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خرازی:

رئیــس شــورای راهبردی روابــط خارجی دقــت در مواجهه با
کشــورهای اروپایی را به علت بدعهدی آنان ضروری دانست و
تاکید کرد :نباید فریب خوشرویی ،لبخند و روابط ظاهری با آنان
را خورد.
به گزارش ایســنا ،ســید کمال خرازی درباره نحــوه مواجهه با
زیاده خواهی ســه کشور اروپایی در موضوع برجام ،گفت :با مرور
خاطرات دوره مسئولیتم در وزارت خارجه میبینم که در آن مقطع
هم روابط و رفت و آمدهای ما با اروپاییها بســیار نزدیک شده
بود ،اما دست از شیطنت علیه کشورمان برنداشتند.
وی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما افزود :یکبار برای حضور
در جلســهای به بروکسل رفتیم و آن جا تصمیم گرفتیم با رئیس
اتحادیه اروپا در ایرلند هم دیدار کنیم .پس از آن دیدار ،گفتیم چرا
با اعضای برجسته اروپایی هم دیدار نکنیم و به فرانسه ،انگلیس
و آلمان رفتیم بدون آن که از قبل برنامه ریزی شده باشد و صرفا
با تماس تلفنی توانستیم با عالیترین سطح مقامات این کشورها
اعم از شــیراک ،بلر و شرودر و نیز رئیس جمهور ایرلند به عنوان
رئیس دورهای اتحادیه اروپا دیدار کنیم.
خــرازی گفت :بــا آنکــه در آن دیدارها از مواضع مــان کوتاه
نمیآمدیم ،اما این موضوع نشــان مــیداد که چقدر روابط ما به
اروپاییها نزدیک شــده در عین حال ،آنان دســت از شــیطنت
برنداشتند؛ قول دادند ،اما عمل نکردند به طوری که در آن مقطع
هم برای سرمایه گذاری ،مشارکت اقتصادی و کارهای جدی به
ایران نیامدند.وزیر اسبق امور خارجه افزود :کارهای زیادی انجام
شــد ،اما نه در حدی که تحول بزرگی روی دهد و حضورشــان
در کشــورمان دائمیتر شود؛ این نشــان داد که میان ما و آنان،
اختالفات ریشــهای وجود دارد که ناشی از روحیه استقالل طلبی
ماســت و میخواهیم خودمان باشیم و با حفظ افکار و عقایدمان؛
به بیگانگان وابسته نباشیم و راه خود را طی کنیم.
وی گفــت :اروپایی ها ،اتــکای مردمی ما را برنمــی تابند و به
انواع شــیوهها متوسل میشوند تا به هدف شــان برسند ما هم
باید درعین گفتوگوهای دیپلماتیــک هیچ گاه فراموش نکنیم
که در چه صحنهای هســتیم؛ با چه کسانی مواجهیم و راه اصلی
را گم نکنیم.
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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

اخبار

نباید فریب لبخند اروپاییها را
خورد

سیاست

مردم بدانند وسیلهای برای آزمایش واکسن نیستند

رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای ساخت واکسن یا برای خرید
واکسن هر ارزی و هر ریالی نیاز باشد بالفاصله به هر قیمتی و
برخالف همه مشکالت ،آن را تأمین خواهیم کرد ،گفت :ما زودتر
از این هم میتوانستیم واکسن وارد کنیم و واکسنهایی در اختیار
ما بود ،اما واکسنها متعلق به شرکتهایی بودند که میخواستند
آن را روی مردم ما آزمایش کنند.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در
جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا ،به همکاری مردم و مراعات
پروتکلها برای کاهش روند شیوع این ویروس در کشور اشاره
کرد و گفت :در مجموع آمار امروز نشــان میدهد تالش انجام
گرفته در آذر ماه شــرایط مناسبتری به وجود آورد و  ۸۰درصد
بســتریها و  ۷۰درصد فوتیها کاهش یافته است .البته به آن
نقطه مطلوب نرسیدیم و برای رسیدن به نتیجه هنوز باید تالش
خود را ادامه دهیم ،اما شــرایط بسیار بهتر شــد .وی ادامه داد:
همکاری مردم باعث شد امروز در مصوبات ما یک وضعیت جدید
تصویب شود و آن وضعیت «شهرهای آبی» برای مناطق زردی
بود که تعداد کرونای مثبت آن ۲ ،در  ۱۰۰هزار اســت و شرایط
نزولی دارند .در این مناطق آبی تقریبا همه کسب و کارها فعالیت
میکنند و در مناطق زرد هم با مراعات پروتکلهای شدید ،کسب
و کارها فعالیت خود را ادامه خواهند داد.
روحانی با بیان اینکه بسیار مهم است شرایطی که امروز به آن
رسیدیم پایدار بماند و به شرایط گذشته در ماههای پایانی سال
بازنگردیم ،گفت :باید اقدامات پیشگیرانه را برای اینکه وارد موج
چهارم نشویم تا پایان سال مشکل نداشته باشیم ،ادامه دهیم .ما
برای موفق شــدن در برابر این ویروس باید مجموعه کارهایی
انجام دهیم که اگر هر یک از این مجموعهها آســیب ببیند ،ما
را با خطر مواجه میکند .یعنی همانطور که ماسکزدن ضروری
است ،رعایت فاصلهگذاری و دورهمی و اجتماعات هم به همان
نســبت ضروری اســت .پس باید مراقبت کنیم که اجتماعاتی
تشکیل نشود ،هرچند که در روزهای اخیر شاهد تجمعاتی بودیم
و خیلیها از این موضوع گالیه کردند.
رییس جمهور یادآور شد :من یک مثالی دارم که البته آن را برای
مسائل امنیتی مطرح میکنم اما در موضوع سالمت هم میشود
به آن اشاره کرد به خصوص که سالمت مردم نیز موضوعی به
اهمیت همان امنیت اســت؛ آن مثال این بود که میگفتم اگر
در این زنجیره این اقدامات ،یک حلقه سســت یا ضعیف شود
معنایش ضرب شــدن همه اقدامات انجامشده تا کنون در صفر
است .ضرب یک عدد در صفر برابر با صفر میشود و یعنی همه
اقدامات ،نتیجه صفر دارند.
وی افرود :در موضوع رعایت پروتکلهای بهداشتی هم همین
است؛ همه اینها حلقههایی را تشکیل میدهند که مانع گسترش
این ویروس شــوند و اگر هر یک از این حلقهها ضعیف شــود،
کل مدیریــت را از بین میبرد.رییــس جمهور با تاکید بر اینکه
مجموعه اقدامات باید مورد مراعات و اســتمرار ما باشد ،گفت:
وقتی ناچاریم محدودیتهای شــدید را اعمال کنیم ،مشکالت

آگهــی تغییرات شــرکت تعاونی تولیدی عمرانی شــایا بتن گلســتان
به شــماره ثبت  1148و شناســه ملــی  14003274751به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/09/09
ونامه شماره /99/2709/627ص مورخ  1399/10/04اداره تعاون
کار ورفاه اجتماعی شهرستان کالله تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و
صورتهای مالی سالهای  97و  98به تصویب مجمع رسید  .مریم آق اتابای
به شماره ملی  2031634161و عبدالرحمن صوف زاده به شماره ملی
 2030135844و مریــم تورانی به شــماره ملــی  2031602128به
عنــوان اعضاء اصلی هیات مدیره و عبدالکریم اعتصامی به شــماره ملی
 2030083755بــه عنوان عضو علی البدل هیات مدیره به مدت ســه
سال انتخاب گردیدند .سحر صوف زاده به شماره ملی 2020735873
به عنوان بازرس اصلی و سلوا اعتصامی به شماره ملی 2020815966
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلســتان مرجع ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری کالله ()1075589

آگهی تغییرات شرکت چند منظوره کارکنان اداره کل شیالت گلستان
تعاونــی به شــماره ثبت  2256و شناســه ملــی  10700093915به
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ  1399/07/15که طی نامه
شماره 1676-1399/07/21اداره تعاون گرگان به این اداره واصل
گردیده اســت  ،تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :ابوالقاســم شــهری نژاد
بشــماره ملی 2249308802به ســمت رئیس هیات مدیره و حســین
صالحی یانســری بشــماره ملی 2181638330به ســمت نایب رئیس
هیات مدیره و ســیدتقی مقدســی بشــماره ملــی 1219286842به
ســمت منشــی هیات مدیره برای مــدت باقیمانــده دوره خدمت هیات
مدیــره حداکثــر تا تاریــخ  1400/10/27انتخاب شــدند  .ســیدتقی
مقدســی کدملی  1219286842بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت
باقــی مانده دوره خدمت هیات مدیره حداکثر تا تاریخ 27/10/1400
ابقاء شدند  - .کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل
چک-سفته و برات و اوراق بهادر با امضای ثابت آقای سیدتقی مقدسی
مدیرعامل و آقای ابوالقاســم شــهری نژاد رئیس هیات مدیره در غیاب
وی با امضاء آقای حسین صالحی یانسری نائب رئیس و مهر شرکت دارای
اعتبار اســت و اســناد و نامه های عادی با امضای آقای سیدتقی مقدسی
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتان گلســتان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری گرگان
()1075615
آگهی تغییرات شــرکت تعاونی ماهیگیران پره نیاز آباد به شماره ثبت
 99و شناســه ملــی  10700011292به اســتناد صورتجلســه هیئت
مدیره مورخ  1394/12/25تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :آقای عبداهلل
کــم باکدملــی 2239892870 :به ســمت رئیس هیات مدیــره و آقای
عزیزمحمدکــر باکدملــی  2239895640:به ســمت نائب رئیس هیات
مدیره و آقای عیدمحمدخواجه باکدملی 2239541296 :منشــی هیات
مدیرهــو حاجی احمد کم بــا کد ملی  2239732040بســمت عضو علی
البدل هیئت مدیره وآقــای عیدمحمدخواجه باکدملی 2239541296
بسمت مدیرعامل شرکت تعاونی به مدت سه سال انتخاب گردیدند .کلیه
قراردادها و اســناد رســمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک-سفته و برات
و اوراق بهــادر با امضــای ثابت آقای عیدمحمدخواجــه مدیرعامل و آقای
عبــداهلل کم رئیس هیات مدیره در غیاب وی با امضاء آقای عزیزمحمدکر
نائب رئیس و مهر شــرکت دارای اعتبار اســت و اسناد و نامه های عادی با
امضای عیدمحمدخواجه مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود .اداره
کل ثبت اســناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بندر ترکمن ()1075626

فراوانی در زندگی و اقتصاد و فرهنگ جامعه ایجاد میشود .باید
کاری کنیم زمان محدودیتهای شدید را با همکاری با همدیگر
به حداقل ممکــن کاهش دهیم.روحانی یادآور شــد :ما وقتی
ناچاریم محدودیتهای شدید را اعمال کنیم ،مشکالت فراوانی
در زندگی و اقتصاد و فرهنگ جامعه ایجاد میشــود .پس باید
کاری کنیم زمان محدودیتهای شدید را با همکاری با همدیگر
به حداقل ممکن کاهش دهیم.رییس جمهور گفت :نکته دیگر
که بسیار مهم است و در این جلسه درباره آن تصمیمات خوبی
اتخاذ شد ،مسئله واکسن است .یکی از مطالبات مردم این است
که سریع تر بتوانیم واکسن مورد اطمینان را در اختیار مردم قرار
دهیم و مرجع ما در واکســن سازمان بهداشت و درمان است .ما
در داخل هم به دنبال این هســتیم که هرچه سریعتر واکسن را
به نتیجه برسانیم که البته اقدامات خوبی انجام گرفته است .در
خارج هم علیرغم همه محدودیت ها و همه مشکالت دنبال این
هستیم که بتوانیم واکســن مطمئنی را خریداری و وارد کشور
کنیم.وی افزود :ما برای خرید واکســن بیش از  ۴۰روز گرفتار
نقل و انتقال پول بودیم .یکی از موارد و مثالهای بسیار روشن
جنایتی که آمریکا علیه ملت ایران انجام داد ،در تهیه واکســن
کرونا بود.روحانی تصریح کرد :آمریکاییها برای جابهجایی پول
ن کواکس
به حساب شرکتی جهت اینکه زمان نوبتمان ،واکس 
را خریداری و وارد کشور کنیم مشکالت زیادی ایجاد کردند اما
دولت با همه این مشــکالت اقدامــات الزم را انجام داد .یعنی
چه آنجایی که واکسن مشترک میخواهیم بسازیم چه واکسن
بخواهیم بخریم و چه در داخل تولید کنیم ،هر جا ارز و ریال نیاز
بوده دولت بدون هیچ مضایقهای علیرغم همه سختیها در این
زمینه با دست باز وارد شده است.رییس جمهور با تاکید بر اینکه
برای ساخت واکسن یا برای خرید واکسن هر ارزی و هر ریالی
نیاز باشد بالفاصله به هر قیمتی و برخالف همه مشکالت ،آن
را تأمین خواهیم کرد ،گفت :ما زودتر از این هم میتوانســتیم
واکسن وارد کنیم و واکسنهایی در اختیار ما بود ،اما واکسنها
متعلق به شرکتهایی بودند که میخواستند آن را روی مردم ما

تاسیس شــرکت تعاونی مروارید تجارت صنعت قره قاشلی درتاریخ
1399/10/01بهشمارهثبت1691بهشناسهملی14009664950
ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت
اطــاع عموم آگهــی میگردد .موضــوع فعالیت :تهیــه  ،توزیع ،صادرات
و واردات مــواد غذایی،کشــاورزی ،صنعتــی ،دامداری،ماشــین آالت
و تجهیــزات و قطعــات یدکی و خدمات بســته بندی و عمــل آوری انواع
آبزیان و پرورش آبزیان و صادرات آن  ،صادرات و واردات کلیه کاالهای
مجــاز بازرگانی  ،پرورش و فرآوری طیور ،محصوالت گلخانه ای  ،فرآوری
زیتون  ،خدمات توســعه کشــت نهال و بذر  ،تعمیر ماشین آالت و ادوات
و مکانیزاســیون کشــاورزی  ،مشارکت در کلیه مناقصه ها و مزایده ها و
انجام معامالت مالی و تجاری و صنعتی که بطور مســتقیم یا غیر مســتقیم
بــه تمــام و یا هر یــک از موضوعات مشــروحات فوق مرتبط باشــد  ،اخذ
تســهیالت بانکــی اعم از ریالــی و ارزی از کلیه بانکها و موسســات مالی
و اعتبــاری تابع بانک مرکزی جمهوری اســامی ایــران و بانکهای خارجی
بــا موافقت کلیه ســهامداران  ،عقد قرار داد با کلیه دســتگهای اجرایی
 ،شــرکتها و موسســات وابســته به آنها و اشــخاص حقیقی و حقوقی ،در
صــورت لــزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح  .شــرکت در
مناقصه ها و مزایده های مرتبط با حوزه فعالیت شــرکت به موجب مجوز
از اداره کل وزارت جهاد کشاورزی برابر با شماره مجوز  9845در تاریخ
1397/01/28در اســتان مربوطه این آگهی به ثبت رســید.به موجب
مجوز از اداره کل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برابر با شماره مجوز
 580در تاریــخ 1399/08/15در اســتان مربوطه ایــن آگهی به ثبت
رسید .مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
گلستان  -شهرستان ترکمن  -بخش سیجوال  -دهستان قره سوشرقی
 روســتا قــره قاشــلی-قره قاشــلی-کوچه عدالت[6مختومقلی-]7خیابان مختــوم قلی-پالک 0-طبقه اول -کدپســتی 4893114574
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  7,000,000ریال نقدی
اولین مدیران آقای اســماعیل صادقی به شماره ملی 2230115995
و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3ســال و به ســمت عضو
اصلــی هیئت مدیره به مدت  3ســال خانم مرضیه ایری به شــماره ملی
 2230190075و به ســمت منشــی هیئت مدیره به مدت  3سال و به
ســمت مدیرعامل به مدت  3ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره
به مدت  3ســال خانم آرزو قره قول به شــماره ملی  2239567848و
به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت  3سال خانم جمیله قره
قول به شــماره ملی  2239638338و به سمت رئیس هیئت مدیره به
مدت  3ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  3سال خانم
آیناز قرجه به شــماره ملی  6280000273و به سمت عضو علی البدل
هیئــت مدیره به مدت  3ســال دارندگان حق امضــا  :کلیه قراردادها و
اســناد رســمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک-ســفته و بــرات و اوراق
بهــادر بــا امضای خانم مرضیه ایــری مدیرعامل و خانــم جمیله قره قول
رییــس هیــات مدیره در غیــاب رییس با امضاء آقای اســماعیل صادقی
نایب رییس و مهر شــرکت دارای اعتبار اســت و اسناد عادی و نامهها با
امضــای خانم مرضیه ایری مدیر عامل و مهر شــرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه بازرســان آقای امامقلی قره قول
به شــماره ملی  2239531282به سمت بازرس علی البدل به مدت 1
ســال خانم بی بی زهره نورعلی نژاد به شــماره ملی  6289292587به
ســمت بازرس اصلی به مدت  1ســال بموجب مجوز شماره  9845مورخ
 1397/01/28وزارت جهاد کشــاورزی تاسیس گردید .بموجب مجوز
شــماره  580مــورخ  1399/08/15وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تاسیس گردید .روزنامه کثیر االنتشار اعتدال به عنوان روزنامه اصلی
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن
()1075623

آزمایش کنند .به ما پیشــنهاد دادند و وزارت بهداشت درمان به
حق نپذیرفت و قبول نکرد.وی یادآور شــد :البته برخی کشورها
قبــول کردند که کاری به آنها نداریم؛ بنابراین مردم ما مطمئن
باشند آنها وسیله آزمایش برای شرکتهای سازنده واکسن قرار
نخواهند گرفت.روحانی با اشاره به چگونگی روند واکسیناسیون و
اولویتهای مشخصشده در این زمینه ،گفت :در این سند چهار
فاز مدنظر قرار گرفته است؛ وقتی واکسن در اختیار ما قرار بگیرد
در فاز اول ،اجرای این واکسیناسیون برای حدود یک میلیون و
 ۳۰۰هزار نفر خواهد بود که متشــکل از کادر درمان که در خط
مقدمند و افرادپرخطر است که در سرای سالمندان هستند یا جزو
معلولین و جانبازان محسوب میشوند .بنابراین افراد پرریسک و
کادر درمانی جزو فاز اول و گروه اول خواهند بود.
وی با بیان اینکه فاز دوم جمعیت باالتری را در برمیگیرد ،گفت:
در فاز دوم حدود  ۱۲میلیون نفر جمعیت که سن آنها باالست و
یا بیماری زمینهای دارند و یا هر دو در اولویت خواهند بود .در فاز
سوم و چهارم هم حدود  ۱۹میلیون نفر را در بر میگیرد؛ تالش ما
این است که فازها کوتاه شود و در حداکثر زمان آن را اجرا کنیم و
امیدواریم امسال و سال آینده این کار انجام شود.
روحانــی ادامه داد :البته حتی اگر واکســن در اختیار قرار بگیرد
واکسیناسیون و اجرای آن این گونه نیست که در یک لحظه یا
در یک روز انجام شــود .اگر بخواهیم به  ۶۰میلیون نفر واکسن
بزنیم؛ یعنی در دو نوبت  ۱۲۰میلیون بار باید این واکسن تزریق
شود .با توجه به مکانهای مختلف و با شیوههایی که داریم این
تزریق زمانبر است .اگر روزی هزار نفر هم کار واکسن را انجام
دهند با توجه به  ۶۰میلیون نفر حدود چند ماه زمان می برد که
این موضوعات در ســند امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس جمهور تاکید کرد :اگر در روز به  ۵۰۰هزار نفر واکســن
تزریق و این عدد ضرب در  ۶۰میلیون شــود ،تزریق واکسن ۳
ماه زمان میبرد و اگر بخواهد دوبرابر شــود ،زمان انجام آن هم
دوبرابر خواهد شــد .بنابراین تزریق واکسن و اجرای آن زمانبر
است که همه این موارد در سند امروز مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه مردم شایعات را در زمینه واکسنها قبول
نکنند ،گفت :شــایعه میکنند فالنجا واکســن دارند ،فالنجا
واکسن عرضه شده است و مردم را با این شایعات درگیر میکنند.
مردم به متخصصان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
قرارگاه عملیاتی و ســتاد گوش بدهند و فریب افراد سوءاستفاده
گر در این شرایط را نخورند.روحانی گفت :خرید واکسن و تهیه
آن هم جزو اولویتهایی اســت که انجام میشــود و انشاءاهلل
در زمان آن با شــرایطی که اعالم میشود ،در اختیار مردم قرار
خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اگر واکسن آمد و تزریق آن شروع شد
بهمعنای کنار گذاشتن پروتکلها نیست .این پروتکلها باید ماهها
ادامه پیدا کند ،چرا که اگر خود واکســن حتی اثر صد درصدی
داشته باشد که نسبت به آن مطمئن نیستیم ،اثرگذاری آن زمان
میبرد و بعد از آن هم دوز بعدی باید تزریق شود.

اخبار

دوقطبی واکسن ایجاد نکنیم

ســخنگوی دولت گفت :برنامه اولیه ما از ابتدا این بوده که پیش از اطمینان از واکسنهای
تولید شده خارجی ،خرید نکنیم.
به گزارش مهر ،علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان «دوران حساس ،الزامات
و فرصتها» نوشــت« :در ســال نو میالدی و در آســتانه ورود به  ،۱۴۰۰ملت ایران وارد
دوران نوینی از حیات سیاســی و اجتماعی خود میشــود و میتوان مروری بر مسیرهای
دستاوردهای ملت ایران در این شرایط دشوار تاریخی داشت .ما در سالهای گذشته فشاری
وصفناشدنی در مقابل جنگافروزی بیسابقه توسط دولت ترامپ را متحمل شدیم .از سویی
دیگر این روزها گفتهها و بیانهایی در فضای بسیار متفاوت میشنوم .متأسفانه با گذر زمان
به جای اینکه به سمت مباحث عمیقتر و راهگشاتر و کارشناسیتر برویم ،این روزها بیشتر با
جدالهای کالمی نفیانگارانه ،توهین و استفاده از واژگان و محتوای کالمی خشن مواجهایم
و حتی این نوع گفتوگوها را در الیههای سیاسی  -اجتماعی پایینتر هم مشاهده میکنیم.
به تعبیری سطح اخالقی کنش سیاسی در این روزها نازل شده و سقوط زیادی کرده است.
اما به رغم فشارهای خارجی و تخریبها و موانع داخلی در آستانه  ۱۴۰۰شاهد آشکار شدن
شکست سیاست فشــار حداکثری هستیم که آخرین مصداق و نمونه آن در روزهای اخیر،
شکست آمریکا در تالش برای احیای کمیته پیگیری تحریم در سازمان ملل بود .همزمان ما
سال سختی را با همه گیری ویروس کرونا پشت سر گذاشتیم .سالی که بر اثر فضاسازیهای
خبری و پنهان کاری بسیاری از دولتهای جهان از اعالم آمار واقعی کرونا ،وضعیت ایران را
در همهگیری کرونا نامناسب جلوه میدادند ولی امروز در ماههای پایانی سال ،نه تنها با همت
مردم و زحمات کادر درمانی ،موفق به مهار این ویروس شــدیم بلکه جز معدود کشورهای
پیشتاز در تولید واکسن نیز هستیم.
در مواجهه با این دستاوردهای انکارناپذیر ،با تالشهای پررنگتری در جهت ناامید کردن
مردم از سوی خارج و داخل به صورت ناآگاهانه روبرو هستیم که در مجموع آرامش ذهنی
مردم را هدف قرار دادهاند .دوقطبی ســازی میان واکسن وارداتی و واکسن ساخت داخل و
اشاعه بیاعتمادی به واکسن داخلی ،نمیتواند هدفی جز پراکندن بذر ناامیدی و ابهام در میان
مردم داشته باشد .در خالل این دوقطبی سازی ،خود تحقیری و یأس پراکنی ،نباید این افتخار
ملی را از یاد برد که ما تا امروز به رغم محدودیتهای مالی تحریم ،گامهایی را در راه تولید و
آزمایش واکسن ویروس کرونا برداشتهایم که تنها ملتهای انگشت شماری قادر به انجام آن
بودهاند .البته این فضاسازیهای تبلیغاتی برای بزرگنمایی نقاط منفی و کوچک نمایی نقاط
مثبت جدید نیست.برنامه اولیه ما از ابتدا این بوده که پیش از اطمینان از واکسنهای تولید
شده خارجی خرید نکنیم.موضوع دوم در جهت پراکندن یأس در این جنگ روانی ،شکست
فشار حداکثری و آشکار شدن ناتوانی تحریمها در متوقف کردن پیشرفتهای ملی ماست.
همانطور که در جلسه سخنگویی دولت در روز سه شنبه گذشته نیز بیان کردم «اگر اصرار
ما بر رفع تحریم است ،نشــانه استیصال ما نیست .ما حتی در شرایط تحریم نه تنها باقی
خواهیم ماند بلکه به رشد و توسعه نیز خواهیم رسید .رشد اقتصادی سال آینده گواهی بر این
مدعاست .ما رفع تحریم را حق مردم ایران میدانیم چه آمریکا بخواهد به برجام برگردد و چه
نخواهد .رفع تحریم حق مردم ایران است و این در وجدان جمعی بین المللی به عنوان حق
مسلم پذیرفته شده است».مطالبه رفع تحریم از حقوق شهروندی است و از مطالباتِ بجایی
است که مردم از دولت دارند .مسیر ما هم در این هدف روشن است.
در شــرایط تاریخی امروز که به آن میتوان عنوان دوران پر از فرصت و تهدید داد ،راهکار
را در گفتوگــوی بزرگ اجتماعی در فضای آرام میبینم .همگان میتوانند با حفظ مواضع
خود در این گفتوگو مشــارکت کنند .این گفتوگو ابتدا باید در ساخت قدرت و به تعبیری
در میان «باالنشــینان» صورت گیرد .آنگاه در میان الیههای اجتماعی و مردم قابل تصور
خواهد بود .دولت به عنوان محور کنش برای کسب منافع ملی در این دوره تاریخی است.
نباید دست و پای دولت را با کنشهای مختلف بست .باید اجازه داد همه این تواناییها برای
کسب منافع ملی و استفاده از فرصتهای ملی پیشرو به کار گرفته شود نه اینکه مصروف
به خنثی کردن اختالفات باشد».

آگهی تغییرات شــرکت خدمات بیمه ای حامیان اقتصاد کویر شرکت
تعاونــی به شــماره ثبت  2359و شناســه ملــی  10860240332به
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطور فــوق العــاده مورخ
 1399/09/19و نامه شــماره  2678مــورخ  1399/09/23اداره
تعــاون کارو رفاه اجتماعی شهرســتان ســبزوار تصمیمــات ذیل اتخاذ
شــد  :مهشــید راهبر عبدالکریــم کدملی  1861246943و پریســا
کامــل کدملــی  0794683517و حســین فرهــادی زاده کدملــی
 0790516462به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و یوسف مشهدی
کدملــی  0791844242و علیرضــا کامــل حســن زاده خبــاز کدملی
 0934485364به ســمت اعضاء علی البــدل هیأت مدیره به مدت 3
ســال انتخاب گردیدند .حسین چشمی مقدم کدملی 0793512948
و رویا ناوی پور کدملی  0793533090به ســمت بازرســین شــرکت
برای مدت یکســال انتخاب گردیدند .صورتهــای مالی  1398تصویب
گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت
شــرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار ()1076088

آگهی تغییرات شــرکت شــرکت حمل و نقل بین المللی مســیر طالیی
پارسیان شــرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  48440و شناسه
ملی  10380647995به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مــورخ  1399/09/26و نامه شــماره  5768مــورخ 1399/09/27
انجمــن صنفــی کارفرمایی شــرکتهای حمــل و نقل بین الملل خراســان
رضــوی تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :خانم مهــروز آگنج به شــماره ملی
 0940778459بــا پرداخت مبلــغ  3510000000ریال به صندوق
شرکت ســهم الشــرکه خود را به  3600000000ریال افزایش داد.
آقای حســین مرادی به شــماره ملی  0919815251بــا پرداخت مبلغ
 3 90000000ریــال بــه صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را به
مبلغ  400000000ریال افزایش داد .در نتیجه ســرمایه شــرکت از
مبلــغ  100000000ریــال به 4000000000ریــال افزایش یافت
و مــاده مربوطــه در اساســنامه شــرکت اصالح گردید .ســهم الشــرکه
نهایی شــرکا به شــرح ذیل می باشــد :خانم مهروز آگنج به شــماره ملی
 3600000000 0940778459ریال آقای حســین مرادی به شماره
ملی  0919815251مبلغ  400000000ریال اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشهد ()1075126

آگهی تغییرات شــرکت خدمات بیمه ای حامیان اقتصاد کویر شــرکت
تعاونــی به شــماره ثبت  2359و شناســه ملــی  10860240332به
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399/09/19و نامــه
شــماره  2678مورخ  1399/09/23اداره تعــاون کارو رفاه اجتماعی
شهرســتان ســبزوار تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :خانم مهشــید راهبر
شــماره ملی  1861246943به ســمت مدیرعامل و خانم پریسا کامل
به شــماره ملی 0794683517به سمت رئیس و آقای حسین فرهادی
زاده بــه شــماره ملــی  0790516462به ســمت نائب رئیــس وخانم
مهشــید راهبر به شــماره ملی 1861246943به ســمت منشی هیأت
مدیره انتخاب شــدند کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهد آور بانکی
از قبیل چک  ,ســفته ,برات و اوراق بهادار با امضای ثابت خانم مهشــید
راهبر (مدیرعامل) و خانم پریسا کامل ( رئیس هیات مدیره ) و در غیاب
ایشــان به امضاء آقا حســین فرهادی زاده (نایب رئیــس هیئت مدیره
) و مهــر تعاونی دارای اعتبار اســت و اســناد و نامه هــای عادی با امضای
خانم مهشــید راهبر ( مدیرعامل ) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود .اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سبزوار ()1076091

آگهی تغییرات صندوق قرض الحســنه رســول اکرم ص ایثار موسسه
غیر تجاری به شــماره ثبت 6و شناســه ملی 10200001236به استناد
صورتجلسههیئتمدیرهمورخ1399/07/23ومجوزشماره1167مورخ
 1399/08/20سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقایعلیوزیریخوشهمهربهشمارهملی1689680271بهسمترئیس
هیئتمدیرهآقایمرتضیاعظمیبهشمارهملی 1550331523بهسمت
نائبرئیسهیئتمدیرهآقایتوحیداخدربهشمارهملی1552007537
به ســمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره آقای فضل اله وحیدی به
شمارهملی 6189655221بهسمتعضواصلیهیئتمدیرهآقایمحمد
شوقی به شماره ملی  1465574621به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
آقای رضا حسین زاده به شماره ملی 1551868555به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره آقای حسین ناصر اسالمی به شماره ملی 1551862433به
سمتعضواصلیهیئتمدیرهانتخابگردیدند.کلیهاسنادواوراقبهادار
و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک امضاء از دو امضاء رئیس هیئت مدیره
یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر باشد .ب :مکاتبات
اداریباامضاءمدیرعاملومهرصندوقمعتبرباشد.ادارهکلثبتاسنادو
امالکاستانآذربایجانشرقیمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
مراغه ()1073378

آگهــی تغییــرات شــرکت مزرعــه گیل مــرغ شــرکت با مســئولیت
محــدود به شــماره ثبت  9393و شناســه ملــی  10720224852به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/07/06
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  1- :آقایان صفرعلی نوید طالمی به شــماره
ملــی  6539693443و رحیم نویــد طالمی با کد ملی 6539796481
کــه هرکــدام دارای  330330000ریــال ســهم الشــرکه می باشــد ,
بموجب ســند صلح به شــماره  27896مورخ1398/07/06صادره از
دفتراسناد رسمی  163حوزه ثبتی رشت هر کدام مبلغ 329830000
سهمالشرکه خودرا به رحمت اله نوید طالمی بهکدملی6539231644
منتقل و ســهم الشــرکه خود را به مبلغ  500000ریال کاهش دادند.
دارندگانسهمالشرکهپسازانتقالسهمالشرکه:صفرعلینویدطالمی
دارای  500000ریال سهم الشرکه رحیم نوید طالمی دارای 500000
ریال سهم الشرکه رحمت اله نوید طالمی دارای  1000000000ریال
ســهم الشــرکه اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()1074562

آگهــی تغییرات صندوق قرض الحســنه رســول اکرم ص ایثار موسســه غیر
تجاری به شــماره ثبت  6و شناســه ملی  10200001236به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/07/23و مجوز شــماره 1167
مورخ  1399/08/20ســازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
افراد نامبرده ذیل برای مدت دو ســال بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب
گردیدند :آقای علی وزیری خوشــه مهر به شــماره ملی  1689680271به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره .آقای مرتضی اعظمی به شماره ملی  1550331523به
سمت عضو اصلی هیئت مدیره .آقای توحید اخدر به شماره ملی 1552007537
بــه ســمت عضــو اصلی هیئــت مدیــره .آقای فضــل اله وحیــدی به شــماره ملی
 6189655221به سمت عضو اصلی هیئت مدیره .آقای محمد شوقی به شماره
ملی  1465574621به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره .آقای رضا حســین زاده
به شــماره ملی  1551868555به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره .حسین ناصر
اســامی به شــماره ملــی  1551862433به ســمت عضو اصلی هیئــت مدیره.
اشــخاص نامبــرده ذیل به مدت دو ســال بعنــوان اعضا علی البــدل هیئت مدیره
انتخــاب گردیدند :آقای مهدی ماهری به شــماره ملی  1552008665به ســمت
عضو علی البدل هیئت مدیره .آقای ابراهیم قهرمانی سفیده خوان به شماره ملی
 1550308629به ســمت عضو علی البــدل هیئت مدیره .تراز و بیالن منتهی به
ســال مالی 1398مورد تصویب قرار گرفت .بازرســان :آقای ایوب صمد دوســت
آذری به شماره ملی  1551914573به سمت بازرس اصلی .آقای علی صمدی به
شماره ملی  1550778331به سمت بازرس علی البدل .به مدت یکسال انتخاب
گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری مراغه ()1073376

