامی دو فروند بالگرد نیروی
هوافضای سپاه به منطقه اعزام گردید.ســردار شریف افزود :امیدواریم با همت
و تالش دستگاهها و آحاد نیروهای امدادی فعال در منطقه به زودی شاهد مهار
کامل آتش در جنگلها و مراتع این منطقه زیبای کوهستانی و بعض ًا صعبالعبور
کشور باشیم.

رمضان امسال
جلوه همبستگی و
خیرخواهی ملت بود

معاون اول رئیس جمهور نوشت :این رمضان جلوه همبستگی و خیرخواهی ملت ما بود که در بحران
«کرونا» به یاری نیازمندان شتافتند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به مناســبت فرارسیدن عید
سعید فطر در حساب توئیتری خود نوشت :عید سعید فطر؛ عید شکفتگی انسان مبارک باد.
وی تاکید کرد :این رمضان جلوه همبستگی و خیرخواهی ملت ما بود که در بحران «کرونا» به یاری
نیازمندان شــتافتند و تقدیری مبارک برای عبور از تنگناها و ســختی رقــم زدند ،رحمت خدا ارزانی
همگان باد.

موسوی :آمریکاصالحیتقضاوت دربارهکشورهایجهانراندارد

موسوی :آمریکا صالحیت قضاوت درباره کشورهای
جهان را ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :آمریکا با سابقه
پلید و سیاه ،به هیچ وجه صالحیت سیاسی ،حقوقی
و اخالقی برای قضاوت درباره ســایر کشــورهای
جهان ندارد.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از اداره کل
اطالع رســانی و امــور ســخنگویی وزارت امور
خارجه ،ســید عباس موسوی ســخنگوی وزارت
امور خارجه اظهارداشت :آمریکا با آن سابقه پلید و
سیاه در اقدامات تروریستی ،اعدامهای فراقضایی،
رســواییهای جاسوســی ،حمایــت از نظامهای
فاشیستی و دیکتاتوری و قاچاقچیان بین المللی مواد
مخدر ۷۹ ،کودتا و تغییر نظام در کشورهای مستقل،
جنگ افروزی بی ســابقه در تاریخ با  ۱۳۵جنگ،
تحریم و تروریسم اقتصادی علیه  ۳۳کشور و دهها
جرم و جنایت علیه بشریت ،به هیچ وجه صالحیت
سیاسی ،حقوقی و اخالقی برای قضاوت درباره سایر
کشورهای جهان ندارد.
موســوی در ادامه با رد گزارش بی پایه اخیر وزارت
امور خارجه آمریکا ،اتهامات وارده را ناشی از جعل،
توطئه و توهم با هدف جنگ روانی و ایجاد فشــار
خواند و تصریح کرد :این به اصطالح گزارش طبق
رویه مالوف ،ملغمه ای از تخیل و اتهامهای واهی
است که هیچگاه سندی برای اثبات آنها ارائه نشده

و از جانب کســانی مطرح میشود که در یک قرن
اخیر حداقل در  ۵۵کشور مستقل دنیا به بهانههای
واهی دخالت کرده که فهرســت بلنــد باالیی از
اقدامات غیر قانونی آنها علیه مردم جهان وجود دارد
و تحلیلگران و محققان با انتشار صدها کتاب در این
رابطه تنها بخشی از آنها را بر مأل ساخته اند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود :تنها در فقره
تحریم و تروریسم اقتصادی و بر اساس آمار وزارت
خزانه داری آمریکا صرف ًا از سال  ۲۰۱۷تاکنون۳۳ ،
کشور جهان مورد تحریم قرار گرفته اند که بسیاری
از این تحریمهای یکجانبه و فراسرزمینی ،تأثیراتی
سنگین و مخرب بر مردم آن کشورها داشته است.

رئیس دفتر رییسجمهور با اشــاره به شروع کار مجلس یازدهم در
روزهای آینده و ضرورت تعامل و همکاری همه قوای کشور در شر
ایط خاص کشــور گفت :همانطور که ریاست محترم جمهور بارها
گفته انــد دولت همواره بر همکاری و تعامل با دیگر قوا و از جمله
مجلس اهتمام داشته و در شرایط کنونی کشور این همکاری اهمیتی
ویژه خواهد داشت.
به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اطالع رســانی دولت ،محمود
واعظی با رد برخی گمانهزنیهای رســانهای در خصوص دخالت
دولت در انتخاب هیات رئیسه مجلس یازدهم ،گفت :دولت انتخاب
روسای کمیسیونها ،هیات رئیسه و رئیس مجلس را مسئله داخلی
قوه مقننه میداند و از این رو نه در گذشته در این زمینه دالی داشته
و نه در آینده خواهد داشت.رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه
دولت همواره براساس اصل تفکیک قوا فعالیت کرده  ،خاطرنشان
کرد :همانطوری که به هیچ عنوان دوســت نداریم ،شاهد دخالت
افراد و نهادهای غیرمسئول در حیطه مسائل اجرایی و وظایف دولت

موســوی همچنین نظامی گری ایاالت متحده در
تاریخ کوتاه پیدایش و حیات خود را از بســیاری از
امپراطوری های خونریز و متجاوز تاریخ بیشتر خواند
و افزود :این نظامی گری بقدری بی سابقه بوده که
این کشور  ۱۳۵جنگ بزرگ در تاریخ خود ثبت کرده
و تنها  ۱۶ســال از عمر  ۲۴۳ساله اش را در جنگ
و کشــتار و خونریزی و استفاده از همه سالحهای
متعارف و غیر متعارف ،نگذرانده است.
وی با اشاره به دخالت مستقیم و غیر مستقیم آمریکا
در کودتا ،تغییــر نظام و انقالبهای رنگی از پایان
جنگ جهانی دوم تاکنون خاطر نشان کرد :آمریکا
بصورت مســتقیم و از طریق ســازمان اطالعات

مرکزی (سیا) اقدام به اجرای  ۷۹مورد کودتا و تغییر
نظام در کشــورهای جهان کرده است که شماری
از آنها نیز ناموفق بوده است .عالوه بر این ،آمریکا
در کشــورهای مختلف اقدام به حمایت مستقیم و
غیرمستقیم از آشوب و هرج و مرج ضددولتی کرده
است که برخی از آنها منتج به روی کار آمدن افراد
و دولتهای دست نشانده شده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین به حمایت
آمریکا از نظامهای فاشیستی و نیز قاچاقچی مواد
مخدر در دهههای گذشــته اشــاره کرد که از ۳۵
حکومت مبتنی بر فاشیســم و قاچاق مواد مخدر،
فراتر رفته است.وی افزود :رسوایی جاسوسی آمریکا
از رهبران جهان که عمدت ًا از متحدان آمریکا بوده از
دیگر کارنامه سیاه و هولناک این دولت یاغی است.
موسوی ،آمریکا را یکی از دولتهای حامی تروریسم
و مهمتر از آن ،دولتی تروریستی خواند که بر اساس
اطالعات موجود ،از دهه  ۱۹۶۰میالدی ،حداقل ۸
گروه تروریستی شناسنامه دار با کارنامه سنگین و
خونین در غرب آسیا ،اروپا و آمریکای التین را مورد
حمایت قرار داده که از جمله آنها میتوان به حمایت
همه جانبه از ســازمان تروریستی مجاهدین خلق
(منافقین) نام برد که مسئول ترور  ۱۷هزار شهروند
و مقام ایرانی در طول چهار دهه اخیر بوده اســت.
ایجاد و حمایت از گروه وحشــی و خونخوار داعش
از دیگر جنایات تاریخی آمریکاییها در ســالهای
نزدیک است.

واعظی :در امور داخلی مجلس دخالتی نداریم

باشــیم ،خودمان هم چنین شانیتی برای دولت قائل نیستیم که در
امور داخلی مرتبط با مجلس شورای اسالمی یا قوای دیگر دخالت
کنیم .واعظی افزود :در چارچوب قانون اساســی ،مصالح کشور و
همافزایی قائل به همکاری و تعامل حداکثری با مجلس شــورای
اسالمی برای رفع مشکالت مردم و شتاببخشی به توسعه کشور
هستیم و اینگونه ادعاهای بیاساس و غیرواقعی در خصوص ایفای
نقش دولت در معــادالت داخلی قوه مقننه را جفــا به هر دو قوه
میدانیم.رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به تصمیم
نمایندگان در انتخاب روســای کمیسیونها ،هیات رئیسه و رئیس
مجلــس احترام میگذارد ،گفت :حاصل انتخاب نمایندگان محترم
هر چه باشــد ،مثل گذشته در چارچوب قانون با حسن نیت با نهاد
قانونگذاری برای حل مسائل کشور و تمشیت امور همکاری خواهیم

کرد .واعظی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تحریم وزیر
کشور و فرمانده نیروی انتظامی از سوی آمریکا گفت :در روزهایی
که کارایی تحریمهای آمریکا بیش از همیشــه زیر ســوال رفته و
این اعتبار تصمیمات و سیاستهای هیات حاکمه این کشور را به
مخاطره انداخته اســت ،تصور ما این است که اقدام به تحریم وزیر
کشور و فرمانده نیروی انتظامی صرفا کارکرد تبلیغاتی دارد و هیچ
تاثیر و پیامد واقعی نخواهد داشت.رئیس دفتر رئیس جمهور وظایف
و مسئولیتهای وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی را اموری کامال
روشن دانست و اذعان داشت :بر همگان مکشوف است که تحریم
در این امور اساســا معنا ندارد ،لذا به نظر میرسد مقامات آمریکایی
صرفا بُعد روانی و رسانهای موضوع را دنبال میکنند و دنبال سرپوش
گذاشتن بر ناکارآمدی تحریمهای قبلی خودشان هستند.واعظی با

آگهــی تغییرات شــرکت شــیمی تبادل هادیان خمســه شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  9740و شناســه ملــی
 10460131816به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ 1398/10/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد  * :آقای هادی اجاقلو
باپرداخت2/998/500/000ریالبهصندوقشرکتمیزانسهم
الشــرکه خود را به 3/998/000/000ریــال افزایش داد * .آقای
علیرضــا ابراهیمی با پرداخت 900/000ریال به صندوق شــرکت
میزانسهمالشرکهخودرابه1/200/000ریالافزایشداد*.خانم
پریسا اجاقلو با پرداخت  600/000ریال به صندوق شرکت میزان
ســهم الشــرکه خود را به 800/000ریال افزایش داد * .ســرمایه
شرکت از  1/000/000/000ریال به  4/000/000/000ریال
افزایشیافتومادهمربوطهاساسنامهبهشرحمذکوراصالحگردید.
*نامشرکاءمیزانسهمالشرکهپسازافزایشسرمایهعبارتاست
از 1-:آقــای هــادی اجاقلو دارای 3/998/000/000ریال ســهم
الشرکه 2-آقای علیرضا ابراهیمی دارای 1/200/000ریال سهم
الشرکه 3-خانم پریسا اجاقلو دارای 800/000ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان اداره ثبت شــرکت ها و
موسساتغیرتجاریزنجان()854674

آگهی تغییرات موسســه خدماتی حفاظتی ومراقبتی چراغ شب
قائــمبهشــمارهثبت 498وشناســهملــی 10760253037به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ
 1399/01/26وبــهموجــبنامــهشــماره3545/5/13مورخ
1399/01/31پلیــس پیشــگیری ف.ا.ا.مازنــدران -اداره
انتظام تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  1- :اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ
 1401/01/26بــه قرار ذیل انتخاب گردیدند :ابراهیم کاکوئی
به شــماره ملی 2162403552و خســرو خسرونیا به شماره ملی
2259346162وسهرابولیپوربهشمارهملی5829399822
و شــیروین صفــری تیلمــی بــه شــماره ملــی2259686265
خــارج از شــرکاء عضــو هیــات مدیــره و مریــم کاکوئی به شــماره
ملــی 0062610163خارجازشــرکاءعضوهیاتمدیرههمگیبه
عنواناعضاءاصلیهیاتمدیره2-شیرزاداحمدیطالعیبهشماره
ملی 2259345638به عنوان بازرس اصلی موسســه برای مدت
یکسال انتخاب شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر ()855228

آگهیتغییراتشــرکتروانســازاناطلس(بامســئولیتمحدود)
به شــماره ثبــت  636و شناســه ملــی  10320798350به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1398/11/08
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .1 :آقایان روح اله بشارتی قوشه بالغ کدملی
 4899154569و ایمان پرچمی شماره ملی 0923347283 :و عقیل
حســن بهیمانی (نام قبلــی آکیل) کدفراگیر 115306094به ســمت
اعضای هیات مدیره برای مدت نا محدود انتخاب که آقایان ایمان پرچمی
شــماره ملی  0923347283به ســمت رییس هیات مدیره و روح اله
بشــارتی قوشــه بالغ کد ملی  4899154569به ســمت مدیرعامل و
عضــوهیاتمدیرهوعقیلحســنبهیمانی(نامقبلــیآکیل)کدفراگیر
 115306094بهسمتنایبرییسهیاتمدیرهانتخابگردیدند.2.
کلیهاوراقواسنادبهاداروتعهدآورشرکتازقبیلچک–سفته–بروات
– قراردادها عقود اســامی با امضاء ثابــت رییس هیات مدیره همراه با
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوئین
زهرا ()855194

تاسیس شــرکت با مسئولیت محدود نگار روی زنجان درتاریخ
 1398/12/19بــه شــماره ثبــت  12829بــه شناســه ملــی
 14009043187ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که
خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :خرید و فروش خاک روی و هیدرواکســید روی و عناصر
مربــوط به خانواده روی و مواد شــیمیایی مربوط به آن  ،واردات و
صادرات خاک و شــمش روی و کلیه کاالهــای مجاز  ،تولید هیدرو
اکســید روی و اکســید روی و شــمش نیکل و کادمیوم و نیز عیار
ســازی و خاک شــوئی و کلر شــوئی خاک روی درصورت لزوم پس
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیــت  :از تاریخ
ثبــت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان زنجان  ،شهرســتان
زنجــان  ،بخش مرکزی  ،شــهر زنجــان ،محله کوی نصــر  ،کوچه (6
متــری)  ،خیابان توحید ســوم  ،پــاک  ، -70مجتمع میالد ، 1بلوک
 ، 19طبقه اول کدپســتی  4513777455ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریال نقــدی میزان
ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا آقای مصطفی رفیعی به شــماره
ملــی  0491439628دارنده  500000ریال ســهم الشــرکه
خانــم صدیقه بیگدلی به شــماره ملــی  4370020530دارنده
 500000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی
رفیعــی به شــماره ملی 0491439628و به ســمت عضو هیئت
مدیره به مدت نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحــدود خانم زهرا جعفری به شــماره ملــی 4284991401و
به ســمت مدیرعامــل به مدت نامحدود خانــم صدیقه بیگدلی به
شماره ملی 4370020530و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی با امضاء
مشترک آقای مصطفی رفیعی با سمت رئیس هیئت مدیره و خانم
صدیقه بیگدلی با ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره همراه با مهر
شــرکت معتبر می باشــد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
بــا امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر
می باشــد اختیــارات مدیر عامــل  :طبق اساســنامه ثبت موضوع
فعالیــت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری زنجان ()854673

آگهــی تغییرات شــرکت عرش رســان دماوند (با مســئولیت

آگهی تغییرات شــرکت روان ســازان اطلس ( با مســئولیت محدود)

محدود) به شماره ثبت 13753و شناسهملی14005263305
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1398/05/10
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  .1:آقایــان علی اکبــر مصطفایی کد

بــه شــماره ثبــت  636و شناســه ملــی  10320798350به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/11/08تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :آقای عقیل حســن بهیمانی (نام قبلی آکیل) کد فراگیر :
 115306094با دریافت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال از صندوق

ملــی( 4310089879خارج از شــرکاء) به ســمت رئیس هیئت

شــرکت ســهم الشرکه خود را به مبلغ یکصد میلیون ریال کاهش داد در

مدیره ،برجعلی عشــائری کــد ملی( 5889236202از شــرکاء)

نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و غالمرضا عشــایری کد ملی
( 4324245894از شــرکاء) به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره تعیین گردیدند .2 .کلیه اســناد و مــدارک و اوراق بهادار
و اوراق عــادی و اداری بــا امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر
شرکتمعتبرمیباشد.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانقزوین
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ()855117
آگهیتغییراتشــرکتشــیمیاییکشاورزیشــاهینفرازآرین(بامسئولیت
محــدود) به شــماره ثبت 13229و شناســه ملی 10320715272به اســتناد
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1396/09/10تصمیمات ذیل اتخاذ شــد .1 :
خانممنیرپورموسیکدملی 2739758626بهسمترئیسهیئتمدیرهوآقای
محمدحسین شهبازی کد ملی  0080299261به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره تعیین گردیدند .2.امضا کلیه اســناد تعهدآور از قبیل چک ،سفته  ،بروات
 ،اســناد با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و ســایر مکاتبات عادی و اداری با
مدیرعاملمنفرداهمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.ادارهکلثبتاسنادوامالک
استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ()854379
آگهیتغییراتشرکتشیمیاییکشاورزیشاهینفرازآرین(بامسئولیت
محدود) به شماره ثبت  13229و شناسه ملی  10320715272به استناد
صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطور فــوق العاده مــورخ1396/09/10
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :خانم منیر پورموســی کد ملی 2739758626و
آقای محمدحسین شهبازی کد ملی  0080299261به عنوان اعضای هیئت
مدیــرهبــرایمدتنامحدودانتخابگردیدند.ادارهکلثبتاســنادوامالک
استانقزوینادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریقزوین()854378

به مبلغ یک میلیارد ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
مذکور اصالح گردید و ســهم الشرکه شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح
ذیل میباشد  :آقای روح اله بشارتی قوشه بالغ و سجاد بشارتی قوشه بالغ
هر یک مبلغ یکصد و هشــتاد میلیون ریال و ایمان پرچمی و عقیل حســن
بهیمانی(نام قبلی آکیل) هر یک مبلغ یکصد میلیون ریال و سید مسعود
کاردوان قابل و امیر پرچمی هر یک مبلغ دویست و بیست میلیون ریال
ســهم الشــرکه  .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوئین زهرا ()855191

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونی مهر طیــور بکندی به شــماره ثبت
 11773و شناســه ملی  10570018853به اســتناد صورتجلســه
هیئت مدیره مورخ  1398/03/28و تائیدیه شماره /9813131ق
مــورخ  1398/07/13اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعی شهرســتان
قزویــن تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  :آقای حســین زمانی بــا کد ملی
 4324534322به ســمت رییس هیات مدیره و خانم ســکینه زمانی
با کد ملی  4323690932به ســمت نایب رییس هیات مدیره و آقای
میثم زمانی با کد ملی  4323723539به سمت منشی هیات مدیره و
مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت
پــس از تصویب هیات مدیره به امضــاء آقای میثم زمانی (مدیر عامل)
به اتفاق آقای حســین زمانی (رییس هیات مدیره) و در صورت غیبت
رییس هیات مدیره به امضاء خانم سکینه زمانی (نایب رییس) همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد .در مورد اسناد عادی شرکت به امضاء آقای
میثم زمانی (مدیر عامل) و مهر شــرکت تعاونی معتبر می باشــد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قزوین ()855119

وی بــه تلفات غیرنظامیان در عملیاتهای نظامی
پهپــادی در حداقل  ۵کشــور افغانســتان ،عراق،
پاکستان ،ســومالی ،لیبی و یمن اشاره کرد که در
این عملیاتها که به اســم جنگ علیه تروریســم
بوده و همچنان دارد ،شمار زیادی از اهداف و افراد
غیرنظامی عامدانه مورد حمله قرار گرفتند.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد :فهرست
جنایات تروریستی و ضد بشری آمریکاییها بسیار
طوالنی و کریه اســت؛ اما خوب است دولتمردان
آمریکایــی به یــاد بیاورند کــدام قوانین حتی در
داخل آمریکا در پس اقدامات تروریستی ،قتلهای
هدفمنــد ( ،)Targeted killingترورهــای
سیاســی ()Political Assassinations
و اعدامهــای فراقضائــی (Extrajudicial
 )Executionتوســط کنگره برای ســرپوش
گذاشتن بر این فجایع در افکارعمومی رسم ًا تصویب
شده است!؟ کافی است این واژگان را جستجو کنند
تا دریابند «خالقانه ترین تکنیکها در کشتن افراد
بی گناه» توسط کدام کشور به کار گرفته میشود!؟
موســوی در پایان تاکید کرد :با توجه به آنچه که
در بــاال گذشــت آمریکا به هیــچ وجه صالحیت
سیاســی ،حقوقی و اخالقی بــرای قضاوت دیگر
کشــورها را ندارد و بهتر است اول به سابقه پلید و
سیاه خود بپردازد؛ بویژه اینکه مدیریت وزارت امور
خارجه آمریکا در حال حاضر با افتخار دروغ را عامل
پیشرفت خود میداند.

انتقــاد از رویکرد منافقانــه دولت آمریکا افزود :البتــه برای افکار
عمومی دنیا نباید پنهان بماند که آمریکاییها در ادامه تحریمهای
غیرانسانی خود ،این بار هم تحریمهای جدیدشان را علیه مقامات و
دستگاههایی اعالم کردهاند که نقش محوری در مبارزه با کرونا در
ایران داشتهاند و دارند.رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت :وزیر
کشور رئیس کمیته انتظامی امنیتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و یکی
از اضالع مهم تصمیمسازی و در این حوزه بوده ،فرمانده محترم و
پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی نیز در هفتههای گذشته که بحث
فاصلهگذاری اجتماعی در کشور مطرح بوده ،وظایف و مسئولیتهای
بسیار مهمی را عهدهدار بودهاند.واعظی در پایان خاطرنشان کرد :این
تحریمها اگرچه هیچ تاثیــر و کارکردی در دنیای واقعیت ندارد اما
میتواند به عنوان نشانه دیگری از پوچی و بیاعتباری گفتار و کردار
مقامــات آمریکا که چندبار به دروغ مدعی کمک به مردم ایران در
مبارزه با کرونا شــدهاند -از سوی مردم و افکار عمومی جهان مورد
توجه قرار گیرد.

تاســیسشــرکتبامســئولیتمحدودپاکاندیشطبدرتاریخ
 1398/12/22بــه شــماره ثبــت  12836بــه شناســه ملــی
 14009049655ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آنبهشرحزیرجهتاطالععمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:تولید
،تهیــه،بســتهبندیوپخشوتوزیعوصــادراتووارداتتجهیزات
پزشکی،لوازمداروئی،پزشکی،بهداشتی،آرایشیازقبیلپدالکلی
 ،ماســک  ،دســتمال مرطوب و محصوالت آرایشی اغشته  ،دستکش
یکبار مصرف  ،اســپری و ژل بهداشتی و سایر محصوالت بهداشتی و
تامینمواداولیهمربوطبهموضوعفعالیتشرکت،ارائهکلیهخدمات
بازرگانی شــامل خریــد و فروش و واردات و صــادرات کلیه کاالهای
مجــاز  ،عقد قرارداد با تجار و شــرکتهای معتبــر داخلی و خارجی  ،اخذ
و اعطای نمایندگی موسســات و شــرکت های داخلی و خارجی  ،افتتاح
حســاب بانکی بنام شــرکت اعم از ارزی و ریالی و اخذ وام و اعتبارات
ارزیوریالیومشــارکتباکلیهبانکهاوموسســاتاعتباریداخلی
و خارجی و گشــایش اعتبار اســنادی و ال سی بنام شرکت در داخل و
خارجازکشور،شرکتدرمناقصاتومزایداتدولتیوخصوصیاعم
از داخلی و خارجی  ،برگزاری و شــرکت در کلیه نمایشگاه ها در داخل
و خارج از کشــور ،ایجاد شــعب در داخل و خارج از کشور ،مشارکت با
کلیهاشخاصحقیقیوحقوقیایرانیوخارجیدربخشهایبازرگانی
و صنعتــی و تولیــدی درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیربط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز
اصلی  :اســتان زنجان  ،شهرستان زنجان  ،بخش مرکزی  ،شهر زنجان،
محلهســعدیوســط،خیابان(سعدیوســط)،کوچهقلعهغربی،پالک
 ، 98/5، -265طبقــه همکف  ،واحد 2کدپســتی4514698373
ســرمایهشخصیتحقوقیعبارتاســتازمبلغ 10000000ریال
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم حسنا هادی به شماره
ملی 4271732192دارنده 4600000ریال ســهم الشرکه آقای
آروین مالیی به شــماره ملــی  4400433137دارنده 4600000
ریال ســهم الشرکه آقای اکبر مالیی به شماره ملی5899314699
دارنده 400000ریال ســهم الشرکه آقای رضا هادی به شماره ملی
 5899316063دارنده  400000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت
مدیره آقای ابوالفضل حیدری به شــماره ملی 4400110362و به
ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای
جعفر هادی به شــماره ملی 5899903279و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور
شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای ابوالفضل حیدری
با سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت
مذکــور به منزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل
ثبت اســناد و امالک اســتان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریزنجان()854685
آگهــی تغییرات شــرکت روســتایی توپقــره شــرکت تعاونی به شــماره
ثبــت 47و شناســه ملی 10861184728به اســتناد صورتجلســه مجمع
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/12/05ونامــه شــماره
205/14/11/184/1886مورخــه 97/12/25اداره تعاون روســتایی
شهرســتان خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شد * :عملیات و تراز نامه و حساب
ســود و زیان ســال مالی 1396شــرکت مورد تصویب قرارگرفت .* .آقایان
حسنعلیرسولخانیبهکدملی4370174961ومحرمعلیسلیمیتوپقراءبه
کدملی4370240301بهترتیببهعنوانبازرساصلیوعلیالبدلشرکت
برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان
زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده ()854676

