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سیاست

دوشنبه  26آبان ماه 1399
شمــاره 4064

غربالگری عمومی باید در همه محلهها انجام شود

جنگ و مذاکره با کشوری که درحال افول است ،اشتباه است

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در صفحه اینستاگرام خود نوشت :جنگ و مذاکره با کشوری که درحال افول است ،هر دو
اشــتباه است.به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،محسن رضایی در اینستاگرام با انتشار عکسی
از اجتماع معترضان به نتایج انتخابات آمریکا در واشــنگتن نوشت :این تصویری از تج ّمع وسی ِع طرفداران ترامپ در واشنگتن و
اعتراض به تقلب در انتخابات آمریکاست .افول آمریکا مدت هاست که آغاز شده است .اگر سیاستمداران ایران محاسبات خود را
درباره آمریکا دقیق نکنند فرصتها را از دســت میدهند .جنگ و مذاکره با کشــوری که درحال افول است ،هر دو اشتباه است.
وی افزود :بهترین سیاست پرش از روی دیوار آمریکاست .برای پرش باید اقتصاد را قوی کنیم .با قوی شدن تولید و اقتصاد ملی
خواهیم توانست تحریمهای اقتصادی آمریکا را دور بزنیم و خنثی کنیم.

قالیباف در نطق پیش از دستور:

اخبار

به زودی آمار تلفات کرونا به هزار نفر میرسد

تهران را تعطیل کنید

رئیس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به اینکه پیشنهاد تعطیلی تهران
کارشناسی شده است ،گفت :این تعطیلی با توجه به شرایط ،نیاز مهمی است
و از رئیس جمهور خواستار اجرای آن هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در ابتدای
جلســه دویست و چهل و هشتم شورای شهر تهران در مورد روند افزایشی
پاندمی کرونا در تهران و کشور است که به گفته مسئولین وزارت بهداشت،
به زودی خطر رسیدن به آمار هزار کشته در روز در کشور وجود دارد هشدار
داد و گفت :محدودیتهایی که در هفته گذشته توسط ستاد ملی کرونا ،ایجاد
شــد عم ًال تاثیر جدی در کاهش تردد و رفتار مردم ایجاد نکرده است.وی
ادامه داد :با کاهش ســاعات فعالیت اصناف و سیستم حمل و نقل عمومی،
فقط موجب افزایش ازدحام حمعیت که عامل تشدید شیوع کروناست فراهم
شده است ،پیشنهاد شورای شهر تهران ،تعطیلی دو هفتهای کلیه فعالیتهای
غیرضروری به شکل کامل است که تردد شهروندان را کاهش دهد و ریاست
محترم جمهور اطمینان داشــته باشــند که این پیشنهاد توسط کمیسیون
تخصصی سالمت شورای شهر تهران مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته
و پس از تایید در ستاد مقابله با کرونای تهران به تایید استانداری تهران نیز
رسیده است و کام ًال پخته است.
وی با تشکر از دستگاههای نظارتی که پس از حدود دو دهه ،به قراردادهای
مدیریت شــهری ورود کردند و در جهت احقاق حق شــهروندان مسایل را
پیگیری میکنند ،گفت :این نتیجه شفاف سازی ،رویکرد نظارت موثر و تعامل
مدیریت شهری در این دوره با دســتگاههای نظارتی است که قراردادها و
اقداماتی که در طول دهه گذشته اتفاق افتاده ،به دقت مورد بررسی قرار گیرد
و شــورای پنجم از هرگونه برخورد غیرسلیقه ای ،بدون تبعیض و مبتنی بر
بررسیهای کارشناسی با کلیه متخلفان حمایت میکند.رئیس شورای شهر
در این باره تذکری هم به رسانه ملی داد و گفت :که در انعکاس این موضوع
به گونهای عمل کرده که مخاطب تصور میکند ،تخلفات مربوط به این دوره
مدیریت شهری است ،در حالی که بازرســیها مربوط به این دوره است و
تخلفات عمدت ًا مربوط به قراردادهایی است که در دوره دهه گذشته منعقد شده
است و اگر در این دوره نیز قصور یا تقصیری صورت گرفته باشد تداوم روند
گذشته است و بایست کلیه مقصران بر اساس نقش و تاثیر خود در تخلفات
مورد پیگرد و مجازات قرار گیرند.وی ادامه داد :انتظار ما از صداوسیما آن است
که عالوه بر آنکه فرصت پاسخگویی به مسئوالن فعلی مدیریت شهری در
شفاف سازی این پروندهها را فراهم کند ،به پروندههای بسیار بزرگتری در
شــهرداری که سالهاست توسط دادسرای نیروهای مسلح و سایر نهادهای
نظارتی تحت بررسی است ،و شهروندان از شورای شهر انتظار ارائه اطالعات
درباره آن دارند ،نیز بپردازد و به افکار عمومی درباره آن گزارش دهد.

وزیر کشور گفت :ما باید در محلهها با کمک دستگاههای اجرایی مانند بسیج ،هالل احمر ،شهرداریها و فرمانداریها و وزارت بهداشت غربالگری
عمومی بکنیم و امکان دسترسی به تست را برای مردم باال ببریم که مردم به راحتی بتوانند تست بدهند.به گزارش ایرنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی
روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت :مصوب ه روز شنبه ستاد مقابله با کرونا در قرارگاه هم مطرح شد و همکاران وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی زحمات زیادی در جهت تهیه این طرح کشیدند.رحمانی فضلی با بیان اینکه همه تجربیات ،دانش ،علم و همه یافتهها در
این زمینه در دنیا مورد توجه قرار گرفت ،گفت :تالش ما در این طرح این بود که بتوانیم به صورت هدفمند ،پویا و هوشمند امور مربوط به کرونا را
در عرصه اجتماعی اداره کنیم.وی خاطر نشان کرد :رییس جمهوری از روز نخست تکلیف کرده بودند که ما به جای تصمیمات مقطعی و موردی
طرحی را آماده کنیم که در این طرح همه ابعاد موضوع دیده شده باشد و طرح پویایی باشد به گونهای که با تغییر شرایط قابلیت اجرا داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :هر چند از
شکست «ترامپ» خوشحالیم اما نباید زندگی و
معیشت مردم را به شکست یا پیروزی کسی در
کاخ سفید گره زد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمدباقر قالیباف در
نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس
شورای اسالمی با اشــاره به انتخابات ریاست
جمهوری ایاالت متحده آمریکا ،گفت :انتخابات
اخیــر آمریکا و حوادث قبل و بعد از آن اتفاقی
عبرت آموز بود .آمریکایی که سالها مشکالت
ساختاری ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی خود
را با قدرت رسانهای اش پنهان کرده بود ،این
روزها بدون روتــوش در مقابل افکار عمومی
جهان به نمایش گذاشته شد.
وی بیان کرد :آمریکای واقعی که در کنار قوت
اقتصــادی و نظامی خود درگیر شــکافهای
عمیق اجتماعی و تبعیضهای ساختاری است،
فاصله بسیار زیادی با آمریکای نمایشی دارد و
تصویر واقعی امروز ،روند رو به افول آمریکا را
در مقابل چشمان مستضعفان جهان به نمایش
گذاشت و با شکسته شدن هیمنه ایجاد شده،
روند افولش را سرعت بخشید.
رئیس مجلس شــورای اســامی متذکر شد:
همــان گونه که چند روز پیــش ،برادر عزیزم
سیدحســن نصراهلل گفت «ما از شکست قاتل
شهید قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس
خوشحالیم» و همه با چشمان خود دیدند کسی
که در این دنیا ندای أن َا َرب ُّ ُک ْم األ ْعلی سر دهد،
بر اساس ســنت الهی در دنیا و آخرت خوار و
خفیف میشــود.قالیباف اظهارداشت :ما نظام
فاسد حاکم بر آمریکا را مقصر اصلی تصمیمات
غلط آنها میدانیم و تنها خــون بهای آنها را
اخراج ســربازان آمریکایی از منطقه میدانیم
اما از کوچکــی و زبونی صادرکننده فرمان آن
جنایت بزرگ هم شادمان میشویم.
ترامپ
وی تأکید کرد :هر چند که از شکست
ِ

آگهیتغییراتشــرکتمصرفکارکنانزغالسنگراورشرکت
تعاونی به شــماره ثبت  20و شناســه ملــی  10630002836به
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/17منضم
بــه نامــه شــماره 98/151-98/1/28اداره تعــاون ،کار ورفاه
اجتماعی شهرســتان راور - :آقای محمد میرزائی حتکنی باکد ملی
 3219753744بــه ســمت رئیس وآقای یداله عســکری راوری
با کد ملی  3219753078به ســمت نائب رئیس و آقای حســین
وصــال طلب راوری با کد ملی  3219735819به ســمت منشــی
هیئت مدیره انتخاب شدند - .اقای یداله عسکری راوری با کدملی
 3219753078بــه ســمت مدیرعامــل انتخاب گردیــد- .کلیه
قراردادها  ,اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات,
سفته,چک)وسایراوراقبهادارتعاونیپسازتصویبهیئتمدیره
بــا امضای ثابت آقای یداله عســکری راوری مدیرعامل تعاونی و به
انضمــامیکــیازدونفراعضایهیئتمدیــرهآقایمحمدمیرزائی
حتکنــی رئیس هیئت مدیره و یا آقای حســین وصــال طلب راوری
(منشیهیئتمدیره)ومهرتعاونیاعتبارداردوکلیهمدارکعادی
ومکاتبــات باامضایمدیرعامل یارئیسهیئتمدیره ومهرتعاونی
قابل قبول و معتبر اســت- .محل شــرکت به نشانی استان کرمان
 ،شهرســتان راور  ،بخش مرکزی  ،شــهر راور ،خیابان امام خمینی ،
کوچهقدسشرقی، 3خیابانقدسشرقی،پالک، 87طبقههمکف
با کد پســتی 7651683685تغییر یافت .اداره کل ثبت اسناد و
امالک اســتان کرمان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
راور ()1043535

زندگی و معیشت مردم را نباید به کاخ سفید گره زد

قمارباز خوشــحالیم اما عمیق ًا بــاور داریم که
زندگی و معیشت مردم را نه میتوان و نه باید
به پیروزی یا شکست کسی در کاخ سفید گره
زد.
رئیس مجلس شــورای اســامی بیان کرد:
تصمیمات ما باید مستقل از رفتنها و آمدنها
باشد و تصمیمات ما است که پایههای اصلی
اقتصاد کشــورمان را میســازد و قدرت ما را
مشــخص میکند و باید باور کنیم کسی که
واگن خود را بــه لکوموتیو دیگران ببندد ،باید
منتظر بنشــیند تا با آنچه در اختیارش نیست،
شادی کند یا عزا بگیرد.
قالیباف اظهار داشــت :تصمیمات ما در حوزه
مســکن ،بورس ،ترخیص کاالهای اساسی،
نظــام بودجهریزی ،اختصــاص ارز ترجیحی،
ســوداگریها در بــازار ارز ،طــا و خودرو،
بیتفاوتی نسبت به گرانیها و رها کردن بازار
و تولید ملی به پاستور ،بهارستان ،بابهمایون
و میردامــاد ارتباط دارد نه به آریزونا ،جورجیا و
میشیگان؛ پس به مردم آدرس غلط ندهید.
وی ادامه داد :مهمترین ریشه مشکالت کشور،
ســوءمدیریت ،دست روی دســت گذاشتن،
استفاده نکردن از ظرفیتهای عظیم داخلی و
ناهماهنگی بین نهادهای سیاستگذار و مجری
است و این سوءمدیریتها باعث عدم برقراری
ارتباط مناســب تجاری با کشورهای مهم دنیا
به ویژه کشــورهای همســایه ،منطقه و آسیا
شده است.رئیس مجلس با تأکید بر اینکه لغو
تحریمها باید یکی از اهداف در سیاست خارجی
باشد ،تصریح کرد :واقعبینی حکم میکند که
لغو تحریمها بدون فرصتسوزی و تولید قدرت،
سادهاندیشی است و تنها راه برداشته شدن فشار
تحریمها از دوش مردم و ناامید کردن دشمن از
فشار حداکثری این است که ایران و همه مردم
به ویژه طبقه مستضعف را قوی کنیم.
قالیباف افزود :اگــر اقتصاد داخلی رونق گیرد،

چرخ تولید و اشــتغال را به حرکت درآوریم و
معیشت و رفاه را برای مردم ایجاد کنیم ،قطع ًا
دشمن از اعمال فشــار بیشتر علیه کشورمان
ناامید خواهد شــد .همچنیــن در این راه ،هر
ســیگنالی که تصویر ضعف و نیاز به خارج از
دشمن را دارد ،فرصتسوزی است.
وی تأکید کرد :مجلس شورای اسالمی معتقد
اســت که باید با تغییر برآورد آمریکا ،فشــار
تحریمــی و اقتصادی بر ایــران را برای آنان
هزینهزا کرد و مشخص است که رئیسجمهور
جدیــد آمریکا ادعا میکند که سیاســتها و
روشهای متفاوتی نسبت به فرد قبلی دارد و
همین تمایز ،سیاستهای متفاوتی را در چهار
سال پیشرو در آن کشور رقم خواهد زد.
رئیس مجلس گفــت :آنچه در عمل تفاوت را
مشخص میســازد ،لفاظی و ادعاهای بیهوده
نیســت و ما ضمن قائل بودن به این تفاوت،
باور داریم که فرد جدید مستقر در کاخ سفید نیز
اهداف مشخص و روشن دارد و سیاستهای
او پیش از این اجرایی شده است.قالیباف اظهار
داشــت :ما باور داریم که فرد جدید مستقر در

آگهیتغییراتشــرکتمصرفکارکنانزغالســنگراورشرکتتعاونی
به شماره ثبت  20و شناسه ملی  10630002836به استناد صورتجلسه
مجمــع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1397/11/17منضم به نامه
شــماره 98/152-98/1/28اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شهرستان
راور - :تعداد  3نفر به شرح زیر به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره  -محمد
میرزائیحتکنی-3219753744یدالهعسکریراوری3219753078
حسینوصالطلبراوری3219735819وتعداد2نفراعضاءعلیالبدلهیئت مدیــره - :غالمرضــا خواجوئــی راوری  - 3219776401غالمرضا
قاســمی فوزی  3219780091برای مدت سه ســال انتخاب گردیدند- .
عباس محمدحســنی تقی آبادی غالمرضا 3219758924به سمت بازرس
اصلــی وحیدر ترابی نخعــی زاده راوری 3219717764به عنوان بازرس
علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند - .صورت های مالی سال
 1396قرائــت گردید و مــورد تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت اســناد
و امالک اســتان کرمان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری راور
()1043539

آگهی تغییرات شــرکت پیشــخوان دولت ارتباط توسعه کرمان
تدبیرشرکتبامسئولیتمحدودبهشمارهثبت 16946وشناسه
ملی 14009348410به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1399/08/05تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :الف  -سمت مدیران
-:آقــایامیررضافتحیصباغبهکدملــی 2980905887دارای
 500,000ریال ســهم الشرکه به ســمت مدیرعامل و عضو اصلی
هیئــت مدیره  -خانم مرضیه پادبان به کــد ملی0069169985

آگهی تغییرات شــرکت اعتبار کارکنان دانشــگاه زنجان شرکت
تعاونیبه شــمارهثبت 3701و شناسهملی 10460070285به
استنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1398/03/01
ونامــهشــماره999721مورخه99/4/7ادارهتعــاونکارورفاه
اجتماعی زنجان و نامه شماره 99/91389مورخه 99/4/2اداره
مجوزهــایبانکــیبانکمرکــزیتصمیماتذیلاتخاذشــد*:محل
شرکتبه:استانزنجان،شهرستانزنجان،بخشمرکزی،دهستان
زنجانرودبــاال  ،آبادی دانشــگاه زنجان ،محله نــدارد  ،خیابان داخل
محوطهدانشگاه،پالک،0طبقههمکف-کدپستی4537138791
انتقالیافتومادهمربوطهدراساسنامهاصالحگردید*.اساسنامه
جدیدشــرکتمشــتملبــر()63مادهو()36تبصــرهبهتصویب
رســید* .حداکثر ســهم قابل خریداری هر عضو 30درصد تعیین
ومادهمربوطهاساســنامهاصالحگردید*.تعداداعضایعلیالبدل
هیــاتمدیــرهازیکنفربهدونفرافزایشیافتومادهمربوطهدر
اساسنامه اصالح گردید * .ارزش اسمی هر سهم مبلغ 1000ریال
تعیین و ماده مربوطه اساســنامه اصالح گردید.درنتیجه ســرمایه
شــرکت به مبلــغ 22200000ریال منقســم به 22200ســهم
1000ریالــی تغییریافت* .خرید حداقل ســهام برای عضویت در
تعاونی تعداد  10000سهم تعیین و بند ( )4ماده ( )11اساسنامه
اصــاح گردید * .نحــوه دعوت از مجامع عمومــی و اعالم تصمیمات
به اعضاء ســایت خبری دانشــگاه زنجان بــه آدرس “news.znu.
”ac.irیاســایتتعاونیاعتبارکارکناندانشــگاهزنجانبهآدرس”
 ”etebar.znu.ac.irتعییــن و تبصره ذیل ماده ( )20اساســنامه
اصالحگردید.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانزنجانادارهثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1038277

دارای 500,000ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره
بــرای مــدت باقی مانده انتخاب شــدند .ب  -کلیه اســناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها و
عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()1043528
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره
 ۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۳۱۳۴مــورخ  99 / ۶ /24هیــات اول ادوم موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی خانــم منصــوره خزاعــی فرزنــد حبیــب الــه بشــماره شناســنامه  ۴۱۲کدملــی
 ۴۹۶۹۱۷۷۳۱۷صــادره از صحنــه در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب
ســاختمان بــه مســاحت  ۹۵۰۳۴مترمربــع در محــدوده اراضــی پــاک باقیمانــده ۵۰
فرعــی از  ۱۴۰اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس مســکن ايســتگاه
طالقانــی کوچــه طالقانــی نبــش کوچــه بنفشــه خریــداری از مالــک رســمی مشــاعی آقــای
حشــمت الــه دولتشــاهی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجع
قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99 / ۸ /10
تاریخ انتشار نوبت دوم99 / ۸ /26 :
محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک

کاخ ســفید نیز اهدافی مشخص و روشن دارد
و سیاستهای او پیش از این نیز اجرایی شده
است و درست است که «بایدن» با» «ترامپ»
فرق دارد اما مهم این است که بدانیم بایدن در
بهترین حالت با اوبامایی که طراح تحریمهای
به اصطالح فلج کننده و اولین ناقض تعهدات
آمریکا است ،تفاوتی ندارد.
وی گفت :بایدن نفر دوم دولت اوباما و تنظیم
کننده اصول سیاســت خارجی آن دولت بود و
تیم کارشناســی و تصمیم ساز او عمدت ًا همان
تیم دولت اوباما اســت و مردم ایران فراموش
نکردهاند که دولت اوباما -بایدن چگونه با ایجاد
ساختارهایی پیچیده برای وضع تحریمهای فلج
کننده علیه ایران اقدام کردند و زمانی که در به
نتیجه رسیدن از این تحریمها شکست خوردند،
مجبور شدند که وعده رفع تحریمها را بدهند.
رئیس مجلس تصریح کرد :ترامپ نیز بر مبنای
همان ساختار تحریمی توانست فشارها را بیشتر
کنــد و آن چیزی را درو کرد که اوباما و بایدن
کاشتند و هنوز سوابق بدعهدی و جواب منفی
دولــت اوباما -بایدن به تالش شــرکتهای

آگهی تغییرات شــرکت مســکن کارکنان اداره کار خدابنده شرکت
تعاونــی به شــماره ثبــت  196و شناســه ملــی  10460014020به
اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/12باستنادنامه
شــماره  1334/44/98مــورخ 98/12/24اداره تعــاون کارورفاه
اجتماعی خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 1- :آقای حسین محمدی
قیداری به شماره ملی  4370922445بسمت رئیس و آقای علیرضا
نجفی شــهبازی به شــماره ملی  4370884691بســمت نائب رئیس
و آقای اســماعیل گنج خانلو به شــماره ملی  4372126182بســمت
منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند2- .آقای محمد
محمدی به شــماره ملی  4372027974برای مدت ســه سال بسمت
مدیر عامل شــرکت انتخاب شــد3- .کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و
تعهد آور بانکی از قبیل چک  ,سفته  ,برات و اوراق بهادار با امضای آقای
محمــد محمدی (مدیر عامل) و آقای حســین محمــدی قیداری (رئیس
هیات مدیره) با ذکرســمت و در غیاب وی با امضای آقای علیرضا نجفی
شــهبازی (نائب رئیس)و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی
و نامه ها با امضای آقای محمد محمدی (مدیر عامل) با ذکر ســمت و مهر
شــرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده ()1038222

تاسیس موسســه غیر تجاری ایمن گســتر انتظام شهرستان خدابنده
درتاریــخ  1399/04/25بــه شــماره ثبــت  159بــه شناســه ملــی
 14009291444ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
شرحزیرجهتاطالععمومآگهیمیگردد.موضوعمؤسسه:حفاظتازاماکن
و تأسیســات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محالت ،
مجتمعهایمســکونی،تجاری،صنعتی،شــعبغیرمادربانکهایخصوصی
،مؤسســاتمالــیواعتبــاری،صندوققرضالحســنه،اماکــنتفریحی،
فرهنگی،آموزشــی،ورزشــی،درمانی،زمینهاوتاسیســاتکشاورزی،
سیلوها  ،انبارهای کاال و پروژهای عمرانی .مدت مؤسسه :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی مؤسســه :استان زنجان  ،شهرستان خدابنده ،
بخشمرکزی،شهرقیدار،خیابانتختی،کوچهبهارستان15شهیدمرحمت
کریمی،پالک، -5طبقهدومکدپستی 4581734573سرمایهشخصیت
حقوقی  1,000,000 :ریال می باشد .اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا :
آقای مختارعلی علیاری به شماره ملی 4370325560دارنده175,000
ریال سهم الشرکه آقای سیفعلی فرهادی به شماره ملی4370391891
دارنده 175,000ریالســهمالشــرکهآقایحســینمصطفائیبهشماره
ملــی 4370424453دارنده 300,000ریالســهمالشــرکهآقایعلی
منصوری به شــماره ملی 4371151477دارنده 175,000ریال ســهم
الشــرکه آقای ولی اله گروســی به شــماره ملی  4371512577دارنده
 175,000ریال ســهم الشــرکه اولیــن مدیران  :آقای علــی منصوری به
شــماره ملــی  4371151477به ســمت عضو هیئت مدیره و به ســمت
رئیــس هیئــت مدیره به مدت 2ســال آقای مختارعلی علیاری به شــماره
ملــی  4370325560بــه ســمت عضو هیئــت مدیره و به ســمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت 2ســال آقای حسین مصطفائی به شماره ملی
 4370424453به ســمت مدیرعامل و به ســمت عضو هیئت مدیره به
مدت 2سالآقایولیالهگروسیبهشمارهملی 4371512577بهسمت
عضو هیئت مدیره به مدت 2ســال آقای ســیفعلی فرهادی به شماره ملی
 4370391891بهســمتعضوهیئتمدیرهبهمدت 2ســالدارندگان
حق امضا  :همچنین امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسســه از قبیل
چک،ســفته،بروات،قراردادها،عقوداســامیباامضاءحسینمصطفائی
(مدیر عامل) و علی منصوری (رئیس هیات مدیره) همراه با مهر مؤسســه
معتبرمیباشد.اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهباستنادمجوزشماره
 2245/5/114/25/9961032مــورخ 1399/033/19فرماندهی
انتظامیاستانزنجانادارهکلثبتاسنادوامالکاستانزنجانمرجعثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده ()1038265

اروپایی برای گرفتــن تضمینی مکتوب برای
تجــارت با ایران در کارنامــه آنها وجود دارد و
هنوز فراموش نکردهایم که «جان کری» پس
از ایــن جواب منفی ،با فریب کاری دلیل عدم
رفع عملی تحریمها را ،تصمیم شــرکتهای
اروپایی اعالم کرد.قالیباف متذکر شــد :مردم
ایران فراموش نکردهاند که دولت اوباما -بایدن
فقط به شــرکتهایی اجازه فعالیت در اقتصاد
ایران را داد کــه منافع اقتصادی آنها را تأمین
میکرد و شرکتهایی که میتوانستند در حل
مســائل ســاختاری اقتصاد ایران موثر باشند،
امکان فعالیت پیدا نکردند.
وی اظهار داشت :عالوه بر آن مواضع رسمی
شخص بایدن و مشاورانش تصریح دارد که قرار
نیست آنها فشــار را از سر مردم ایران بردارند،
بلکه آنها تصمیم دارند فشار حداکثری ترامپ را
به فشار هوشمند علیه مردم ایران تبدیل کنند.
یعنی با گشایشهای اندک و اغواکننده اجازه
رها شدن از اقتصاد وابسته را به کشور ما نداده
و معیشــت مردم ما را گروگان خود نگه داشته
تا بتوانند هر جا که میخواهند هوشمندانه فشار
بیاورند و از ما امتیازهای سنگین بگیرند.
رئیس مجلس تصریح کرد :همین سابقه بد و
مواضع صریح بایدن و مشاورانش به ما نشان
داده است که برای ما امضای بایدن هم تضمین
نیست .برای ما فقط اقدامات عملی دولت بایدن
شرط است و در صورتی که عادی شدن فرایند
فروش نفــت ،فعالیتهای بانکــی و تجارت
شــرکتهای ایرانی با دنیا را در عمل مشاهده
کنیم به آن روی خوش نشان میدهیم ،گرچه
به آن خوشبین نیستیم.
قالیباف گفت :جمهوری اســامی ایران طبق
گزارشهای مکرر آژانــس انرژی اتمی تمام
تعهدات خود را به طور کامل اجرا کرد ،لذا اگر
بایدن واقع ًا معتقد به توافقی است که به عنوان
نفر دوم دولت قبل با ایران امضا کرده اســت،

باید بدون پیش شــرط تعهدات عمل نشده را
اجرا و خسارات چندساله مردم ایران را از انجام
ندادن تعهدات دولت آمریکا جبران کند تا همان
طور که رهبر حکیم انقالب در شهریور ماه ۹۸
سیاست عقالنی و اصولی ایران را تبیین کردند،
بتواند در قالب کشورهای عضو توافقنامه ۵+۱
با ایران تعامل کنــد.وی تصریح کرد :رئیس
جمهور جدید آمریکا باید بداند که مردم ایران
راه خود را پیدا کردهاند و تصمیم دارند با تقویت
مولفههــای قدرت در اقتصــاد ،رفاه ،امنیت و
ایجاد فرصتهای راهبردی ،هر فشار موثری
را بر ایران ناممکن و هزینه زا کنند .مردم ایران
با هوشمندی کامل ،فقط به تصمیمات توجه
میکننــد نه به تبلیغــات و فقط منتظر عمل
هستند نه حرف و متناسب با آن پاسخ مقتضی
بر اساس منافع ملی خواهند داد.
رئیس مجلس تصریح کرد :نکته بســیار مهم
دیگری که این روزها باعث نگرانی شدید شده
است ،وضعیت همه گیری کرونا است .شرایط
مخاطرهآمیز شیوع کرونا در روزهای اخیر ،اتخاذ
تصمیمات قاطعانه برای قطع زنجیره شیوع را
حیاتی کرده است .رایگان یا کم هزینه کردن
آزمایش کرونا برای تشــخیص سریع ناقالن
و قرنطینــه و درمــان فوری بیمــاران ،وضع
محدودیتهای موثر و نه روی کاغذ و تعطیلی
هدفمند شــهرهایی که در وضعیت خطرناک
شــیوع این ویروس هستند ،تصمیمی حیاتی
است که باید با توجه به تجربیات بعض ًا موفق
سایر کشورها و نظر کارشناسان اتخاذ شده و به
سرعت عملیاتی شود.
قالیباف گفت :عالوه بر آن حمایت همه جانبه
از کادر درمان که در این وضعیت مجاهدانه طی
زمانی طوالنی مشغول خدمت رسانی هستند،
وظیفهای مهم بر عهده دستگاههای تصمیمگیر
و اجرایی است و نتیجهای مستقیم در کیفیت
ارائه خدمات به بیماران کرونایی دارد.

تاســیسشــرکتبامســئولیتمحدودمشــاورانکســبوکارمسیر
ســفید درتاریخ 1399/05/12به شــماره ثبت 13023به شناسه ملی
 14009333620ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
شــرحزیرجهتاطالععمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:خدماتتجاری
سازیوشتابدهیکسبوکارهایدانشمحور.توزیعکاالحقالعملکاری
بازاریابی غیر هرمی و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه
کسب و کار های دانش محور .تهیه طرح کسب و کار مطالعه امکان سنجی در
حوزهمحصوالتدانشمحورارزیابی.بازاریابیسطحفناوریارزشگذاری
و قیمــت گذاری فناوری دارایی فکری و محصوالت  .خدمات واســطه گری
محصوالت ( b2cبین شــرکت و مصرف کننده) و ( b2bمیان شــرکتی )در
حوزه محصوالت دانش محور  .بهره برداری توسط خریدار لزوما ًجهت تولید
محصول یا ارائه خدمت یا خدمات فروش و فناوری و دارایی فکری مشاوره
انتقالفناوری.تحقیقاتبازارجمعآوریوپردازشتحلیلنظاممنداطالعات
و داده ها در حوزه پارامترهای بازار کاال و خدمات در حوزه محصوالت دانش
محور .و تدوین برنامه بازاریابی شامل تحلیل شرایط محیطی و بخش بندی
بــازار و تدوین اســتراتژی و برنامه تفصیلی و مشــاوره مدیریت برند در
حــوزهمحصوالتدانشمحــوربازاریابیایجادمجموعههویتبصریبرند
و طراحی .پیاده سازی ساختار دپارتمان بازاریابی و فروش و تعامل با شبکه
هایهمکاریمانندشبکهتوزیعوپیادهسازیبسترهاینرمافزاریمرتبط
یا شــبکه فروش و مدیریت .ارتباط با مشــتری در حوزه محصوالت دانش
محور خدمات ارزیابی دانشمحور خدمات مالکیت فکری خدمات فن بازار
و تبادل فناوری خدمات توســعه بــازار در محصوالت دانش محور خدمات.
در حوزه محصوالت دانش بنیان تولید دانش طبقه بندی دانش نگهداری
دانش اشــتراک دانش اســتفاده از دانش مشــروط بر یکپارچگی با سایر
سامانه های سازمانی مدیریت زنجیره تامین برنامهریزی زنجیره مدیریت
تامین کنندگان برنامه ریزی تولید کنندگان و تدارکات در حوزه محصوالت
دانــش محور همزمان خدمات شــتابدهی در مدت زمان محدود یک تامین
فضای کسب و کار دو مربی گری و مشاوره سه سرمایهگذاری چهار تدوین
قوانینآییننامههاونظامنامههایمشروطبهتصویبیاابالغآنهادرسطح
ملیواستانی,وارداتوصادراتمحصوالتدانشمحوربرگزاریدورههای
آموزشی کسب و کار ،برگزاریسمینار،کارگاه و انتقال دانش فنی .شرکت
در مناقصــات دولتی و خصوصی  .برگذاری نمایشــگاه های غیر فرهنگی و
همچنین اعطای نمایندگی موسســه یا تاسیس شــعب دیگر با تشخیص و
صالح دید موسســین  .اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و مو
سساتمالیواعتباریداخلیوخارجیدرصورتلزومپسازاخذمجوزهای
الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان زنجان  ،شهرستان زنجان  ،بخش مرکزی  ،شهر زنجان ،محله
ســرجنگلداری،خیابانگلبرگ،بلوارخرمشــهر،پالک، 0ساختمانالسان
 ، 463،طبقه اول  ،واحد 4کدپســتی 4516776589سرمایه شخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  50000000ریال نقدی میزان ســهم
الشرکه هر یک از شرکا آقای جاوید مقدم به شماره ملی 4270501308
دارنده 45000000ریال ســهمالشرکه خانم بهناز خدایی به شمارهملی
 4270532289دارنــده 5000000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت
مدیره آقای جاوید مقدم به شــماره ملی 4270501308و به سمت عضو
هیئــتمدیرهبهمدتنامحدودوبهســمترئیــسهیئتمدیرهبهمدت
نامحدودوبهسمتمدیرعاملبهمدتنامحدودخانمبهنازخداییبهشماره
ملــی  4270532289و به ســمت عضو هیئت مدیره بــه مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها  ،عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری با امضاء جاوید مقدم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه
با مهر شــرکت معتبر می باشد  .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت
موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانزنجانادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاریزنجان()1038271

