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شناسایی  ۴۸متهم در رابطه با ترور شهید سلیمانی

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ،گفت :در ارتباط با پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی  ۴۸متهم شناسایی شدند و اقدامات الزم برای تحت
تعقیب قراردادن آنها انجام شده است.
به گزارش مهر ،علی باقری کنی ،دبیر ســتاد حقوق بشر کشورمان ،اظهار داشــت :در ارتباط با پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی  ۴۸متهم
شناسایی شدند و اقدامات الزم برای تحت تعقیب قراردادن آنها انجام شده است.وی تصریح کرد :از کشورهایی که به نوعی دخیل و درگیر
در این جنایت ترور بودند ،درخواســت شــده که اطالعات و مستندات را در اختیار دستگاه قضائی ایران قرار دهند.دبیر ستاد حقوق بشر قوه
قضائیه گفت :آخرین کشور آلمان بود؛ اخبار و اطالعاتی به دست ما رسید که پایگاه آمریکاییها (رامشتاین) در آلمان در تبادل اطالعات میان
پهپادهای آمریکایی که در جنایت ترور شهید سلیمانی درگیر بودند دخیل بوده است.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۲۱ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند ،گفت :بر این
اساس مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۴هزار و  ۸۱۴نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،دکتر سیما ســادات دکتر الری ،گفت :از دیروز تا امروز  ۸دی  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۵هزار و  ۹۰۸بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شــد که  ۷۹۸نفر از آنها بستری شدند .بر این اساس مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۲۰۶هزار و  ۳۷۳نفر رسید.وی افزود :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۲۱ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۴هزار و  ۸۱۴نفر رسید.به گفته الری ،خوشبختانه
تا کنون  ۹۶۰هزار و  ۷۵۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

همه اعضای دستگاه قضا باید خود را مسئول تحقق سند تحول بدانند

رئیس قوه قضائیه گفت :در دستگاه قضا همه باید خود
را مسئول تحقق سند تحول بدانند و نقش آفرینی همه
اجزا مهم است و هیچ بخشی نباید غایب باشد.
به گزارش مهر ،به نقل مرکز رسانه قوه قضائیه ،آیت
اهلل سید ابراهیم رئیسی در نشست فصلی شورای عالی
قوه قضائیه با شــورای قضائی استانها که به صورت
ویدئو کنفرانس برگزار شد با تسلیت ایام شهادت بانوی
دو عالم حضرت صدیقه طاهره (س) بر لزوم شناخت
و کســب معرفت نسبت به مقام ملکوتی آن حضرت
تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه گفــت :حضرت فاطمه زهرا (س)
الگویی بــرای همه زنان و مــردان در همه قرون و
اعصار هستند که باید سخنان و زندگی و نقش آفرینی
آن حضرت در عرصههای سیاسی و اجتماعی جامعه
سرمشقی برای همه بشریت باشد.
رئیسی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) با خطبه آتشین
خود نفاق را از چهره نفاق کنار زد و فتنه گران را برمال
کرد از یوم اهلل  ۹دی به عنوان روزی یاد کرد که ملت
ایران با تأســی به آن حضرت عشــق خود به والیت
و ایستادگی در برابر نظام فتنه را به نمایش گذشتند.
رئیس قوه قضائیه گفت :فتنه  ۸۸دشمن به دنبال آن
بود که حقد و کینه خود به انقالب ،نظام اســامی و
نیروهای انقالب را بروز و ظهور دهد و به اهداف پلید
خود دســت یابد ،اما ملت فاطمی ما در سنگر دفاع از
والیت قرار گرفت و نشــان داد انسانهای با بصیرت
با والیت میثاق عمیق دارند.رئیســی با تأکید بر لزوم
دشمن شناسی و فهم شجاعانه و تحلیل درست است
شرایط خاطرنشان کرد :فریاد رهبر انقالب بر مقابله با
فتنه  ۸۸آن بود که همگان بشناسند ما در چه شرایطی
قرار داریم و با تحلیل درســت و شناخت دقیق مقابل
فتنــه موضعگیری کنند.رئیس دســتگاه قضا گفت:
دشمن با غبارآلوده کردن مسیر و تحریف واقعیتهای
حق و باطل و باز کردن درهای سفارتخانههایشان و
بکار گرفتن همه ابزار رســانهای تصور کرد که جای
پایی در کشور بدست آورده ،اما ملت آگاه ایران حضور
خود در صحنه توطئه دشمن را نقش بر آب کرد.
رئیسی با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری

بر لزوم بصیرت یابی تصریح کرد در تصورات همواره
شاهد تکرار حوادث هستیم ،اما باید با شناخت دقیق
شرایط بتوانیم تصمیم درست بگیریم و در این میان
قضات ما به عنوان نخبگان و نقش آفرینان که نگاه
و قلم آنها اثرگذار اســت باید همواره فهم سیاسی و
تحلیل درست از شرایط داشته باشند.
وی افزود :دشــمنان با اشکال و نقابها و روشهای
مختلــف تالش میکنند اهداف خــود را پیش برند،
اما ما میتوانیم با بصیرت و شــناخت دقیق شرایط و
موضعگیری متناسب با این شرایط در مقابل توطئهها و
فتنهها بایستیم.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سیاسی
بودن به معنی عضویت در احزاب و گروههای سیاسی
نیست گفت :سیاسی بودن معنای آن است که جامعه
را خوب بشناسیم و ضرورتها را درک کنیم و متناسب
با شرایط و ضرورتها نقش آفرین باشیم.
رئیسی از ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان
چهرهای یاد کرد که به تأسی از حضرت زهرا (س) و
در لبیک به فرمان ،ولی خود شرایط کشور و نیازها و
ظرفیتهای منطقه را به درستی تشخیص داد و از این
ظرفیتها در جهت دفاع از امنیت منطقه و امنیت مردم
و پاســداری از حریم حرم احیا کرد.رئیس قوه قضائیه
افزود :انســانی که دوست و دشمن را بشناسد و درک
دقیقی از شــرایط زمانی و مکانی داشته باشد در برابر
دشمن خطر میکند و میایستد.
وی بر همین اســاس خاطر نشــان کرد که قضات
فرهیخته دســتگاه قضا با بصیرت بر پروندهها ورود
کرده و با درک درست شرایط و ابعاد مسئله به عنوان
قاضی و داور حکم اهلل را فریاد میزنند و تصمیم الهی
میگیرند.رئیس قوه قضائیه بــا بیان اینکه امروز کار
قضائی یک مجاهدت اســت تصریح کرد :شیاطین
میخواهند فکر نظر و قلم قضات را از مســیر درست
خارج کنند ،اما قضات فقط خدا را میبینند تحت تأثیر
روابــط و ثروت و قدرت قــرار نمیگیرند و برای خدا
حرکــت میکنند و خدا نیز به ایــن داوری و تصمیم
برکت میدهد و کار را ماندگار میکند.
وی با بیان اینکه روز نهم دی روز تجلی قدرت الهی و
پایان دادن به فتنهها و ناامید کردن دشمنان بود اظهار

تاســیس شرکت ســهامی خاص داده پویا فناور ســنجاب درتاریخ
 10/08/1399بــه شــماره ثبــت  567729بــه شناســه ملــی
 14009548428ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شــرح زیــر جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد .موضــوع فعالیت
:فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانهای ،ارایه خدمات اینترنتی
و اینترانــت ،تولید نرم افزار ،مطالعه و طراحی و تحقیقات و مشــاوره
و انتقــال تکنولوژی و نصب و راه انــدازی و تعمیر و نگهداری و تولید
و ســاخت و پشــتیبانی در زمینــه تجهیزات رایانهای و سیســتمهای
الکترونیکی و مخابراتی و اتوماســیون صنعتی و تجهیزات مهندســی
پزشــکی رایانهای و تجهیزات ابزاردقیق رایانــهای ،طراحی صفحات
اینترنتی ،برنامه نویسی ،طراحی سیستمهای مختلف رایانهای ،انجام
خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت
شــرکت ،تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع پشتیبانی،
طراحی صفحــات اینترنتی ،طراحی سیســتمهای مختلــف رایانه ای،
پشتیبانی شبکههای اجتماعی ،برگزاری و شرکت در کلیه همایش ها،
سمینارها و کنفرانس ها و نمایشگاه های تخصصی و عمومی در داخل
و خارج از کشــور در زمینه موضوع فعالیت شرکت ،اخذ وام تسهیالت
و اعتبــار از بانک ها و موسســات مالــی و اعتباری ،انعقــاد قرارداد با
اشــخاص حقیقی و حقوقی ،شــرکت در نمایشگا های داخلی و خارجی،
اخذ نمایندگی شــرکت های خارجی و ایجاد شــعب در سراســر کشور،
شــرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شــرکت،
درصــورت لزوم پــس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران -
منطقه  ، 15شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله بهجت
آباد  ،خیابان سربداران  ،کوچه جاوید  ،پالک  ، 25طبقه سوم  ،واحد 12
کدپستی  1594917635سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  100,000,000ریال نقدی منقســم به  100سهم 1000000
ریالــی تعــداد  100ســهم آن با نام عــادی مبلــغ  35000000ریال
توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره  149-99-128مورخ
 13/07/1399نــزد بانــک بانک اقتصاد نوین شــعبه پیروزی با کد
 128پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره خانم مهری عبیدی به شماره ملی 0016599098
و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای حســین
نظرعلــی به شــماره ملــی  0016980158و به ســمت مدیرعامل به
مدت  2ســال و به ســمت عضــو اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال
آقای احســان غالم نژاد به شــماره ملی  3920255771و به ســمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق
و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات ،
قراردادها ،عقود اســامی با امضــاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
متفقا ًهمراه با مهر شــرکت و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری با
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای امیرحسین رحمتی به شماره ملی
 0019794762به ســمت بازرس علی البدل به مدت  1ســال آقای
احمد ارس آشتیانی به شماره ملی  0019975627به سمت بازرس
اصلی به مدت  1ســال روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی
های شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1069311

آگهی تغییرات شــرکت آرامش گاز بندر شــرکت با مســئولیت
محدود به شــماره ثبت  3223و شناســه ملی 10980011522
بهاســتنادصورتجلســهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ
22/06/1399تصمیماتذیلاتخاذشد-1:اعضاءهیئتمدیره
برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای اسماعیل
زارع بــا کد ملــی - 2678420078خانم ســوگند زارع با کد ملی
-2640135392ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانگیالنمرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی ()1068932

داشت :انقالب اسالمی ما انقالب مردم پایه است مردم
از انقالب اسالمی در برابر دشمنان که میخواهند نظام
را تخریب کنند ،صیانت میکنند.
رئیس قوه قضائیه گفت :مردم بصیر ما نسبت به والیت
و سخن ،ولی حساس هستند و فرمان رهبری انقالب
را فصل الخطاب میدانند و هر جا احساس کنند نظام
اسالمی و امنیت ملی به خطر افتاده به صحنه میآیند
و مقابل فتنه و فتنهگران و دشمنان میایستند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش به
تدوین و انتشار سند تحول قضائی اشاره کرد و گفت :از
ابتدای مأموریت در قوه قضائیه بنابراین شد که دستگاه
قضائی یک سند تحول و نقشه راه داشته باشد.
رئیســی افزود :این ســند تحولی که بر اساس قانون
اساسی و سیاستهای ابالغی و برنامههای توسعهای
در حوزه قضائی و با استفاده از تجارب  ۴۰سال گذشته
تدوین شــده بدنبال تضمین اجــرای عدالت و حفظ
حقوق مردم است.رئیس قوه قضائیه تحول را جهش و
حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص و کاستیها،
ضعفها و شناخت و تقویت نقاط قوت و کاهش فاصله
وضع موجود با وضع مطلوب عنوان کرد.
رئیسی گفت :در تحول میل به شتاب گرفتن وجود دارد
و هر کس باید پویا باشد و ایستایی وجود نداشته باشد،
اما حرکت سریع ما به معنای شتاب زدگی نیست .وی
بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید بر این مسیر
از مشهورات غلط پرهیز کرد و نباید به آنها پایبند بود
و حرکت سریع باید همراه با اتقان در اقدامات قضائی

باشد.رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه سرعت در
حرکت از ویژگیهای ســند تحول است متذکر شد:
حرکت در چارچوب ســند تحول باید متوازن باشد و
همه بخشها خود را در این فرآیند سهیم بدانند.
رئیسی افزود :اگر در انجام مأموریتهای دستگاه قضا
از پیشگیری و وقوع جرم و کشف جرم تا صدور حکم
عادالنــه و اجرای آن و اصــاح مجرمین یک حلقه
مفقوده وجود داشته باشد کارها کم اثر و یا گاه ًا بیاثر
میشود.
رئیس قــوه قضائیه هدف ســند تحــول قضائی را
«دستیابی به عدالت» و «افزایش رضایتمندی و اعتماد
عمومی مردم نسبت به دستگاه قضائی و نظام» عنوان
کــرد و گفت :که با وجود صدور بیش از  ۸۰آئیننامه،
دستور العمل و الیحه در چارچوب این سند ،اما از ابتدا
تالش بر ارتقا به روزرسانی آن بوده است.
رئیسی تغییر رویکرد دادخواست محوری و پاسخگویی،
شفافسازی ،هوشمند کردن دستگاه قضا را از جمله
محورهای اصلی ســند تحول برای صیانت از حقوق
عامــه عنوان کرد و گفت :اصل ســند تحول قضائی
مبتنی بر نگاه مترقی مقام معظم رهبری تدوین شده
است .وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که ممکن
است برخی همکاران دستگاه قضا بگویند این سند ما
را در مرعی و منظر قــرار داده و مطالبات را افزایش
میدهد ،اما هیچ اشــکالی ندارد و این مسئله ما را در
انجام وظایفمان مصممتر میکند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه چالشهای زیادی در
کشــور وجود دارد در عین حال خاطرنشان کرد که بر
اســاس نظرخواهی صورت گرفته از مدیران دستگاه
قضا در همه بخشها و استانها و همچنین استفاده
از نظرات نخبگان این چالشها اولویت بندی شده و
ابرچالشها در سند مورد توجه قرار گرفتند.
رئیسی همچنین خاطرنشان کرد :اجرای برنامههای
تحولی در دستگاه قضائی نباید همکاران قضائی را از
اقدامات روزمره باز دارد و کارهای روزمره نیز نباید مانع
از اجرای برنامههای تحولی شود و این دو باید توأمان
پیش بروند.رئیس قوه قضائیه همچنین متذکر شد که
در ســند تحول نقش و مســئولیت هر یک از اجزای

آگهیتغییراتشرکتتعاونیمسکننوینسازاننظاممهندسی
کشــاورزی و منابع طبیعی ســاوه و زرندیه به شماره ثبت  3916و
شناســهملــی 14007469697بهاســتنادصورتجلســهمجمع
عمومــی عادی بطور فوق العاده مــورخ 17/06/1399و به موجب
تاییدیه شــماره7311مورخ 20/7/1399اداره تعاون کار ورفاه
اجتماعی شهرســتان ســاوه تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -1:سعید
عزتیان پارســا به شــماره ملی  0603269842به عنوان بازرس
اصلی و رســول فهیمی به شــماره ملی 6189559913به عنوان
بــازرس علــی البدل برای مــدت یک ســال مالی انتخاب شــدند.
-2ترازنامهوحسابسودوزیانشرکتمنتهیبهسال1398مورد
تصویب قرار گرفت /.اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه ()1069212
تاســیس شــرکت ســهامی خــاص تمیــم تجــارت تــورال درتاریــخ
 06/10/1399به شماره ثبت  74970به شناسه ملی 14009675478
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل گردیده کــه خالصه آن به شــرح زیر جهت
اطــاع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید ،خرید  ،فروش صادرات
و واردات در حــوزه تجهیــزات پزشــکی ،تجهیــزات یکبار مصرف پزشــکی،
تجهیــزات و دســتگاههای بیمارســتانی ،مــواد غذایی ،دارویی ،آرایشــی،
بهداشــتی ،محصــوالت کشــاورزی،صادرات و واردات کلیــه کاالهای مجاز
بازرگانی ،مشــارکت با اشــخاص حقیقــی و حقوقی ،اخذ وام و تســهیالت از
بانکها و موسســات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ،اخذ و اعطای نمایندگی
به اشــخاص ،شــرکت در نمایشــگاه ها ،شــرکت در مناقصه ها و مزایده ها،
درصــورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت
 :از تاریــخ ثبــت بــه مدت نامحــدود مرکز اصلی  :اســتان خراســان رضوی ،
شهرســتان مشــهد  ،بخش مرکزی  ،شهر مشــهد ،محله کوثر  ،بلوار هاشمیه
[شهیدصارمی ، ]26خیابان کوثرشمالی [29هاشمیه  ، ]26پالک  ، 94طبقه
دوم  ،واحد  5کدپســتی  9178633913سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به  1000سهم  1000ریالی
تعداد  1000ســهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توســط موسسین
طی گواهی بانکی شــماره  962062/99/60مــورخ  27/07/1399نزد
بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان قائم با کد  950پرداخت گردیده است
اعضــا هیئت مدیره خانم ناهید مجاور به شــماره ملی  0933575270و به
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای علی مرادی به شماره ملی
 0940924072و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
علی رضا حســینی به شــماره ملی  0942889061و به ســمت عضو اصلی
هیئتمدیره بهمدت 2سالآقای علیمجاور به شمارهملی0943304466
و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال و به سمت مدیرعامل
به مدت  2ســال 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 باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
خانم لیال امیرپور به شــماره ملی  0938959557به ســمت بازرس اصلی
به مدت  1ســال خانم نفیســه عین افشار به شــماره ملی 0941005623
به ســمت بازرس علی البدل به مدت 1ســال روزنامه کثیر االنتشار اعتدال
جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتان خراســان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()1069356

قضائی به درســتی و دقت تعیین شده که چه کسی
متولی کار اســت ،اما این تقســیمبندیها مانع از آن
نیست که همه بخشها در میدان حضور داشته باشند
و یکدیگر را یاری کنند چرا که هیچ جزئی از سازمان
قضائی نباید در برنامههای تحولی و فرآیندهای قضائی
غایب باشد.رئیسی با تأکید بر اینکه سند تحول قضائی
از جذب نیروی انســانی شروع میشود تا نگهداری و
کارآمد شدن نیروها ،بر همین اساس به دانشگاهها و
حوزهها بخصوص دانشــکده قضائی توصیه کرد که
بهتریــن نیروها را به لحاظ تخصص و تقوی تذهیب
نفس به دستگاه قضائی معرفی کنند تا نظام قضائی
کارآمدتر و چابکتر شود.رئیس قوه قضائیه همچنین
خاطرنشــان کرد که از این پس بر اســاس مباحثات
صورت گرفته با دانشــگاه علــوم قضائی جذب نیرو
در آنجا متفاوت خواهد شــد و نقل و انتقال همکاران
قضائی نیز متأثر از سند تحول خواهد بود.وی تأکید بر
تشکیل ستاد یا قرارگاهی برای پیگیری و اجرای سند
تحول در معاونت راهبردی قوه قضائیه تأکید کرد که
باید گروههای تحولگرا و تحول خواه در بخشهای
مختلف قضائی به کار گرفته شوند و افزود :کسانی که
به وضع موجود عادت کردهاند نمیتوانند منشأ تحول و
تغییر نگرشها از نگاههای پاسخگو ،شفاف و هوشمند
به جای نگاههای قدیمی باشند.رئیســی از همکاران
دســتگاه قضا ،نخبگان و دانشــگاهیان و حوزویان
خواست که سند تحول قضائی را به طور کامل دقیق
مطالعه کرده و دیدگاهها ،نظرات و پیشنهادات خود را
برای ارتقا ساالنه این ســند بر اساس تأکیدات مقام
معظم رهبری به معاونت راهبردی ارائه دهند.
رئیس دســتگاه قضــا در پایان با تقدیــر از عملکرد
همکاران دســتگاه قضا در رســیدگی به پروندهها و
خدمت شــبانهروزی به مردم در ایــام کرونا به ویژه
اقدام ارزشمند قضات برای حضور در زندانها ،بر لزوم
تداوم رعایت پروتکلهای بهداشتی تأکید کرد و گفت:
نباید لحظهای در کار مردم وقفه ایجاد شود ،اما باید از
جان همکاران قضائی و ارباب رجوع نیز صیانت شود
و کاهش آمارابتال نباید موجب سستی در رعایت اصول
بهداشتی شود.

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود هــزار خدمــات آذین نــو درتاریخ
 01/10/1399به شــماره ثبت  570081به شناسه ملی 14009665585
ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهــی میگردد .موضوع فعالیت :موضوع فعالیت :انجام خدمات مشــاوره
ای و پیمانــکاری و اجــرا ,و خرید ملزومات در زمینه کلیــه فعالیت های مر بوط به
ســاختمانهای صنعتی  ،اداری و مسکونی( اشــخاص حقیقی و حقوقی ) و نیازهای
افراد ســاکن در ســاختمانها اعم از احداث و تجهیز و دکوراســیون داخلی شامل
پوشش های کاذب ،سقف ،دیوار پارتیشن و تزئینات داخلی منازل ،ساختمانهای
اداری ،تجــاری طراحــی و مشــاوره اجراء و نظــارت و نگهداری کلیه سیســتمهای
تاسیســات صنعتی  ،ساختمانی (مدیریت بر تاسیســات ساختمان) ،ساختمانهای
بلنــد مرتبــه وکارخانجات مدیریت و کنترل سیســتمهای ســخت افــزاری و نرم
افزاری شبکه های کامپیوتری ،سیستمهای اعالن حریق ،نور پردازی و روشنایی
نمای ســاختمان ازقبیل مســکونی  ،اداری  ،تجاری انجام کلیه امور خدماتی ایاب
و ذهاب جابجایی پرســنل تامین مایحتاج اشــخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای
اداری و غیــر اداری اعــم از پوشــاک و تهیــه غــذا وملزومات روزانــه ،نظافت ،
پذیرایی ارگانها و موسســات و شــرکت هــای دولتی و غیر دولتــی تامین نیروی
انســانی الزم خرید و فــروش واردات و صادرات کلیه کاالهــای مجاز بازرگانی ،
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی ،ارائه کلیه خدمات در امر تجارت داخلی و بین
المللی  ،اخذ نمایندگی از شــرکتهای داخلی و خارجی  ،اعطای نمایندگی به ســایر
اشخاص حقیقی و حقوقی  ،تشکیل دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور به
منظور اهداف شــرکت  ،شــرکت و مشارکت در سایر شرکتهای داخلی و خارجی با
خرید ســهام انعقاد قرارداد  ،شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی
 ،اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسســات مالی و هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با
موضوع شرکت  .ارائه کلیه خدمات و تسهیالت در امر تجارت داخلی و بین المللی
شــرکت و مشــارکت در سایرشرکتهای داخلی وخارجی با خرید سهام و یااز طریق
تشــکیل کنسر ســیوم و یا انعقاد قردادها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :
اســتان تهران  -منطقه  ، 14شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله
نظامی گنجوی  ،خیابان رستگاران  ،خیابان چهل شاهد  ،پالک  ، 4طبقه اول  ،واحد
 2کدپســتی  434894163 1ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه وادی
پور به شماره ملی  0011970715دارنده  100000ریال سهم الشرکه آقای
روزبه علیقلی پور خوئی به شماره ملی  0063561530دارنده  900000ریال
ســهم الشرکه مدیر عامل خانم فاطمه وادی پور به شماره ملی 0011970715
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی
و همچنیــن کلیه نامــه های عادی و اداری باامضاء اقای روزبــه علیقلی پور خوئی
یکی از شــر کاء همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساســنامه ثبت موضوع فعالیــت مذکور به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت
نمی باشــد .سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1069316
آگهی تغییرات شرکت نگین رزخراسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت 27720و شناســه ملی 10380431097به اســتناد صورتجلســه مجمع
عمومیفوقالعادهمورخ 22/02/1398ونامهشماره 4383/128/982مورخ
 30/03/1398ادارهکلمیراثفرهنگیصنایعدســتیوگردشــگریخراسان
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق
گردیــد :آموزش دوره های مرتبط با هتلداری و مهمان داری پس از اخذ مجوزهای
الزم و ثبــت موضــوع فعالیت مذکور بــه منزله اخــذ و صدورپروانه فعالیت نمی
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریمشهد()1069358

خبر

ویروسجدیدکرونا
پشتدروازههایکشوراست

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ویروس جدید پشت دروازه های کشور است،
گفت :همواره باید آماده بوده و مرزها را بسیار قوی کنترل کنیم.
به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در همایش بررسی
آخرین وضعیت طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید ۱۹به شیوه محله و خانواده محور (طرح
سردار شهید سلیمانی) که با حضور وزیر بهداشت و حضور مجازی روسای دانشگاه ها و دانشکده
های علوم پزشکی و فرماندههان سپاه برگزار شد ،ضمن تشکر از استانداران و فرماندهان سپاه
پاسداران برای همکاری با وزارت بهداشت جهت کنترل شیوع کرونا در کشور با تاکید براینکه
بایــد بدانیم اکنون در میدان جنگ حضور داریم ،اظهار کرد :با نگاه به الگوی بیماری در دنیا و
کشور متوجه خواهیم شد که فراز و فرودهای ویروس برای ما درس های مختلفی دارد.
وی با بیان اینکه ما در اردیبهشــت ماه به یک آرامش نســبی در کنترل بیماری رسیدیم اما
بالفاصله با موج ســهمگین ویروس مواجه شــدیم که تلفات بسیاری به همراه داشت ،گفت:
براساس برآورد بدست آمده اگر روند قبلی ادامه پیدا میکرد و محدودیتها اجرا نمی شد ،شاهد
 ۵۰هزار بستری بیشتر و  ۷هزار و  ۵۰۰مرگ بیشتر بودیم.
معاون بهداشــت وزارت بهداشت ضمن اشــاره به این موضوع که اگر کوچکترین غفلتی در
خصوص رعایت پروتکل ها داشته باشیم پیک بعدی بیماری بهمن ماه خواهد بود که اتفاقات
ناگواری را به همراه خواهد داشــت ،مطرح کرد :رفتار ویروس قابل پیش بینی نیست و اکنون
جهش فوق العاده ای پیدا کرده است.
رئیســی با اشاره به اینکه میلیون ها نفر در آستانه سال نو میالدی در انگلیس درگیر ویروس
جدید شده اند ،گفت :ویروس جدید پشت دروازه های کشور است به همین جهت همواره باید
آماده بوده و باید مرزها را بسیار قوی کنترل کنیم و برنامه ریزی های الزم را برای زمانی که
قدرت سرایت ویروس افزایش پیدا کرد ،داشته باشیم.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد :کووید  19تقریبا در حال از بین رفتن است و
ویروس انگلیسی در حال جایگزین شدن است .از  30شهریور این ویروس در انگلستان شیوع
پیدا کرد اما متاســفانه به درستی اطالع رسانی نشد و در هفته سوم آذر ماه که تعداد مبتالیان
به هزار و  108مورد رسید اطالع رسانی شد؛ در نیجریه و آفریقای جنوبی هم موتاسیون جدید
اتفاق افتاده است اما این حجم از موتاسیون در ویروسی که آر ان ای بوده ،بسیار عجیب و نشان
دهنده این است که ویروس قابل پیش بینی نیست.
وی تصریح کرد :در صورت بروز ویروس جدید باید مجموعه اقداماتی که اکنون در طرح شهید
سلیمانی در حال اجرا است را ادامه دهیم .بیماریابی زودرس ،ایزوله و رصد اطرافیان بیمار سه کار
اصلی هستند که هرگز نباید فراموش شوند.
رئیسی با تاکید برای اینکه ما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم ،یادآور شد :در ارتباط با تعداد
تست هیچ کمبودی نداریم؛ تاکنون حدود  800هزار تست توزیع شده و یک میلیون و  200هزار
تست هم داریم که در صورت نیاز دانشگاه ها توزیع خواهیم کرد.

آگهیتغییراتشــرکتتعاونیماهیسانبهشمارهثبت4698
وشناســهملی 10780081600بهاســتنادصورتجلســهمجمع
عمومی فــوق العاده مــورخ  24/08/1399و بــه موجب تاییدیه
شــماره20558مورخ 17/9/1399اداره کل تعــاون کار ورفــاه
اجتماعی اســتان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1:مرکز اصلی
شــرکت در واحد ثبتی اراک به آدرس:اســتان مرکزی،شهرستان
اراک،بخشمرکزی،شهراراک،محلهشهرکصنعتیشماره،1خیابان
توســعه،1خیابان ســرداران،قطعه ،114طبقه همکف،کدپستی
3819953588انتقــالیافتومادهمربوطدراساســنامهاصالح
شــد-2.به موضوع فعالیت شــرکت مــوارد ذیل الحــاق گردید و
ماده مربوط در اساســنامه اصالح شد:اجرا و راه اندازی پروژه های
استخرپرورشآبزیان-درصورتلزومبااخذمجوزهایالزم(ثبت
موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشد)ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانمرکزیادارهثبتشرکت
ها و موسسات غیرتجاری اراک ()1069211

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص ســانا ســامت ســورین درتاریــخ
 06/10/1399بهشــمارهثبت 74971بهشناسهملی14009675560
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهــی میگردد .موضــوع فعالیت :تولیــد ،خرید  ،فروش صــادرات و
واردات در حوزه تجهیزات پزشــکی ،خدمات درمانی ،تجهیزات یکبار مصرف
پزشــکی ،تجهیزات و دستگاههای بیمارستانی ،تعمیرات و احیاء دستگاه های
بیمارستانی ،پروتزها و ایمپلنتهای پزشکی ،مواد غذایی ،دارویی ،آرایشی،
بهداشــتی ،محصــوالت کشــاورزی،صادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجاز
بازرگانی ،ارائه خدمات بیمارستانی (اعم از تامین نیرو انسانی جهت شرکت،
تهیه و طبخ غذا ،ملزومات بهداشــتی ،درمانی و دارویی ،فراهم نمودن زمینه
و ارائه خدمات بهداشتی درمانی  ،مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ،اخذ
وام و تســهیالت از بانکها و موسســات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی جهت
شرکت،اخذواعطاینمایندگیبهاشخاص،شرکتدرنمایشگاهها،شرکتدر
مناقصــههاومزایدهها،درصــورتلزومپسازاخذمجوزهایالزمازمراجع
ذیربــط مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
خراســانرضوی،شهرســتانمشــهد،بخشمرکزی،شهرمشهد،محلهکوثر
 ،بلوار هاشمیه [شــهیدصارمی ، ]26خیابان کوثرشمالی [29هاشمیه ، ]26
پالک  ، 94طبقه دوم  ،واحد  5کدپســتی  9178633913سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت اســت از مبلــغ 1,000,000ریال نقدی منقســم به10000
ســهم 100ریالی تعداد 10000سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000ریال
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  200/950مورخ 17/09/1399
نزد بانک رفاه کارگران شــعبه بیمارســتان قائم با کد  950پرداخت گردیده
اســتاعضاهیئتمدیرهخانمناهیدمجاوربهشــمارهملی0933575270
وبهســمتنایبرئیسهیئتمدیرهبهمدت 2ســالوبهســمتمدیرعامل
به مدت  2ســال آقای علی مجاور به شــماره ملی 0943304466و به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال خانم فاطمه شکرریز به شماره ملی
 1260565671و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل سفته  ،بروات
 (،به استثنای چک) قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و
اداری باامضاء مدیرعاملهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد .چکهای شرکت با
امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهبازرسانخانملیالامیرپوربهشمارهملی
 0938959557به ســمت بازرس اصلی به مدت 1سال آقای ایمان گوهری
محمودآبادی به شــماره ملی 0942560760به سمت بازرس علی البدل به
مدت 1سالروزنامهکثیراالنتشاراعتدالجهتدرجآگهیهایشرکتتعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت
هاوموسساتغیرتجاریمشهد()1069359

