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اجتماعی

شنبه  12مهر ماه -1399شمــاره 4036
اخبار

کرونا باعث شد به همکاری بین خانه و

مدرسه بیشتر فکر کنیم

وزیــر آموزشو پرورش ،گفــت :ارتباط بین خانه و مدرســه یک
موضوع استراتژیک و ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محســن حاجی میرزایی ،در نشســت
مشــترک مدیران کل آموزشوپرورش و روســای انجمنهای اولیا
و مربیان اســتانها که به صــورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد،
با اشــاره به اینکــه انجمن اولیا و مربیان همــه آموزشو پرورش
اســت ،اظهار کرد :انجمن اولیا و مربیان رسالت و مأموریت بسیار
بــزرگ و خطیری دارد .شــأن و جایگاه انجمن بســیار بیشــتر از
آن چیزی اســت که در ســاختار آموزشوپرورش دیدهشده است
و برای بازگشــت انجمن به شــأن و جایگاه مناســب در ســاختار
آموزشوپرورش کمک خواهم کرد.
وی با اشــاره به اینکه یکــی از پیچیدهترین کارهــا ،فعالیتهایی
اســت که اجزای آن بین بخشهای مختلف اســت ،اظهار کرد :در
چنین شــرایطی اگر بخشهایی مأموریت خــود را کنار بگذارند یا
متعارض بخش دیگری شــوند فعالیت آن بخش کند شــده یا در
جهت منفی و معکوس خواهد شد.
حاجی میرزایی ادامــه داد :موضوع تعلیم و تربیت در بین خانواده
و آموزشوپرورش تقســیمشده است و این دو نهاد باید با یکدیگر
همراســتا باشــند و اگر ایــن اتفــاق نیفتد ،دانشآمــوزان دچار
سردرگمی خواهند شــد .به همین دلیل موضوع ارتباط بین خانه
و مدرســه یک موضوع اســتراتژیک و یک ضرورت غیرقابلاغماض
است.
وی با اشــاره به اینکه در شرایط کرونا بستر همکاری بین خانواده
و مدرسه آمادهتر شده است ،اظهار کرد :کرونا فرصت خوبی فراهم
کرده اســت تا به همکاری بین خانه و مدرســه بیشتر فکر کنیم،
بنابرایــن نیازمند نگاه متفــاوت به این موضــوع و تعیین اهداف
مناســب هســتیم.حاجی میرزایی با بیان اینکه مجموعهای موفق
اســت که طرحهای مســتمر و با الیههای متعــدد اجرایی همراه
باشــد ،اظهار کرد :باید دانــش و تجربه داخلی و بیــن المللی را
بررســی کرد تا با بهــره گیری از آن بتوانیم مشــارکت خانوادهها
را در مدیریــت و فعالیتهای اجرایی مدرســه بیشــتر کنیم.وزیر
آموزشوپرورش بابیان اینکه یکی از شــاخصهای ارزیابی مدارس
میتواند به این موضوع اختصاص یابد که چقدر خانوادهها وقتشان
را به مدرســه اختصاص میدهند ،اظهار کرد :مدرســه باید کانون
تحــوالت محله باشــد و پیوندهای عمیق با آن برقــرار کند تا به
کانون تحــوالت و تصمیمگیریها و به قطب فعالیتهای فرهنگی،
هنری و تربیتــی محله تبدیل شــود.حاجی میرزایی تصریح کرد:
انجمن اولیا و مربیان مجال بسیار زیادی برای یادگیری ،خالقیت،
پیشــرفت و ارتقــا دارد و ظرفیتهــای فراوانی برای اســتفاده از
فرصتهایــی که در اختیار میگذارد ،دارد.عضو کابینه دولت تدبیر
و امیــد ،با بیان اینکه انجمن اولیــا و مربیان میتواند خانوادهها را
با مفاهیم تربیتی بهطور عمیق آشــنا کند ،اظهار کرد :در موضوع
آموزش خانوادهها میتوان از ظرفیتهای شبکه شاد برای آموزش
خانوادهها اســتفاده کرد تا مفاهیــم تربیتی موردنیاز خانوادهها در
مورد آموزش و تربیت فرزندانشــان بهطور عمیق به آنها آموزش
داده شــود.وی افزود :چنانچه این آموزشها دربســته بندی خوب
با زمانبندی مناســب و محتوای موردنیاز خانوادهها ارائه شــود با
اســتقبال زیادی از طــرف خانوادهها مواجه خواهد شــد و کمک
زیادی به آموزشوپرورش ،خانوادهها و جامعه خواهد کرد.
آگهــی تغییــرات شــرکت آذیــن آب آژنــد شــرکت بــا مســئولیت محــدود
بــه شــماره ثبــت  1654و شناســه ملــی  10103682674بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ  1397/08/06تصمیمات
ذیــل اتخــاذ شــد . :فعالیتهــای ذیــل بــه موضوعــات قبلــی شــرکت الحــاق
شــد ومــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد :فعالیــت در زمینــه
ســاختمان دربرگیرنــده امــور پیمانــکاری مربــوط بــه ســاخت ســاختمانها و
ابنیــه اعــم از چوبــی  ،آجــری  ،ســنگی  ،بتنــی و فلزی.فعالیــت در زمینــه
تاسیســات و تجهیــزات دربرگیرنــده امــور پیمانــکاری مربــوط بــه خطــوط
انتقــال ( آب  ،نفــت و گاز) شــبکه هــای گاز رســانی  ،تاسیســات مکانیکــی
و هیدرومکانیکــی  ،سیســتم هــای ســرد کننــده ســاختمان  ،تاسیســات و
تجهیــزات ســاختمان (آب  ،گاز ،بــرق) و کلیــه فعالیتهای عمرانــی و خدماتی
از قبیــل طراحــی ،محاســبه ،نظــارت ،مشــاوره ،مدیریــت واجــرای کلیــه
پــروژه هــا در زمینــه ســیویل راه و زیرســازی راه آهــن و راهــداری .
انجــام کلیــه خدمــات نقشــه بــرداری ،محوطــه ســازی و اجــرای فضــای
ســبز .پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیصــاح( ثبــت موضــوع
فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ وصــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد).
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری دورود ()1008213
آگهــی تغییــرات شــرکت آذیــن آب آژنــد شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  1654و شناســه ملــی 10103682674
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1397/08/06تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد . :انتخــاب اعضــای
هیئــت مدیــره :یــزدان خســروی بــه شــماره ملــی4071995831
هوشــنگ خســروی بــه شــماره ملــی 4073698508امیــر بیــات
بــه شــماره ملــی  3979955702آرش مــرادی قشــاق بــه شــماره
ملــی 1502599279بــه ســمت اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت تــا
تاریــخ  1399/08/06انتخــاب گردیدنــد .تعییــن ســمت اعضــای
هیئــت مدیــره :یــزدان خســروی بــه شــماره ملــی4071995831
بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره هوشــنگ خســروی بــه شــماره
ملی4073698508بــه عنــوان مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره
آرش مــرادی قشــاق بــه شــماره ملــی  1502599279بــه عنــوان
عضــو هیئــت مدیــره امیــر بیــات بــه شــماره ملــی 3979955702
بــه عنــوان نایــب رئیــس هیئــت مدیــره انتخــاب گردیدنــد .تعییــن
دارنــدگان حــق امضــاء :کلیــه اوراق و اســناد بهــدار و تعهــد آور
موسســه از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی
بــا امضــای آقــای یــزدان خســروی بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره
همــراه بــا مهرشــرکت معتبــر میباشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان لرســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
دورود ()1008211
آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران نصــب زاگــرس شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  679و شناســه ملــی  14000250300بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1399/04/15
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  * :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل
انتخــاب گردیدنــد :عظیــم رضائــی بــه شــماره ملــی 1930962746
ســیروس ســرداری فــر بــه شــماره ملــی  4172745741ســعید
ســرداری بــه شــماره ملــی  4172914152جــال محمدیــان بــه
شــماره ملــی ( 2939803609خــارج از شــرکا ) بــه مــدت دو ســال
انتخــاب شــدند ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن
گردیدنــد :جــال محمدیــان بــه شــماره ملــی  2939803609بــه
ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره (خــارج از شــرکا ) عظیــم
رضائــی بــه شــماره ملــی  1930962746بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره ســیروس ســرداری فــر بــه شــماره ملــی  4172745741بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره ســعید ســرداری بــه شــماره ملــی
 4172914152بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد .مقــرر گردیــد کلیــه اوراق و اســناد بهــادار شــرکت
از قبیــل چــک بــرات ســفته و قــرارداد هــا و عقــود اســامی و اوراق
عــادی و اداری بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر اســت  .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ازنــا ()1008164

روابط ناسالم در دستگاه قضائی را تحمل نمیکنیم

رئیس قــوه قضائیه گفت :حضــور یک نیروی
ناسالم در مجموعه قضائی دغدغه آفرین است و
قبل از اینکه غصهدار محروم شدن از یک همکار
شویم ،باید برای صیانت از او تدبیر کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه
قوه قضائیه ،آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی ،صبح
پنجشنبه در نشســت شورای عالی قوه قضائیه
با شورای قضائی اســتانها به بیان توصیههای
مهمی بــه مســئوالن عالی قضائی اســتانها
پرداخت و گفت :قضــاوت و داوری در فرهنگ
دینی ما جایگاه بسیار ویژه و حساسی دارد.
وی ،داوری را کاری الهــی و از مســئولیتهای
انبیاء دانست و با اشاره به اسرار و آداب قضاوت
اظهار داشــت :حقیقت قضا داوری به حق است
و تشــخیص موضوع و حکم و تناسب حکم با
موضــوع و اراده برای احقاق حق و ابطال باطل
مهم است.
آیتاهلل رییسی با بیان این که قاضی باید خود
را در محضر خدا ببیند ،تصریح کرد :حقخواهی
و عدالــت امری فطری اســت و وقتی قاضی بر
اســاس شرع و قانون حکم کند ،کسی که مورد
قضــاوت قرار گرفته ،حتی اگــر آن را در ظاهر
نپذیرد ،تسلیم حق خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که مراجعهکنندگان
به عدلیه باید از احکام قضایی صادره احســاس
عدالــت کنند ،اظهار داشــت :تالش دســتگاه
قضایی این اســت که فاصله بین وضع موجود
و وضع مطلوب را تا باالترین حد ممکن کاهش
دهد و وضع موجود را به وضع مطلوب برساند.
وی افزود :در بستر گام دوم انتظار این است که
نواقص و کاســتی های دستگاه قضا در گام اول
را برطرف کنیم و برای این کار باید آســیب ها
و معایب را شناســایی کرده و راهکارهای رفع
آنها را با اولویت و تا حصول نتیجه و رسیدن به
مقصود پیگیری کنیم.
رئیس دســتگاه قضا از «حفظ کرامت انسان»،
«مبارزه با فســاد» و «حمایــت از تولید و رفع
موانع تولید» به عنــوان اولویت مأموریتهای
قوه قضاییه در سال  ۹۹یاد کرد و گفت :تکریم
همکاران دســتگاه قضا و ارباب رجوع به عدلیه،
یک توصیه اخالقی و محدود به یک بخشنامه و
چند ماده و تبصره نیست بلکه امری الزامی برای
همه همکاران ماست.
ت اهلل رئیسی از پیوســتگی میان «مبارزه با
آی 
فســاد» و «جهش تولید» نیز سخن گفت و با
تأکیــد بر مأموریت های دســتگاه قضا در این
دو حــوزه ،تصریح کرد :رفع همه موانع تولید و
مقابله با فساد بر عهده قوه قضاییه نیست و نظام
اجرایی و نظامات بانکی و مالی هم در این زمینه
نقش دارند اما اقدامــات قضایی در این عرصه
تأثیر به سزایی دارد.

وی ،برای نمونه از «قاچاق کاال» به عنوان یکی
از موانع رونق و جهش تولید در کشــور یاد کرد
و یکی از مهم تریــن چالش ها در این حوزه را
«نابســامانی در صدور کارت هــای بازرگانی و
استفاده از کارت های بازرگانی یک بارمصرف»
عنوان کرد.
آیتاهلل رئیسی گفت :صدور کارت های بازرگانی
برای افراد ناشناس زمینه سوءاستفاده از ارزهای
تخصیصی برای واردات را فراهم آورده و گاهی
می بینیم یا می شــنویم بــه نام یک پیرمرد یا
پیرزن روستایی یا یک کودک واردات انجام می
شود که نه از این مسأله خبر دارند و نه اص ً
ال به
تجارت و بازرگانی اشتغال دارند؛ این مسأله هم
عجیب است و هم غیرقابل قبول.
وی ،یکی دیگــر از چالش های ایــن حوزه را
«کولبری و کاالهای ته لنجــی» عنوان کرد و
با بیان این که ســاماندهی کولبران و ته لنجی
ها امری پیچیده و سخت نیست ،بر ساماندهی
فعالیت های کولبران و واردکنندگان کاالهای ته
لنجی تأکید کرد.
آیتاهلل رئیســی خاطر نشــان کرد :واردات و
صادرات باید ضابطه مند باشــد تا هم واردات و
صادرات انجام شــود ،هم حقوق مردم و دولت
رعایت شود و هم با اقدامات پیشگیرانه ،نیازمند
اقدامات قضایی در این زمینه نباشیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش
با تقدیر از تالش های همکاران قضایی استان ها
در رســیدگی جهادی به پرونده های معوقه در
یک ســال اخیر ،متذکر شد :وجود پرونده های
معوقه در دستگاه قضا و دادگستری معنا ندارد و
از موانع رسیدگی به موقع به پرونده های جاری
است.
ت اهلل رییســی با ابراز امیدواری نســبت به
آی 
تعییــن تکلیف همه پرونده های معوقه تا پایان
امسال بر لزوم کاهش زمان دادرسی نیز تأکید
کرد و گفت :تفاوت زمان رسیدگی به پرونده ها
با توجه به تفاوت محتوای پرونده ها تا اندازه ای
قابل قبول است اما زمان رسیدگی به پرونده ها
نباید بیش از حد نامتعارف باشد.
رئیس قــوه قضائیــه همچنیــن از اقدامات و
همکاران دســتگاه قضا در استان ها برای رفع
موانــع تولید و احیــای کارخانه های تعطیل و
نیمــه تعطیل و توجه به اشــتغالزایی در نقاط
مختلف کشور تقدیر کرد.آیتاهلل رییسی شکل
گیری قوه قضاییه هوشمند را در گرو استفاده از
فناوری های نوین دانست و دادرسی الترونیک
و استفاده از سامانه ها در همه بخش ها و امور
قضایی را مورد تأکید قرار داد.
«اســتفاده از ظرفیت های مردمی و ســازمان
های مردم نهــاد در پیگیــری مأموریت های
قضایی» از دیگر تأکیدات رئیس دســتگاه قضا

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود قائــم گســتر لرســتان
درتاریــخ  1398/09/10بــه شــماره ثبــت  13876بــه شناســه ملــی
 14008803866ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت
:موضــوع فعالیــت شــرکت عبــارت اســت از  :طراحــی  ،ســاخت  ،نظــارت
 ،تعمیــرات واحدهــای مســکونی و غیــره مســکونی – طراحــی وســاخت
کانکــس وخانــه هــای پیــش ســاخته – ســد ســازی و پــل ســازی –اجــرای
عملیــات خاکــی – انجــام امــور پیمانــکاری مربــوط بــه راهســازی  ،جــاده
ســازی  ،گاردریــل و روشــنایی وســط خیایانهــا ،آزا دراه هــا وبــزرگ راه
هــا  ،جــدول بنــدی  ،رنــگ کاری جــداول و کــف جــاده هــا  ،دیوارچینــی
،کارت زنــی  ،جوشــکاری – اجــرای کلیــه فعالیــت هــای خدماتــی از
قبیــل :خدمــات اداری،منشــیگری  ،تلفنچــی ،نظافتــی و پیشــخدمتی،
امورآشــپزخانه و رســتوران  ،طبــخ ،تهیــه و توزیــع غــذا – باغبانــی و
ایجــاد فضــای ســبز و نگهــداری از آنهــا – تامیــن ماشــین آالت ســبک و
ســنگین – ســرویس حمــل ونقــل درونشــهری  -طراحــی و اجــرای پــروژه
هــای تاسیســاتی از قبیــل  ،لولــه کشــی  ،بــرق کشــی  ،سیســتم هــای
سرمایشــی وگرمایشــی و تعمیــرات ونگهــداری انهــا ،تاسیســات تهویــه
مطبــوع  ،پــروژه هــای آب وفاضــاب وتصفیــه خانــه  ،امــور مخابراتــی
 ،گازکشــی  ،تجهیــزات تاسیســاتی برقــی و مکانیکــی – رنــگ کاری ،
آرماتوربنــدی – انجــام امــورات خدماتــی مربــوط بــه پارکینــگ هــا و
ســالن هــای خصوصــی و دولتــی – خدمــات فنــی و مهندســی – صــادرات
و واردات و خریــد و فــروش کاالهــای مجــاز بازرگانــی  -اخــذ نمایندگــی
و مشــارکت بــا شــرکتها  -اخــذ وام وتســهیالت از بانکهــا و موسســات
تجــاری و غیــر تجاریــدر راســتای اهــداف شــرکت  -شــرکت در کلیــه
مناقصــات ومزایــدات دولتــی و خصوصــی  .درصــورت لــزوم پــس از
اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت
بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان لرســتان  ،شهرســتان خــرم
آبــاد  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر خــرم آبــاد ،محلــه خیرآبــاد  ،بلــوار بهارســتان
 ،کوچــه شــهید محمدرضــا حســین بیگــی  ،پــاک  ، -15طبقــه همکــف
کدپســتی  6814714433ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از
مبلــغ  1000000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا
آقــای ســید فریــدون نظــری ســاالری بــه شــماره ملــی 1950405230
دارنــده  20000ریــال ســهم الشــرکه آقــای ســید ســینا نظــری ســاالری
بــه شــماره ملــی  4060308013دارنــده  980000ریــال ســهم
الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای ســید فریــدون نظــری ســاالری
بــه شــماره ملــی 1950405230و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره
بــه مــدت نامحــدود آقــای ســید ســینا نظــری ســاالری بــه شــماره ملــی
4060308013و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود
و بــه ســمت مدیرعامــل 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 آقــای ســید ســینا نظــری ســاالری بــه ســمت مدیــر
عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور
بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد .اداره کل ثبــت
اســناد و امــاک اســتان لرســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری خــرم آبــاد ()1008224

آگهــی تغییــرات شــرکت آذیــن آب آژنــد شــرکت بــا
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  1654و شناســه ملــی
 10103682674بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1397/08/06تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  . :تعــداد اعضــاء هیــأت مدیــره از  3نفــر بــه  4نفرافزایش
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد .اداره کل
ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا
و موسســات غیرتجــاری دورود ()1008212

در نشست با شورای عالی قضایی استان ها بود
و آیت اهلل رئیســی با تأکید بر الزم االجرا بودن
دستورالعمل نحوه مشارکت مردم در مأموریت
های قوه قضاییه ،متذکر شــد این دستورالعمل
برای ثواب یا قرار گرفتن در زونکن پس از رؤیت
صادر نشده است.
وی تصریــح کرد :قانون نقش مــردم در حوزه
پیشگیری و کشــف جرم ،دادرسی ها و اصالح
و بازاجتماعــی شــدن مجرمان را به روشــنی
تبیین کرده و همه بخش های ستادی و استانی
دســتگاه قضا باید در مأموریت های راهبردی و
کاربردی از این ظرفیت عظیم استفاده کنند.
آیتاهلل رئیســی لــزوم اســتفاده از ظرفیت
شوراهای حل اختالف برای کاهش پرونده های
قضایی را نیز مورد تأکیــد قرار داد و گفت :در
پرونده هایی که خصومت فقط با رضایت شاکی
قابل حل است ،شوراهای حل اختالف می توانند
با حل و فصل دعوا فرصتی را به وجود آورند تا
دادگستری ها به مسائل مهم تر بپردازند.
وی در همین راســتا ابراز امیــدواری کرد که
سازمان کاری شــوراهای حل اختالف ،تا پایان
سال جاری با تصویب الیحه قانونی آن در دولت
و مجلس ارتقاء یافته و سازماندهی شود.
آیتاهلل رییســی از «حبــس زدایی» به عنوان
یکی از سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری
و از راهبردهــای جدی قــوه قضاییه یاد کرد و
خطاب به همکاران قضا در استان ها متذکر شد
تا جایی که امکان دارد ،در صدور احکام قضایی
از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند.
وی بــا تقدیر از عملکرد ســازمان زندان ها در
غربالگــری زندان ها ،بر ضرورت تداوم این روند
تأکید و خاطر نشــان کرد که غربالگری صورت
گرفته نشان داد تعداد قابل توجهی از زندانیان
شرایط آزادی دارند و با رعایت ضوابط ،می توان
جمعیت کیفری زندان ها را کاهش داد.
آیتاهلل رئیســی با بیان این کــه قوه قضاییه

نسبت به وضعیت و سرنوشت تک تک زندانیان
حساســیت دارد ،گفت :حتی یک زندانی نباید
مــورد بی توجهی قــرار گیرد و بــی مورد در
زندان بماند .در غربالگری ها باید شرایط آزادی
مشــروط ،وضعیت محکومان مالــی و زندانیان
بی مالقاتی و کسانی که از نظر پزشکی قانونی
شــرایط تحمل حبس ندارند ،مورد توجه قرار
گیرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش
بر لزوم «تدوین پیوست رسانه ای برای پرونده
های مهم قضائی» نیز تأکید کرد و گفت :اطالع
رسانی دقیق و به موقع و تنویر افکارعمومی در
کاهش اظهارنظرهــای غیر دقیق یا مغرضانه و
خنثی کردن تالش معاندین علیه دستگاه قضا
بسیار اثرگذار است.
«آموزش های حقوقی و قانونگرایی در تولیدات
رســانه ای به ویژه در رســانه ملــی» از دیگر
تأکیدات آیت اهلل رئیســی بود و رئیس دستگاه
قضا در این خصوص تأکید کرد :احترام به قانون
و حقوق عامه باید در همه شــهروندان نهادینه
شــود و این کار از وظایف مهم همکاران ما در
تعامل با رسانه هاست.
وی تأکید کرد :مدیران و فرهنگ ســازان نقش
مهمی در شکل گیری جامعه قانونمند دارند و
هر چه آنها بیشــتر پایبند و عامل قانون باشند،
مردم نیز بیشــتر به قانون احترام می گذارند و
قانونگراتر خواهند شد.
رئیس قوه قضائیه صیانت از همکاران دســتگاه
قضا را نیز موضوعی مهم در نظام اداری دانست
و گفت :مجموعه ای کــه می خواهد جامعه را
از حق و عدالت و ســامت بهره مند کند ،اول
باید خودش سالم باشــد و مراقبت از تک تک
همکاران را وظیفه خود بداند.
آیتاهلل رییســی با بیان این کــه حضور یک
نیروی ناســالم در قوه قضاییــه دغدغه آفرین
است ،خروج نیروی انسانی از چرخه خدمت را

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی یاقــوت رایانــه ســاوه بــه
شــماره ثبــت  1252و شناســه ملــی  10861371460بــه
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1397/08/29و
بــه موجــب تاییدیــه شــماره15054مورخ 1397/9/24اداره
تعــاون کار ورفــاه اجتمــاع شهرســتان ســاوه تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد 1- :محمــد داوری بــه شــماره ملــی0602477611
بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره وعلــی ســاده بــه شــماره
ملــی 6189912982بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره و
محمــد محســن داوری به شــماره ملــی 0602611814به ســمت
مدیرعامــل ومنشــی هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند2- .کلیــه
قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد آور بانکــی از قبیــل چــک
ســفته بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای رییــس هیئــت مدیــره و
در غیــاب وی نائــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه اتفــاق مدیرعامــل
و مهــر تعاونــی دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا
امضــای مدیــر عامــل و مهــر تعاونــی معتبــر خواهــد بــود /.اداره
کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت ها
و موسســات غیرتجــاری ســاوه ()1004211

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــد بــذر و نهــال اشــترانکوه
دورود شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  1762و شناســه
ملــی  10861953855بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1398/11/01و
تاییدیــه  83347مــورخ 1398/12/13-اداره تعــاون  ،کار
و رفــاه اجتماعــی شهرســتان دورود تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  :ترازنامــه و صورتهــای مالــی منتهــی بــه 1397/12/29
تصویــب گردیــد اعضــا هیــات مدیــره عبارتنــد از  :ســیدعلی
خلیلــی کــد ملــی  4071689919ناهیــد یاراحمــدی کدملــی
 4218997462امیرحســین خدائــی کــد ملــی 4219584161
بــه ســمت اعضــا اصلــی هیــات مدیــره ســید جمشــید صدریــه
کدملــی  3873752311بــه عنــوان عضوعلــی البــدل هیــأت
مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد علیرضــا
خدائــی کــد ملــی  4219405925بــازرس اصلــی محمــد عالئــی
کــد ملــی  4219957251بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری دورود ()1008227
آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــد بــذر و نهــال اشــترانکوه
دورود شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  1762و شناســه
ملــی  10861953855بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
مدیــره مــورخ  1398/11/01و تاییدیــه  83347مــورخ
1398/12/13اداره تعــاون  ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتاندورود تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :ســمت اعضــا هیــات
مدیــره بــه قــرار ذیــل میباشــند :ســیدعلی خلیلــی بــه شــماره
ملــی  4071689919بــه ســمت مدیرعامــل ومنشــی هیئــت
مدیــره ناهیــد یاراحمــدی بــه شــماره ملــی  4218997462بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره امیرحســین خدائــی بــه شــماره
ملــی  4219584161بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد کلیــه قراردادهــا
و اســناد تعهــد آور از قبیــل چــک ،ســفته و بــرات و اوراق
بهــادار پــس از تصویــب هیــأت مدیــره  ،بــا امضــای مشــترک
مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و درغیــاب رئیــس هیئــت
مدیــره بــا امضــای مشــترک مدیرعامــل و نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود و اوراق عــادی و
اداری بــا امضــاء مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود
 .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری دورود ()1008226

نیز دردناک خواند و تأکیــد کرد :قبل از غصه
دار شدن برای محروم شدن از یک همکار ،باید
برای حفظ آن تدبیر کنیم و زمینه هر گونه خطا
و تخلف را از بین ببریم.
وی با بیان این که ارتباط ناسالم همکاران قضا با
مجموعه های مرتبط خارج سازمان به سیستم
قضایی آســیب می زند ،افزود :حضور قاضی در
دفتر وکیل و کارشــناس ولو آنکه از همکاران
سابق دادگستری باشند ،زمینه روابط ناسالم را
فراهم می کند.
آیتاهلل رییســی بر همین اساس خاطر نشان
کرد :کوچک ترین کار خالف و روابط ناســالم
و روابــط غیراداری تعریف نشــده ی همکاران
دستگاه قضا با وکال و کارشناسان را تحمل نمی
کنیم و در برخورد با این مســائل ،به نصیحت و
توصیه اکتفا نخواهیم کرد.
رئیس قوه قضائیه پس از اســتماع گزارش ها و
مسائل مطرح شده از سوی اعضای شورای عالی
قوه قضاییه و مسئوالن قضایی عالی استان ها به
جمع بندی مباحث ارائه شــده در این نشست
پرداخــت و «رعایت اصول حفــظ اطالعات در
سازمان»« ،تشکیل سریع دادگاه های تجاری»،
«کارسنجی برای استفاده بهینه از نیروی انسانی
و افزایش بهــره وری»« ،اســتفاده از ظرفیت
شــورای حل اختــاف زندان هــا»« ،توجه به
مدیریت دانش و ثبــت تجربیات همکاران» را
مورد تأکید قرار داد.
آیتاهلل رییســی با بیان این که کوچک ترین
شرارت و ناامنی در هیچ نقطه ای از کشور نباید
تحمل شود ،بر لزوم شناسایی بسترهای اصلی
تولید جرم در کشــور تأکید کرد و از مسئوالن
عالی قضایی در اســتان ها خواســت  ۱۰عامل
تولید جرم را معرفی کنند تا در نشست شورای
عالــی پیشــگیری از وقوع جرم کــه با حضور
نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار می شود،
برای آنها چاره اندیشی شود.
رئیس دســتگاه قضا با تقدیر از عملکرد بخش
های مختلف قضایی در اســتان هــا ،معاونت
راهبــردی قوه قضاییه را مأمــور کرد هر  ۶ماه
یک بار گزارش عملکرد مقایسه ای استان ها را
تدوین کند و اعالم کرد :سند ارتقاءیافته تحول
قوه قضاییه ظــرف چند روز آینــده ابالغ می
شــود تا با استفاده از نظرات همکاران قضایی و
نخبگان دانشگاهی کامل تر و کاربردی تر شود.
آیتاهلل رئیسی همچنین بر لزوم اجرایی شدن
مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی
نیــز تأکید کرد و به کمیتــه پیگیری مطالبات
رهبــری در معاونــت راهبردی قــوه قضاییه
مأموریت داد در طول سال روند تحقق مطالبات
قضایــی رهبر معظم انقــاب را رصد و گزارش
نماید.

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی مهنــا دارو صنعــت بــه شــماره ثبــت 375
و شناســه ملــی  10860139549بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی مــورخ  1399/04/22و بــه موجــب نامــه تائیدیــه شــماره 1553
مــورخ  1399/5/11اداره تعــاون  ,کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان زرندیــه
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :ســرمایه شــرکت از مبلــغ  20.000.000ریــال
بــه مبلــغ  10.000.000ریــال منقســم بــه  100ســهم  100.000ریالــی
کاهــش یافــت  /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری زرندیــه ()951850
آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولیــدی کیمیــا رزیــن اراک بــه شــماره ثبــت
 188و شناســه ملــی  10861655708بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  1399/02/23و نامــه تاییدیــه شــماره
 2450مــورخ  99/6/18اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان
شــازند تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان
مالــی در ســال  1398بــه تصویــب رســید 2- .امیــن موســوی اصفهانــی بــه
شــماره ملــی  0451708563بــه ســمت بــازرس اصلــی تعاونــی و محمــد
رجبــی بــه شــماره ملــی 0621453366بــه ســمت بــازرس علــی البــدل
تعاونــی بــرای ســال مالــی  1399انتخــاب شــدند  /.اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
شــازند ()1006578
تاســیس موسســه غیــر تجــاری ســامت یــار مرهــم درتاریــخ
 1398/09/23بــه شــماره ثبــت  98بــه شناســه ملــی
 14008839183ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده که خالصه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .بــه اســتناد مجــوز
شــماره  8925/98/197292مــورخ  1398/9/10فرمانــداری
شهرســتان تفــرش موضــوع  :فعالیــت در زمینــه گردشــگری ســامت
و گردشــگری درمانــی بــا اســتفاده از مراکــز درمانــی مجــاز و شــهرکهای
ســامت معتبــر ویــژه ســالمندان و افــراد کــم تــوان  -فعالیــت درزمینه
نشــاظ اجتماعــی بــا برگــزاری جشــنواره ،مســابقات ،کارگاههــای ســامت ،
کمپهــای ســامت و برنامــه هــای اموزشــی -ایجــاد واحــد داوطلبــان جهت
کمــک و عیــادت از ســالمندان و افــراد کــم تــوان در قالــب فرزنــدان
معنــوی بطــور منظــم و تهیــه مایحتــاج غذایــی و داروئــی ایشــان -ایجــاد
بانکــی از تجهیــزات پزشــکی ویــژه ســالمندان جهــت ارائــه در منــزل و
بــا کمــک بــه ســفر اســان -ارائــه محتــوا در قالــب شــبکه هــای اجتماعــی
در زمینــه گردشــگری ســامت و معرفــی جاذبــه هــای گردشــگری
و مراکــز درمانــی ویــژه گردشــگری ســامت ,درصــورت لــزوم پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت  :از تاریــخ ثبــت بــه
مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان مرکــزی  ،شهرســتان تفــرش
 ،بخــش مرکــزی  ،شــهر تفــرش ،محلــه میــدان امــام خمینــی  ،کوچــه
شــهید یعقوبــی فــر  ،بلــوار انقــاب  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی
 3951898586اولیــن مدیــران  :زیبــا حاجــی محمــدی بــه شــماره ملــی
 0589696221بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره فاطمــه راونــدی
خراســانی بــه شــماره ملــی  0015914674بــه ســمت عضــو هیئــت
مدیــره امیــن راونــدی خراســانی بــه شــماره ملــی 0050044230
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره محمدرضــا دانــش بــه شــماره
ملــی  0082904839بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و بــه ســمت
مدیرعامــل مریــم محبعلــی بــه شــماره ملــی  0580049493بــه ســمت
خزانــه دار و عضــو هیئــت مدیــره محبوبــه ســپهرنیا بــه شــماره ملــی
 0589680269بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره مدیــا
شــیانی بــه شــماره ملــی  0440600405بــه ســمت عضــو علــی البــدل
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد .بازرســین :فاطمــه
باباعباســی بــه شــماره ملــی  0580014266بــه عنــوان بــازرس اصلــی
مینــا ابــره دری بــه شــماره ملــی  0589963031بــه عنــوان بــازرس
علــی البــدل بــرای یــک ســال انتخــاب گردیدنــد .دارنــدگان حــق امضــا
 :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ســفته
بــرات قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء مدیرعامــل و خزانــه دار و
در غیــاب خزانــه دار بــا امضــای رئیــس هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر
موسســه معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکور،بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تفــرش ()1004210

