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روحانی اثرگذاری تحریمها را بیشتر کرد

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه شــدت گرفتن جنگ اقتصادی
محصــول سیاســتهای برجامی اســت ،گفت :دولــت روحانی
اثرگذاری تحریمها را بیشتر کرد.
محمد ســلیمانی نماینده مردم تهــران در مجلس نهم در گفتگو
با خبرنگار مهر با اشاره به ســخنان رئیسجمهور مبنی بر اینکه
«آنچه در گذشــته اتفاق افتاده تحریم بوده نه جنگ اقتصادی»،
اظهار کرد :امروز با وجود اینترنت و رســانههای اجتماعی و ثبت
تمام صحبتها و مذاکرات کام ً
ال مشــخص اســت که تحریمهای
آمریکا بیش از  ۱۴ســال است که شــدت گرفته است یعنی در
ســال  ۸۶یا  ۸۷بود کــه آمریکا تصمیم گرفت بــا تحریم بنزین
کشور را زمینگیر کند.
ســلیمانی افزود :علت تصمیم آمریکا برای این تحریم این بود که
سیاســت آقای زنگنه که نزدیک  ۳۰ســال وزیر نفت است و در
دولتهای آقایان خاتمی و هاشــمی رفســنجانی هم بوده است،
تولید بنزین در ایران لزومی نداردو ما نفت میفروشــیم و بنزین
ارزان میخریم بنابراین اص ً
ال ما پاالیشــگاه نداشتیم.
وی تاکید کرد :در همان ســال  ۸۶و  ۸۷که آمریکا این تصمیم
را گرفت ،پتروشــیمیها کمک کردنــد و تولید بنزین را افزایش
دادند و نگذاشتند چنین اتفاقی بیافتد.
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه آمریکاییها کشــتیرانی ایران
را هم در ســال  ۹۰ ،۸۹تحریم کردند ،گفــت :تمام بحث آقای
روحانی در تصویب برجام این بود که تحریمها برداشــته شود.
ســلیمانی با تاکید بر اینکه هر بچه دبســتانی میتواند تناقضها
در ســخنان روحانی را متوجه شــود ،گفت :آمریکا بعد از برجام
تحریمها را بیشــتر کرد زیرا روحانی همواره چشــم به خارج از
کشور دوخته بود و دولت وی در این  ۷سال پا روی پا انداختند
و نشســتند و منتظر سیب و گالبی برجام ماندند.
وی اظهار کــرد :ملت ایران آقــای روحانی را نمیبخشــد زیرا
اقتصــاد ایــران را به برجــام و تصمیم آمریکا گــره زد بنابراین
روحانــی هیچــگاه نمیتوانــد ادعا کند که چشــم بــه بیرون
از مرزهــا ندارد .وی همیشــه انتظــار معجــزه از خارجیها را
داشــت و ملت ایران نیز همیــن جا ضربه خــورده و زمینگیر
|شده است.
نماینده مردم تهــران در مجلس نهم تصریح کرد :بیش از  ۱۶تا
 ۱۷هزار بنگاه تولیدی و اقتصادی در دولت اول روحانی به رکود
کشــیده شدند زیرا او منتظر سیب و گالبی برجام بود .کل دولت
روحانی منتظر این بودند که از خارج کشــور یک اتفاق بیافتد.
ســلیمانی گفت :اینکه امــروز میبینید جنگ اقتصادی شــدت
گرفته ،نتیجه و محصول سیاســتهای برجامی است.
وی ادامه داد :شرایط اقتصادی امروز و این دالر  ۳۰هزار تومانی و
این سکه  ۱۵میلیون تومانی ،همه محصول سیب و گالبی برجام
است .نتیجه برجام این شد که دولت تمام تصمیمگیریهایش را
به آمریکا و غرب گره زد.نماینده ادوار مجلس تصریح کرد :امروز
جنگ اقتصادی و تحریم شدیدتر شده و این نتیجه سیاستهای
دولت روحانی اســت .دلیل اصلی افزایش اثرگذاری تحریمها این
اســت که روحانی در این  ۷ســال کشــور را روی «اتوپایلوت»
گذاشــت تا ببیند نتیجه برجام چه میشود.
ســلیمانی با بیان اینکه روحانی حمایــت از تولید و ظرفیتهای
داخل را رها کرد ،گفت :سیاســت دولت ایــن بود که اقتصاد را
معطل برجام گذاشت.
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تعیین جریمههای الزم برای تضمین رعایت پروتکلهای
بهداشتی ضروری است

تعیین جریمههای الزم برای تضمین
رعایت پروتکلهای بهداشــتی ضروری
است
رئیسجمهــور گفــت :بایــد بــرای
ضمانــت اجرایــی در قبــال رعایت
دستورالعملهای بهداشتی ،کسانی که
پروتکلها را رعایت نمیکنند جریمه
شوند.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجت االســام حســن روحانی روز
پنجشــنبه در جلســه روسای کمیته
های ســتاد ملی مقابله با کرونا ،گفت:
بر اساس انتظار و مطالبه جامعه و نیز
دســتگاههای نظارتی و مسئول برای
وضع ضمانــت اجرایی در قبال رعایت
دســتورالعملها و جریمه کسانی که
پروتکلها را رعایــت نمیکنند نظیر
آنچه در کشورهای دیگر نیز اجرا شده
است ،جرائمی متناسب با تخلفات در
ســه ســطح ادارات ،اصناف وکسب و
کارهای خصوصی و فضاهای عمومی
و همچنین دستگاه های ناظر و جریمه
کننده ،مشخص شده است.
روحانــی نظارت های گســترده تر و

وضع جرائم بر اســاس مطالبه عمومی
و درخواست دســتگاههای مسئول و
نظارتــی را برای تضمین رعایت دقیق
و همگانی دستورالعمل های بهداشتی
و مهار روند شــیوع بیمــاری کرونا در
جامعــه ،ضروری خواند و از روســای
کمیته هــای امنیتــی  -اجتماعی و
درمانــی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا
خواست تا دستورالعمل تدوین شده در
این عرصه را برای تصویب در جلســه
روز شنبه ستاد ملی ارائه کنند.
وی اظهارداشــت :در خصوص ادارات
بایــد تخطی از پروتکل هــا به عنوان
تخلف اداری محســوب شــده و طبق

ضوابــط اداری ،با قاطعیت و جدیت با
متخلفان برخورد شــده و مورد توبیخ
اداری قرار گیرند.
رئیسجمهــور افــزود :در خصــوص
اصناف نیــز ضروری اســت با کمک
ســازمانهای مرتبط با اصناف و بنگاه
های خصوصــی و اتاق اصناف ،نظارت
ها با قاطعیت دنبال شــود و متخلفان
چه صاحبان مشــاغل و بنگاهها و چه
خدمات گیرندگان ،بر اساس جرائمی
که تعریف شده باید برخورد شوند.
روحانی با اشــاره به اینکه ســتادهای
اســتانی مقابلــه با کرونا بــا توجه به
مصوبات گذشــته ستاد ملی همچنان

با مجوز وزیران کشــور و بهداشــت و
متناســب با وضعیت شــیوع کرونا در
اســتانهای خود تصمیم مــی گیرند،
دستور داد با توجه به وضعیت شدیدتر
کرونا در تهران ،کنتــرل ها و نظارت
ها با دقت ،شــدت و جدیت بیشتری
دنبال شــود تا هــر چه ســریعتر به
شرایط کنترل و مدیریت شده بیماری،
نزدیک شویم.رئیس جمهور در ابتدای
ســخنان خود نیز با اشاره به اقداماتی
که طــی  ۸ماه گذشــته در خصوص
آموزش دستورالعمل ها ،اطالع رسانی
و تذکــرات بــرای اجــرای دقیق این
دســتورالعمل ها برای حفظ سالمتی
مردم انجام گرفتــه ،گفت :با توجه به
تداوم روند شیوع این بیماری و شرایط
جدید آن و افزایش شــمار مبتالیان و
فوتی هــا ،عدم رعایت دســتورالعمل
ها در ســطح جامعه ،مستلزم جریمه
متخلفان است بویژه اینکه در ماه های
پیش رو بر اثر امــکان تالقی کرونا با
سرماخوردگی و آنفلوآنزا با مخاطراتی
مواجه خواهیم شد که برای کنترل آن،
وضع جرائم برای متخلفان را ضروری
تر می سازد.

ارزش پول ملی از سوی دولت رها شده است

رئیــس مجلس با تاکید بــر لزوم تدویــن و اعمال
قانونگــذاری بــرای حفظ ارزش پــول ملی ،گفت:
متأســفانه ارزش پول ملی از سوی دولت رها شده و
وقتی ارزش پول ملــی کاهش یابد ،تحقق تحول در
کشور ممکن نیست.
به گــزارش خبرنگار مهر ،محمدباقر قالیباف پیش از
ظهر جمعه در مجمع نمایندگان مازندران با اشــاره
به اینکه به رغــم وجود ظرفیتهای باالی مازندران،
مشــکالت مردم این اســتان را نباید نادیده گرفت،
گردشگری و کشاورزی را از جمله مزیتهای استان
بیان کرد و گفت :باید بررسی شود که چرا مازندران
به رغم قابلیتهای فراوان پیشــرفت الزم را نداشته
اســت.وی با بیــان اینکه موانع فراروی پیشــرفت و
توســعه مازندران را باید بررســی کــرد ،افزود :باید
واکاوی شــود چرا گردشگری و کشــاورزی امروز به
تهدید مازندران مبدل شــده اســت.وی با تاکید بر
اینکــه باید در مجلس با رفع موانــع و قانون گذاری
درست ،ریل گذاری هدفمندی برای توسعه مازندران
و کشور داشته باشیم ،مردم را اساس و محور پیشرفت
دانســت و گفت :محوریت مــردم را در دفاع مقدس
شاهد بودهایم.رئیس مجلس شورای اسالمی با اظهار

اینکه چرا به رغم منابع آبی فراوان دچار چالشهای
آبی هستیم ،تصریح کرد :همچنین باید بررسی شود
چرا گردشگری به جای فرصت به هزینه برای استان
مبدل شده است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مســائل مازندران با تعامل
بین قوا قابل حل اســت ،تصریح کرد :مجلس باید در
ســطح ملی ،منطقهای و محلی برای ایجاد تحول در
منطقه برنامهریزی کند.رئیس مجلس شورای اسالمی
حضور گردشگران را در مازندران امری طبیعی دانست
و گفت :باید اقبال از گردشــگری مازندران به فرصت
تبدیل و نگرانیهای مردم را به رونق اقتصادی مبدل
کنیم.وی با تاکید بر اینکه حتماً باید ویالداران مالیات
پرداخــت کنند ،تصریح کرد :بایــد هزینه حضور در
مازندران پرداخت شود تا بتوان زباله ،انرژی ،مسائل
مربوط به خدمات و زیرساختها را مدیریت کرد.
رئیس مجلس شورای اســامی با تاکید بر اینکه در
کنار انســجام مدیریتی نیازمند مشــارکت مردم در
حوزه اقتصادی هســتیم ،امید آفرینی را مهمترین و
اساســیترین کار مجلس یازدهــم ذکر کرد و گفت:
عالوه بر ایــن نیازمند تفکیک مأموریتها و برنامهها
در حوزههای مختلف هستیم.وی با اظهار اینکه باید

در دولت آینده و مجلس یازدهم برنامههایی در سطح
ملی ،منطقــهای و محلی تنظیم کرد ،توجه به مردم
و مردم محوری را اولویت اساسی در تدوین برنامهها
دانســت و گفت :باید در سه حوزه مطرح شده احکام
و برنامههای دقیق مبتنی بر موضوعات محلی ،ملی و
منطقهای تهیه کنیم.زنجیره پیشران توسعه شناسایی
شود / دولت ارزش پول ملی را رها کرده است
رئیس مجلس شورای اسالمی توانمندسازی مردم و
همپوشــانی مناطق را در تدوین برنامهها امری مهم
دانســت و گفت :باید زنجیره پیشران توسعه را برای
تحقق اهداف توســعه و بهرهگیــری از ظرفیتهای
منطقه احصاء و شناسایی کنیم.قالیباف ،همچنین بر
لزوم تدویــن و اعمال قانونگذاری برای حفظ ارزش
پول ملی تاکید کرد و گفت :متأسفانه تاکنون ارزش
پول ملی از سوی دولت رها شده است و وقتی ارزش
پول ملی کاهش یابد ،تحقق تحول در کشور ممکن
نیســت.وی شــرط تحول در اقتصاد را داشتن ثبات
اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی دانست و گفت :در
برنامه پنج ساله هفتم باید مردم محوری را در دستور
کار قرار دهیم و از ظرفیت اســتانها و مناطق برای
برنامهریزی و تحقق اهداف توسعه استفاده کنیم.
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هیئــت مدیــره بــا امضاءنائــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر
تعاونــی دارای اعتبــار اســت  .ســایر اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــاء
مدیرعامــل همــراه بــا مهــر تعاونــی معتبــر مــی باشــد .اداره کل ثبــت
اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری سلســله ()1008116

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات دامپزشــکی پنــج هــزار و پانصــد و
هفتــاد دام گســتر سلســله تعاونــی بــه شــماره ثبــت  505و شناســه
ملــی  10861236265بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1399/06/16و بــه اســتناد نامــه شــماره  1326مورخــه 99/06/19
اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان سلســله تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  :ســمت اعضــاء هیئت مدیــره به قــرار ذیل تعییــن گردیدند:
حســین صادقــی بشــماره ملــی  4189669709به ســمت رئیــس هیئت
مدیــره نســیم احمــدی پــور بشــماره ملــی  4189716766بســمت
منشــی هیئــت مدیــره فیــروز احمــدی بشــماره ملــی 4189615048
بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره روزیتــا امیــری بشــماره ملــی
 4180024527بــه ســمت مدیرعامل(خــارج از ســهامداران و هیئــت
مدیــره) بــرای باقــی مانــده تــا تاریــخ  .1402/03/10کلیــه قراردادهــا
و اســناد رســمی و تعهــدآور بانکــی از قبیــل چــک ،ســفته ،بــرات و اوراق
بهــادار بــا امضــاء مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و در غیــاب رئیــس
هیئــت مدیــره بــا امضــاء نائــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر
تعاونــی دارای اعتبــار اســت  .ســایراوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــاء
مدیرعامــل همــراه بــا مهــر تعاونــی معتبــر مــی باشــد .اداره کل ثبــت
اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری سلســله ()1008140

آگهــی تغییــرات شــرکت چشــمه رحمــت گل نرگــس موسســه غیــر
تجــاری بــه شــماره ثبــت  364و شناســه ملــی 14007970769
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1397/11/03تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  . :نــام شــرکت بــه «
خیریــه چشــمه رحمــت گل نرگــس « تغییــر یافــت و مــاده مربوطه در
اساســنامه اصــاح گردیــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
لرســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بروجــرد
()1008207

تاســیس موسســه غیــر تجــاری اتحادیــه صنفــی درودگــران و فلــز
کاران شهرســتان دورود درتاریــخ  1397/12/19بــه شــماره
ثبــت  179بــه شناســه ملــی  14008213410ثبــت و امضــا ذیــل
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم
آگهــی میگــردد .موضــوع  :برابــر مجــوز شــماره  133/66/2044مــورخ
 1396/09/08اداره صنعــت  ،معــدن و تجــارت شهرســتان دورود
بــه اســتناد مــاده  21قانــون نظــام صنفــی و آییننامههــای مربــوط
بــه منظــور حفــظ و حمایــت از حقــوق صنفــی و انجــام وظایــف مقــرر در
قانــون و آییــننامــه هــای مزبــور ،حمایــت و حفــظ حقــوق صنفــی اعضــا،
ایجــاد و تحکیــم اصــول همــکاری بیــن افــراد صنفــی ،تــاش بــرای
بهبــود محیــط کســب و کار ،تعامــل بــا دســتگاه هــای دولتــی ،نهادهــای
عمومــی غیردولتــی و بخــش خصوصــی در راســتای وظایــف و اختیــارات
خــود ،همچنیــن تــاش در راســتای ارتقــاء کیفــی خدمــات رســانی بــه
مــردم و اطــاع رســانی مناســب و رســیدگی بــه شــکایات دریافتــی ،
اتحادیــهای بــه نــام اتحادیــه صنفــی درودگــران و کابینــت ســازان
شهرســتان دورود تشــکیل میگــردد  .در کلیــه مــوارد فــوق پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیصــاح و ثبــت موضــوع فعالیــت
مذکــور بمنزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت مذکــور نمیباشــد
 .مــدت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :لرســتان
 شهرســتان دورود  -بخــش مرکــزی  -شــهر دورود -45متــریمعلم-کوچــه (نســترن)-کوچه میعــاد ســوم-پالک 0-طبقــه اول--
کدپســتی  6881714575اولیــن مدیــران  :محمدرضــا اکبــری کــد
ملــی  4218442428بــه ســمت رئیــس اتحادیــه علــی حســن پــور کــد
ملــی  4219507965بــه ســمت نائــب رئیــس اول اتحادیــه حمیدرضــا
لشــنی زنــد کــد ملــی  4218462811بــه ســمت نائــب رئیــس دوم
اتحادیــه حســن فتحــی کــد ملــی  4219896661بــه ســمت دبیــر
اتحادیــه عبدالرضــا درمیانــی کــد ملــی  4218846626بــه ســمت
خزانــه دار اتحادیــه علیرضــا روســتایی کــد ملــی 0491263465
بــه ســمت عضــو علــی البــدل اول اتحادیــه مســعود ایمانــی کــد ملــی
1829324535بــه ســمت عضــو علــی البــدل دوم اتحادیــه مهــدی
احمدونــد کــد ملــی  4219632441بــه ســمت بــازرس اصلــی اتحادیه
علــی نصرتــی کــد ملــی  4210103764بــه ســمت بــازرس علــی البدل
اتحادیــه بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب شــدند  .دارنــدگان حــق امضــا
 :و کلیــه اســناد و اوراق مالــی اتحادیــه ماننــد چــک هــا ،بــروات ،ســفته
هــا ،اســناد تعهــدآور مالــی بــا امضــا رییــس و خزانــه دار و در غیــاب هــر
یــک نایــب رییــس اول و ممهــور بــه مهــر اتحادیــه معتبــر مــی باشــد.
کلیــه نامــه هــای اداری و رســمی اتحادیــه بــا امضــاء رئیــس و در غیــاب
رئیــس بــا امضــاء نایــب رئیــس اول همــراه بــا مهــر اتحادیــه معتبــر
خواهــد بــود .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری دورود ()1008082

آگهــی تغییــرات شــرکت گلیــم بافــان پنــج هــزار و چهارصــد و
نــود بانــوان گلیــم بــاف تعاونــی بــه شــماره ثبــت  517و شناســه
ملــی  10861673758بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره
مــورخ  1399/05/11و بــه اســتناد نامــه شــماره  1169مورخه
 99/05/25اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان
سلســله تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :ســمت اعضاء هیئــت مدیره
بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیدنــد :حدیــث علیمــرادی بشــماره
ملــی  4180029944بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره عــذرا
صالحــی بشــماره ملــی  4189136840بــه ســمت نائــب رئیــس
هیئــت مدیــره زهــرا علیمــرادی بشــماره ملــی 4189711934
بــه ســمت مدیرعامــل و منشــی هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه
ســال .کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــدآور بانکــی از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــاء مدیرعامل و
رئیــس هیئــت مدیــره و در غیــاب رئیــس هیئــت مدیره بــا امضاء
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر تعاونــی دارای اعتبار
اســت  .ســایر اوراق عــادی و ســایر نامــه هــای اداری بــا امضــاء
مدیرعامــل همــراه بــا مهــر تعاونــی معتبــر مــی باشــد .اداره کل
ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری سلســله ()1008151

آگهــی تغییــرات شــرکت گلیــم بافــان پنــج هــزار و چهارصــد
و نــود بانــوان گلیــم بــاف تعاونــی بــه شــماره ثبــت  517و
شناســه ملــی  10861673758بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399/05/11و بــه اســتناد نامــه
شــماره  1169مورخــه  99/05/25اداره تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی شهرســتان سلســله تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
ســرمایه شــرکت از طریــق افزایــش ســهام و مبلــغ اســمی ســهام
شــرکت از محــل پرداخــت نقــدی از مبلــغ  8000000ریــال بــه
مبلــغ  70000000ریــال منقســم بــه  100ســهم 700000
ریالــی بانــام افزایــش یافــت کــه تمامــا برابــر گواهــی شــماره
 3304/81مــورخ  99/05/21نــزد بانــک توســعه تعاون شــعبه
الشــتر پرداخــت گردیــده اســت و درنتیجــه ســرمایه شــرکت از
مبلــغ  8000000ریــال بــه مبلــغ  70000000ریــال افزایــش
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد .اداره کل
ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری سلســله ()1008152

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات دامپزشــکی پنــج هــزار
و پانصــد و هفتــاد دام گســتر سلســله تعاونــی بــه شــماره
ثبــت  505و شناســه ملــی  10861236265بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1399/06/16و
بــه اســتناد نامــه شــماره  1326مورخــه  99/06/19اداره
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان سلســله تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب
گردیدنــد :حســین صادقــی بشــماره ملــی  4189669709و
نســیم احمــدی پــور بشــماره ملــی  4189716766و فیــروز
احمــدی بشــماره ملــی  4189615048بســمت اعضــای
اصلــی هیئــت مدیــره و روزیتــا صادقــی بشــماره ملــی
 4189674060بســمت عضوعلــی البــدل هیئــت مدیــره
بــرای باقــی مانــده تــا تاریــخ  .1402/03/10همایــون صادقــی
بشــماره ملــی  4180139464بســمت بــازرس اصلــی و لیــا
امیــری بشــماره ملــی  4189692271بســمت بــازرس علــی
البــدل بــرای یکســال انتخــاب شــدند .اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری سلســله ()1008144

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران نصــب زاگــرس شــرکت بــا
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  679و شناســه ملــی
 14000250300بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1399/04/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد * :عظیــم رضائــی بــه شــماره ملــی  1930962746بــا
پرداخــت مبلــغ  999/000/000ریــال بــه صنــدوق شــرکت
ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ  999/450/000ریــال
افزایــش داد در نتیجــه ســرمایه شــرکت از 1/000/000
ریــال بــه  1/000/000/000ریــال افزایــش یافــت و مــاده
مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد  .وشــرکاء جدیــد عبارتنــد
از  :عظیــم رضائــی دارنــده  999/450/000ریــال ســهم
الشــرکه  -ســیروس ســرداری فــر دارنــده  450/000ریــال
ســهم الشــرکه  -ســعید ســرداری دارنــده  100/000ریــال
ســهم الشــرکه * تعــداد اعضــاء هیئــت مدیــره از  3نفــر بــه 4
نفــر افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصالح شــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ازنــا ()1008165
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اخبار

دراقتصاد دانش بنیان رشد جهش گونه

داشتیم

رییــس دفتر رییس جمهور در حســاب کاربری خود نوشــت :از بانکها هم
خواســتم در رویکرد خود تغییر ایجــاد کرده و در ایدههــا و خالقیتهای
شرکتهای دانش بنیان و فناور شریک شوند و بر ثروت خود اضافه کنند.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،محمود واعظی رئیــس دفتر رئیس جمهور در
حســاب کاربری خود در اینســتاگرام درباره وضعیت اقتصاد دانش بنیان در
دولت تدبیر و امید نوشــت :در اســتراتژیهای جدیــد اقتصادی ،محوریت
زیستبوم دانشبنیان یک اصل است.
وی افزود :از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ،تقویت شــرکتها و
توسعه اقتصاد دانشبنیان در دستور کار قرار گرفت .خوشحالیم که تالشهای
بخشهای مختلف دولت در این حوزه نتایج قابل توجهی به دنبال داشــته و
عدد و رقمها از رشدی جهشگونه حکایت دارد.
وی همچنین نوشت :بخشی از کارآمدی شرکتهای دانشبنیان ،در روزهای
دشــوار بیماری کرونا رخ نمود .آنجایی که کمبود اقالم بهداشــتی و درمانی
همچون ونتیالتور و دســتگاه سیتیاسکن حتی قدرتهای اقتصادی دنیا را
دچار چالش کرد اما در کشور ما ،شرکتهای دانشبنیان علی رغم شدیدترین
فشارها و تحریمهای اقتصادی ،با تولید این اقالم ما را از واردات بینیاز کردند.
واعظی ادامه داد :این اثربخشــی ،محصول اراده و برنامهریزی دقیق دولت و
البته همراهی و عملکرد حسابشده همه بازیگران مؤثر زیستبوم فناوری و
نوآوری کشور است.
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد :دیروز برای شــرکت در همایش تبیین
نقش شــبکه بانکی در نظام تأمین مالی نوآوری کشور ،به صندوق نوآوری و
شکوفایی ریاستجمهوری رفتم .این صندوق ابزار مهم تأمین مالی زیستبوم
دانشبنیان است و خوشبختانه در سالهای گذشته عملکرد بسیار مؤثری در
حمایت از شــرکتهای دانشبنیان داشته اســت .در آنجا سخنرانی کوتاهی
داشــتم که در آن ضمن قدردانی از بازیگران زیســتبوم نوآوری ،به ضرورت
توســعه و تنوع روشهای تأمین مالی در این زیســت بوم تاکید کردم و به
شرکتهای دانشبنیان بزرگ و توسعهیافته پیشنهاد کردم ،در کنار صندوق
نوآوری و معاونت علمی ،بخشــی از تأمین مالی شرکتهای فناور را به دوش
بکشــند و در توســعه آنها سهیم باشند.وی در پایان نوشــت :از بانکها هم
خواســتم در رویکرد خود تغییر ایجــاد کرده و در ایدههــا و خالقیتهای
شرکتهای دانش بنیان و فناور شریک شوند و بر ثروت خود اضافه کنند.

تردد زائران اربعین در مرزهای چهارگانه

ممنوع است

فرمانده مرزبانی ناجا ،گفت :هرگونه تردد زائران اربعین در مرزهای چهارگانه
خسروی ،مهران ،شلمچه و چذابه ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ســردار احمدعلی گودرزی ،با بیان اینکه توفیق
نشد خدمتگزار زائران اربعین حسینی در مرزهای کشور باشیم ،اظهار داشت:
امیدواریم که سایه ویروس منحوس کرونا از جهان رخت ببند تا شاهد برگزاری
راهیپمایی عظیم اربعین ســرور ساالر شهیدان امام حسین (ع) در سالهای
آینده باشیم.وی با اشاره به عدم برگزاری کنگره عظیم اربعین در سال جاری،
افزود :برابر اعالم ســتاد مرکزی اربعین کشور و همچنین عدم اعالم آمادگی
کشور عراق برای پذیرش زائران ،هرگونه تردد در مرزهای چهارگانه خسروی،
مهران ،شلمچه و چذابه ممنوع است.فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با تأکید
بر اینکه زائران از حضــور در مرزها خودداری کنند ،تصریح کرد :با توجه به
اینکه بسترهای الزم برای پذیرش زائران در کشور عراق مهیا نیست ،به همین
منظور مرزبانی کشور عراق با افرادی که به صورت غیرقانونی وارد مرزهای این
کشور شوند برخورد قاطع خواهد داشت.

آگهــی تغییــرات شــرکت بنــا ســازان راتیــن بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره
ثبــت  12264و شناســه ملــی  10780159050بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1397/07/12تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  :مرکــز اصلــی شــرکت از واحــد ثبتــی اراک بــه اســتان تهــران
 ،شهرســتان تهــران  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر تهــران ،تهرانپــارس  ،خیابــان
شــهید احمــد علیپــور ( ، )109خیابــان شــهید باقــر آذری ( 128غربــی) ،
پــاک  ، 123طبقــه ســوم  ،واحــد غربی--کدپســتی  1651869987انتقال
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد /.اداره کل
ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری اراک ()1002164
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود دفتــر پیشــخوان خدمــات دولــت و
بخــش عمومــی غیــر دولتــی خدمــت پیشــتاز ازنــا درتاریــخ 1399/06/10
بــه شــماره ثبــت  1030بــه شناســه ملــی  14009396635ثبــت و امضــا
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :ارائــه خدمــات پیشــخوان دولــت
الکترونیــک از قبیــل ایجــاد و بهــره بــرداری و انجــام کلیــه خدمــات مرتبــط
و قابــل ارائــه در دفاتــر پیشــخوان دولــت و بخــش عمومــی غیــر دولتــی
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان لرســتان
 ،شهرســتان ازنــا  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ازنــا ،محلــه بلوارجهــاد  ،کوچــه
شــهید حســین اســدالهی  ،بلــوار جهــاد  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی
 6871681345ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم
زینــب حاتمــی بــه شــماره ملــی  0924473789دارنــده  10000ریــال
ســهم الشــرکه آقــای احســان حفیظــی بــه شــماره ملــی 4160185622
دارنــده  980000ریــال ســهم الشــرکه خانــم ســمانه حفیظــی بــه شــماره
ملــی  4160404014دارنــده  10000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت
مدیــره خانــم زینــب حاتمــی بــه شــماره ملــی  0924473789و بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای احســان حفیظــی بــه شــماره
ملــی  4160185622و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم ســمانه حفیظــی بــه
شــماره ملــی  4160404014و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت نامحــدود 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 احســان حفیظی به ســمت
مدیــر عامــل ورئیــس هیــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر می باشــد
اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور به
منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
ازنــا ()1008231

آگهــی تغییــرات شــرکت گلیــم بافــان پنــج هــزار و چهارصــد
و نــود بانــوان گلیــم بــاف تعاونــی بــه شــماره ثبــت  517و
شناســه ملــی  10861673758بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1399/05/11و بــه اســتناد
نامــه شــماره  1169مورخــه  99/05/25اداره تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی شهرســتان سلســله تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :زهــرا
علیمــرادی بشــماره ملــی  4189711934و حدیــث علیمــرادی
بشــماره ملــی  4180029944و عــذرا صالحــی بشــماره ملــی
 4189136840بســمت اعضــای اصلــی هیئت مدیــره و فاطمه
علیمــرادی بشــماره ملــی  4180210691بســمت عضوعلــی
البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال .محمــد علیمــرادی
بشــماره ملــی  4189870161بســمت بــازرس اصلــی و صبــا
علیمــرادی بشــماره ملــی  4189676411بســمت بــازرس
علــی البــدل تعاونــی بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری سلســله ()1008155

