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اخبار

غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه:

تشکیل تیم تخصصی برای تدوین
سند جامع آسیب های اجتماعی

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی در نشست « بررسی مشکالت
آســیب های اجتماعی شهر سهند « از تشکیل تیم تخصصی جهت
تدوین سند جامع آسیب های اجتماعی خبر داد.
دکتر صحاف در این جلسه که با حضور مسئولین استانی برگزار شد
؛ ضمن تشــریح وظایف دفتر آسیبهای اجتماعی بهزیستی استان ،از
فعالیت  ۱۷مرکز اورژانس اجتماعی در سطح استان برای پیشگیری
از آســیب های اجتماعی خبر داد و افزود :در همین راســتا با عنایت
به فعالیت مرکز اورژانس اجتماعی بهزیســتی شهرســتان اسکو در
شهرســتان مذکور و شهر جدید سهند ،مشکالت موجود را بر اساس
عملکرد یک ســاله این مرکز تبیین و عالوه بر ارائه راهکار ،تدوین
برنامه اجرایی و عملیاتی را از اهم برنامه های بهزیستی دانست.
فرماندار شهرستان اسکو نیز با بیان اینکه برنامه شهر سالم سهند به
عنوان یک رویکرد با همکاری سازمان بهداشت جهانی اجرا خواهد
شــد؛ ضمن توضیح جامع از وضعیت شــهر جدید سهند ابراز داشت
 :مطالعــه در خصوص وضعیت آســیب های اجتماعی شــهر جدید
سهند توسط اساتید دانشگاهی ،الزمه تعیین راهبردها جهت برنامه
ریزی های آتی الزامی می باشد و در این راستا جایگزین کردن نگاه
جامع به نگاه بخشی از اهم موارد می باشد.
در ادامه این نشست کارشناســان و نمایندگان دستگاه های ذیربط
مواردی را در حوزه های کاری مختلف بیان کردند.

شهرداری اقتدار مقابله
با سو استفاده از فضاهای عمومی
شهری را ندارد

رئیس شــورای اسالمی شهر تهران گفت :شــهرداری و نیروی
انتظامی اقتدار مقابله با اینکه فضاهای عمومی شــهر تبدیل به
فضای اختصاصی نشود را ندارند.
به گزارش مهر ،محسن هاشــمی در حاشیه جلسه شورای شهر
و در جمع خبرنگاران گفت :بر اســاس مصوبه شهر بیدار ،چندین
نقطه شــهر که دچار شب مردگی و فضای مناسب است ،انتخاب
شــده تا هم این خأل رفع شود و هم فضای فرهنگی و اجتماعی
شهر افزایش یابد.
وی در پاســخ به این سوال که الیحه شــب بیداری پیشتر رد
شــده بود و نیروی انتظامی با آن مخالفت کرده بود ،عنوان کرد:
با توجه به نقاط محدود اجرای طرح و هماهنگی با هیئت تطبیق
مشکالت را رفع خواهیم کرد.هاشمی درباره پارکهای حاشیهای
گفــت :این موضوع غیر قانونی اســت اما شــهرداری و نیروی
انتظامی اقتدار مقابله با اینکه فضاهای عمومی شــهر تبدیل به
فضای اختصاصی نشود را ندارند .متأسفانه این موضوع جا افتاده
و بسیاری از نهادهای دولتی نیز این اقدام را انجام میدهند.رئیس
شورای شــهر پایتخت در واکنش به سند زدن قسمتی از اتوبان
همت به نام شهرداری از سوی اداره ثبت ،تصریح کرد :شهرداری
اکثر نقاط شهر سند دارد اما بعداً برخی بر روی این اسناد شکایت
و ایجاد تردید میکنند
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اطالعرسانی درباره پرونده های قضایی موضوع
داغ نشست خبری سخنگوی قوه قضایی بود.
یکی از جلســات مهم خبری سخنگوی قوه
قضاییه امروز برگزار شــد .روزی که با وجود
آنالین بودن نشست ،اخبار مهمی در این جلسه
اطالعرسانی شد.
از جملــه مهمتریــن اخبــاری که توســط
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه
بیان شــد ،موضوع حکم زنــدان و مجازات
ســنگین مالی برای مهدی جهانگیری ،برادر
معاون اول رئیس جمهور است.
غالمحســین اســماعیلی در ارتباط با آخرین
وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت :حکم
نهایی این پرونده صادر و برای اجرا ابالغ شده
است.
او در توضیح این حکم گفت :مهدی جهانگیری
به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ  ۶۰۷هزار
و صد یورو ۱۰۸ ،هزار دالر به دو سال حبس،
ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی
ارز قاچاق شده محکوم شده است.
این مقام قضایی در ادامه گفت :وی در پرونده
دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ
بیش از  ۴۵۶میلیارد و  ۲۱۶میلیون و  ۷۵۰هزار
ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم
شده است.
رئیس جمهور هنوز شکایت نکرده
است
او همچنین درباره اهانت به رئیس جمهور در
یک برنامه تلویزیونی هم موضعگیری کرد.
اســماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره
توهین به رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی
گفت :قوه قضاییه توهین به هیچکس را نمی
پسندند .توهین چه نسبت به اشخاص عادی و
چه مقامات رسمی کشور اقدامی غیراخالقی و
برابر ضوابط ،مجرمانه است .ما تاکید داریم چه
در تریبونهای رسمی و چه در محافل و مجالس
خصوصی از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و
بدانند در صورتی که اشخاصی که مورد توهین
قرار گرفتند به دستگاه قضا اعالم شکایت کنند،
به شکایت آنها رسیدگی می شود و هیچ خط
قرمزی نداریم و به اتهامات رسیدگی می کنیم.
ســخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :البته توهین
و اهانت در تریبونها و رسانه ها قبیحتر است.
در ارتبــاط با موضوع اخیر تا دیروز شــکایتی

آگهی تغییرات شــرکت چنــد منظوره عام بعثت کرمان شــرکت
تعاونی به شــماره ثبت 3011و شناســه ملــی10630111855
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/06/10منضــم بــه نامــه شــماره 99/19/2/10346
  1399/9/30اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتانکرمــان.الــف-اعضــاءهیئــتمدیره:آقــایعلیرضاعــکافزاده
کــد ملــی - 2992120804آقــای حمیــد رحیمی پــور چترودی
کــد ملــی - 2992564941آقــای محمــد رضــا ورزنــده کــد
ملی 2993533355به ســمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و تعداد
 2نفر به شــرح زیر به ســمت اعضاء علی البــدل هیئت مدیره آقای
عبدالرضاملکقاسمیکدملی-3179917164آقایحسنامیری
خانمکانــی کد ملی 3090164760برای مدت ســه ســال انتخاب
گردیدنــد .ب  -آقای علی اصغر رنجبر کد ملی 2992109169به
سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه عباسی کد ملی3189884706
برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند  .ج  -صورتهای مالی سال
 98مورد تصویب مجمع قرار گرفت .اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتان کرمان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
()1084822
آگهــی تغییرات شــرکت پرورش میگوی میالد گروه ششــصدو
پنجــاهوچهــارشــرکتتعاونــیبهشــمارهثبت 28وشناســهملی
 10320022493به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی
بطــور فوق العــاده مــورخ  1399/10/16تصمیمــات ذیل اتخاذ
شــد:بموجــبنامهشــماره 13/6/150مــورخ1399/10/20
ادارهتعــاون،کارورفــاهاجتماعیشهرســتاندیلــماعضایهیات
مدیرهبشــرحذیلمیباشــند 1-:آقایمحمدگلهگیریانبشــماره
ملــی  5299799896و آقــای عبدالــه گله گیریان بشــماره ملی
 5299767366و آقــای ابراهیــم گلــه گیریــان بشــماره ملــی
 5299840365بهســمتاعضاءاصلیهئیتمدیرهحســینگله
گیریان بشــماره ملــی 5299818432و آقای حســن گله گیریان
بشــماره ملی  5299815360به ســمت اعضاء علی البدل هئیت
مدیرهشرکتتعاونیبرایمدتسهسالانتخابگردیدند2-.آقای
میثمدریاپیمابشمارهملی5299863721بهسمتبازرساصلی
شرکتتعاونیوآقایمجیدروشنبشمارهملی 5299635540به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریدیلم()1083908

آگهی تغییرات شرکت امین موج پویا با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 372031و شناسه ملی  10320211087به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/09/15تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - :آقای حمیدرضا ضامنجانی به شماره ملی 0532146530به سمت
رییسهیاتمدیرهوآقایامینضامنجانیبهشمارهملی1390890080
به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و خانم آذر کریم علم دارا به شماره
ملــی 0532889150به ســمت نائــب رییس هیات مدیــره ،برای مدت
نامحدود انتخاب گردیدند  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه،
از قبیل چک ،ســفته ،برات ،قراردادها و عقود اســامی ،با امضای مشترک
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر موسســه معتبر است.
اوراق و اســناد عادی و اداری موسســه ،با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات
مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1084422

بهدنبال مسدودسازی هیچ پیام رسانی نیستیم

واصل نشده بود .به موجب قانون قبال اهانت
به مقامات نیاز به شــاکی خصوصی نداشت و
دادستان می توانست تشکیل پرونده بدهد .ولی
با اصالحیه مجلس قبلــی ،اهانت به مقامات
و مســئوالن در زمره جرایم قابل گذشت قرار
گرفت و در صورت اهانت به مســئوالن ،باید
شکایت حتما از سوی ناحیه شخص یا وکیل او
انجام شود .شکایت از ناحیه دستگاه معنی ندارد.
به عنوان مثال اگر کسی در جلسه ای به قاضی
یا به احدی از مسئوالن قوه قضاییه اهانت کرد،
اگر قرار بر شکایت باشد ،باید خود آن قاضی یا
وکیل او اعالم شکایت کند .شکایت نهاد یا قوه
نمی تواند جایگزین شکایت شود.
پیگیری سیلی زدن به سرباز پلیس
راهور
در بخــش دیگــری از این نشســت خبری
غالمحسین اسماعیلی در خصوص سیلی زدن
به صورت ســرباز پلیس راهور از سوی علی
اصغر عنابستانی نماینده سبزوار موضعگیری
کــرد و گفت :ابتــدا باید دو نکتــه را عرض
کنم .اول این که قانون بایستی مورد حمایت
همگان باشــد و همه اشخاص خود را موظف
به اجرای قانون بدانند .ســمتها و مسئولیتها
مجوزی برای نقض قوانین و مقررات نیست.
اتفاقات از کسانی که دارای مسئولیت هستند
انتظار بیشتری برای احترام به قانون می رود.
ســخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت :دوم،
سربازان وظیفه هرجا خدمت می کنند فرزندان
ما هستند .آنها سربازان میهن و ماموران اجرای
قانون هستند .همانطور که احترام به قانون الزم
است احترام به مجریان قانون نیز الزم است.
کسی نباید به خود اجازه دهد نسبت به مجری
قانون بی احترامی کند .البته متقابال مجریان
قانون ضمــن اینکه باید اجــرای قانون را با
صالبت و با اقتدار و بدون تبعیض اجرا کنند،
نبایستی در مواجهه با افراد ،مرتکب توهین و
اهانت شوند.
او در ادامــه گفت :در موضــوع اخیر هم قوه
قضاییــه آمادگــی دارد به ایــن موضوع در
چهارچوب ضوابط و مقررات کشور که درباره
شــکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر
ســربازمان و حتی متقابــا ادعاهای نماینده
مجلس رسیدگی کرده و بعد از رسیدگیها نتیجه
را به اطالع مردم برساند.

تکذیب فیلترکردن شبکه های
اجتماعی از سوی قوه قضاییه
غالمحســین اســماعیلی دربــاره روایتهای
غیررسمی از مسدودسازی پیامرسانهایی مانند
سیگنال گفت :قوه قضاییه در دوره تحول هیچ
رسانه ،خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده
است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و
هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست.
ســخنگوی قوه قضاییه افزود :در کنار مزایای
فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به
مراتب بدتــر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای
مانند خرید و فروش سالح ،کالهبردار شبکه
ای ،تبلیغ خودکشــی به ویژه در نسل جوان و
نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ
عنوان قابل پذیرش و توجیه نمی باشد.این مقام
قضایی در ادامه گفــت :اقداماتی که برخی از
مقامات قضایــی مطرح کرده اند همگی ناظر
به ســاماندهی  ،مدیریت و پاالیش این فضا
از مصادیق مجرمانه اســت نه انسداد فضای
مجازی .البته مواضع رســمی دستگاه قضا آن
است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان
می شود یا ســخنگو در تریبون رسمی اعالم
می دارد.
احضار سیف به دادگاه
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت
پرونده فساد مدیران بانکی و احضار «سیف»

به دادسرا گفت :پرونده ارزی مرتبط با مدیران
بانکی به دادگاه ارسال شد و کیفرخواست صادر
شد .وی افزود :احضار رئیس کل سابق بانک
مرکزی صحت دارد.اسماعیلی در ادامه اعالم
احــکام پرونده های اقتصــادی گفت :پرونده
خصوصی سازی در مورد رییس سابق سازمان
خصوصی ســازی منتهی به صدور رای شد .
هم خود شــخص و هم یکی از شرکت ها ی
خصوصی سازی محکوم شــده اندولی چون
حکم قطعی نیست از بیان جزییات آن معذورم.
حکم پرونده قاچاق گسترده خودرو
صادر شد
ســخنگوی دســتگاه قضا در ادامه سخنانش
گفت :در پرونده قاچاق گســترده خودرو بالغ
بر  ۵۴۰۰دستگاه خودرو لوکس که وارد کشور
کردند ،حکم دادگاه صادر شد محکومیت های
حبس و اعدام برای برخی متهمان صادر شــد
ولی این حکم هم قطعی نیست.
احکام برخی پروندههای مفاسد
اقتصادی
در بخــش دیگــری از این نشســت خبری
اســماعیلی گفــت :در پرونده دیگر مفاســد
اقتصادی «رحمت عادلیان» به جرم مشارکت
در اخالل در نظام اقتصادی به  ۲۰سال حبس
و رد مال« ،امیر ســلیمی» به  ۱۵سال حبس
تعزیری و ضبط دالرها« ،محمد ذوالفقاری»

آگهیتغییراتشرکتچندمنظورهعامبعثتکرمانشرکتتعاونیبهشمارهثبت

آگهی تغییرات شرکت پرورش میگوی میالد گروه ششصدو پنجاه و چهار شرکت
تعاونی به شــماره ثبت 28و شناسه ملی 10320022493به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ 1399/10/16تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :بموجب نامه شماره
 13/6/150مــورخ 1399/10/20اداره تعــاون  ،کارورفاه اجتماعی شهرســتان
دیلم ســمت اعضا هیات مدیره بشــرح ذیل میباشــد  1- :آقای محمــد گله گیریان
بشــمارهملــی 5299799896بهعنــوانرئیسهیئتمدیــرهوآقایعبدالهگله
گیریان بشماره ملی 5299767366به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم
گله گیریان بشماره ملی  5299840365به عنوان منشی هیئت مدیره برای مدت
 3ســال انتخاب گردیدند  .آقای اســماعیل گله گیریان 5299845480به ســمت
مدیرعامل تعاونی برای مدت  3ســال انتخاب گردید 2- .کلیه قراردادها و اســناد
رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک  ،سفته و برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو
نفر از اعضای هیئت مدیره(با ذکر سمت) آقای اسماعیل گله گیریان به عنوان مدیر
عامــلبــهاتفاقآقایمحمدگلهگیریانبهعنوانرئیسهیئتمدیرهومهرشــرکت
تعاونی دارای اعتبار اســت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای اســماعیل
گلــهگیریــانبعنوانمدیرعاملشــرکتومهرتعاونیمعتبرخواهدبــود.ادارهکل
ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیلم
()1083905

آگهیتغییراتشــرکتتعاونیپرورشمیگومائدهگروهپانصدوســیوهشــت

آگهــی تغییرات شــرکت خدماتــی آب و جارو
پــاک گســتر رضــوان شــرکت بــا مســئولیت
محــدود به شــماره ثبــت  640و شناســه ملی
 14003134909بــه اســتناد صورتجلســه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ1399/10/18

 3011و شناسه ملی  10630111855به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1399/06/10منضم به نامه شماره 1399/9/30 99/19/2/10346-اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان کرمان  .الف  -ســمت مدیــران  :آقای علیرضا
عکاف زاده کد ملی  2992120804به ســمت رئیس  -آقای محمدرضا ورزنده کد
ملی2993533355به سمت نائب رئیس و آقای حمید رحیمی پور چترودی کد ملی
 2992564941بســمت منشی هیئت مدیره برای مدت 3سال انتخاب گردیدند .
آقای فتحعلی نادری کد ملی 3030040216به ســمت مدیرعامل شرکت تعاونیبرای مدت  3سال انتخاب گردید .ب  -کلیه قراردادها  ,اوراق مالی و اسناد تعهدآور
بانکی و غیره (اعم از برات ,ســفته ,چک) و ســایراوراق بهادار تعاونی پس از تصویب
هیئت مدیره با امضای ثابت آقای فتحعلی نادری مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک
از دونفر از اعضای هیئت مدیره آقای علیرضا عکاف زاده و یا آقای حمید رحیمی پور
چتــرودی (اعضــای هیئت مدیره) و مهــر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مــدارک عادی و
مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر
اســت.ادارهکلثبتاســنادوامالکاستانکرمانادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاریکرمان()1084812

شــرکت تعاونی به شــماره ثبت  24و شناســه ملی  10862008140به اســتناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :بموجب
نامه شــماره  13/6/1531مورخ  1399/10/20اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی
شهرســتان دیلم سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد  1- :آقای عبدالخالق
گله گیربشــماره ملی 5299785501بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم زینب
افتخاری بشــماره ملی  5299853009به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای
یوســف گله گیری بشماره ملی5299830397به عنوان منشی هیئت مدیره برای
مدت 3ســال انتخاب شدند- .آقای ابوالحسن پارسا نیا به سمت مدیرعامل تعاونی
برایمدت 3سالانتخابگردید2-.کلیهقراردادهاواسنادرسمیوتعهدآوربانکی
از قبیــل چک  ،ســفته و برات و اوراق بهادار با امضــای یک یا دو نفر از اعضای هیئت

شماره آگهی۱۳۹۹۰۳۹۱۶۰۴۵۰۰۰۲۰۵ :

مدیره(باذکرســمت)آقایابوالحســنپارسانیابهســمتمدیرعاملبهاتفاقآقای
عبدالخالق گله گیر به ســمت رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت تعاونی دارای اعتبار
است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای ابوالحسن پارسا نیا بعنوان مدیر
عاملشــرکتومهرتعاونیمعتبرخواهدبود.ادارهکلثبتاســنادوامالکاســتان
بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیلم ()1083909

آگهــی تغییــرات شــرکت پویا تجــارت نوین آفــاق پارس
ســهامیخــاصبــهشــمارهثبــت 521816وشناســهملی
 14007363925بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره
مورخ  1399/04/18تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای نیما
آقاعلــیبهشــمارهملــی 0013710664بهســمترییس
هیئــتمدیــره،آقــایحســینعلــیآقاعلیبهشــمارهملی
 1287742033بــه ســمت نایــب رییس هیئــت مدیره و
آقای امین صفری به شــماره ملی  3052188194به سمت
مدیرعاملوعضوهیاتمدیرهتعیینگردیدند.کلیهاســناد
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ،از قبیل چک ،سفته ،برات،
قراردادهاوعقوداسالمی،باامضایمدیرعاملیارئیسهیات
مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است .اوراق
و اســناد عادی و اداری شــرکت ،با امضاء مدیرعامل یا رئیس
هیات مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
ســازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریتهران()1084421

آگهیمزایدهاتومبیل

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه  ۹۹۰۲۴۴۸موضــوع ســند ازدواج شــماره
 ۱۴۴۳۲مــورخ  1393 / ۰۷ /07دفترخانــه ازدواج شــماره  31کرمانشــاه ششــدانگ
خــودرو شــماره  ۱۳۴م۸۹ايــران  ۱۹بنــام بدهــکار پرونــده آقــای محمدرضــا کاملــی
بــه آدرس :کرمانشــاه  -پارکینــگ ارشــیا کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ
 5 ، 500 ، 000 ،000ریــال بــه حــروف پنــج میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال ارزیابــی
شــدهوپــسازبازدیــدازخــودروشــمارهفــوقالذكــر:ســواریرنــوداســترهــاجبــککار
اتوماتیــک مــدل ۲۰۱۷بــه رنــگ آبــی متالیــک ،دو محور بــا چهار چــرخ»وع ســوخت :بنزین
و تعــداد ســیلندر چهــار و ظرفیــت پنــج نفــر بــه شــماره موتــور f۴RE۴۱۲C۰۵۶۳۸۵
شــماره شاســی  VF۱HSRC۱۱۸HA۵۳۹۷۵۰و پنــج درصــد اســتهالک دارد و قابلیــت
تعویــضپــاکداردگلگیــرچرخعقبوانتهایگلگیرجلوســمترانندهآثــارتصادفجزئیکه
هنوز باز ســازی نشــده اســت مشــهود اســت .و خودرو فوق از ســاعت ۹الی ۱۲روز یکشنبه
 99/ ۱۱/19درادارهاجرایاســنادرســمی شهرســتانکرمانشاهواقع درفرهنگیانفازیک،
خیابان شــهید مطاعی از طریق مزایده به فروش می می رســد مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به
باالترینقیمتپیشنهادینقدافروختهمیشود.الزمبهذکراستپرداختبدهیهادرصورتی
*موردمزایدهدارایآنهاباشدونیزبدهیهایمالیاتیوعوارضشهرداریوغیرهتاتاریخمزایده
اعمازاینکهرقمقطعیآنمعلومشدهیانشدهباشدبهعهدهبرندهمزایدهاستونیزدرصورت
وجودمازادوجوهپرداختیبابتهزینههایفوقازمحلمازادبهبرندهمزایدهمستردخواهدشد
و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ،شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از
مبلغپایهکارشناسیبهحسابسپردهثبتوحضورخریداربانمایندهقانونیاودرجلسهمزایده
است .برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حساب
سپرده واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این
صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .ضمنا خودرو فوق دارای
بیمه نامه می باشد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در
تاریخ انتشار1399/11/08 :
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

به  ۱۵ســال حبس و ضبط دالرها« ،محمد
ولی زادگان» به  ۱۵سال حبس و محرومیت
از خدمات دولتی و رد مال محکوم شــدند.وی
همچنین تاکید کرد در پرونده موسوم به طالی
شادی رای محکومیت قطعی صادر شدو در آن
متهم حسین رضا ابراهیمی به  ۷سال حبس،
جزای نقدی محکوم شد .سایر متهمان از جمله
محبوبه اصفهانی محکوم به  ۷ســال حبس،
جزای نقدی ،مهران ابراهیمی به  ۷سال حبس
و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به  ۲سال و
نیم حبس و استرداد اموال محکوم شدند.
هشدار دستگاه قضا به دیپلمات
انگلیسی
در بخــش دیگــری از این نشســت خبری،
سخنگوی دســتگاه قضا درباره اظهارات وزیر
خارجه انگلیس دربــاره پرونده نازنین زاغری
واکنش نشــان داد و گفت« :نازنین زاغری»
محکوم فعلی ماســت و در حال گذراندن ایام
محکومیت خودش اســت .پرونــده اتهامی
دیگــری دارد که با کیفرخواســت به دادگاه
ارسال شــده اســت .در پرونده اتهامی جدید
هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است .اینکه وزیر
خارجه انگلیس بخواهد در ارتباط با پرونده های
قضایی ما اظهــار نظر کند اقدام خالف عرف
دیپلماتیک است.
وی به ســوالی در مورد بازداشــت یک متهم

ایرانی امریکایی (میثم شــرفی) پاســخ داد و
گفــت :ما متهم دو تابعیتــی نداریم .قانون ما
تابعیت مضاعف را به رســمیت نمی شناسد.
اخیرا فــردی از اتباع ایرانی کــه به قصه دو
تابعیتی ربط دادهاند و در حوزه جاسوسی و جمع
آوری اطالعات برای دیگر کشــورها فعالیت
داشــته و پرونده قبلی هم داشته است قبل از
خروج از کشور بازداشت شد.
تکذیب رابطه دادستان کل کشور و
مالک هفت تپه
در بخش دیگری از این نشست ،اسماعیلی به
تکذیب حمایت و رابطه دادستان کل کشور از
امید اسدبیگی متهم شرکت هفت تپه پرداخت.
ســخنگوی قوه قضاییه گفت :جلسه دادگاه
مربــوط به خریدار هفت تپــه صرفا به جهت
ارجاع به کارشناســی متوقف شــده است .در
ارتباط با بدهیها دادگاه ضرورت امر کارشناسی
را تشخیص داده و دادگاه منتظر نظر کارشناسی
است.
او درباره تغییر نماینده دادستان در این پرونده
هم گفت :وقتی جلسهای نداشتیم تغییر نماینده
دادستان معنا و مفهومی ندارد .تا االن خبری
مبنی بر تغییر نماینده دادستان نداشتیم .ادعای
حمایت دادستان کل از مالک هفت تپه صحت
ندارد و به این شــکل که میگویند نیســت.
دادستان کل کشور مامور شده است در فرایند
همزمان بــا دادگاه پیگیر وضعیت فعالیت این
شــرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید در
این شرکت باشد .اقدامات دادستان کل کشور
و مجموعه قوه قضاییه اگر نبود این شرکت از
حیث تولید دچار مشکل میشد.
تسویه حساب با صدها هزار شاکی
پرونده ثامن الحجج
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت
پروندههای تعاونی اعتبار غیرمجاز بیان داشت:
در پرونــده ثامن الحجج ،با یــک میلیون و
 ۲۶۲هزار  ۸۲۴ســپرده گذار ،فقط  ۳۷۰نفر از
طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه
نشده اند که در مرحله تسویه هستند ۱۰ .هزار
میلیارد تومان اموال این شرکت شناسایی شد.
در تعاونی فرشتگان که به تازگی به دادگاه رفته
است با  ۴۶۰هزار سپرده گذار ،در ارتباط با ۵۴۲
نفر از آنها تســویه انجام نشده است و  ۷هزار
میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونی پــرورش میگــو مائده گــروه پانصد
و ســی و هشــت شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 24و شناســه ملــی
 10862008140بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور
فــوق العــاده مــورخ 1399/10/16تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :بموجب
نامه شــماره 13/6/1531مــورخ 1399/10/20اداره تاون  ،کارورفاه
اجتماعیشهرســتاندیلماعضایهیاتمدیرهبشــرحذیلبرایمدتسه
سال میباشند  - :عبدالخالق گله گیر بشماره ملی  5299785501و خانم
زینب افتخاری بشــماره ملــی  5299853009و آقای یوســف گله گیری
بشمارهملی 5299830397بهسمتاعضاءاصلیهئیتمدیرهخانمثریا
گله گیر بشــماره ملی  5299808860و خانم سارا گله گیری بشماره ملی
 5299858825به ســمت اعضــاء علی البدل هئیت مدیره  -خانم فاطمه
پارسا بشماره ملی 5299855796به سمت بازرس اصلی شرکت تعاونی
وخانمآمنهپارسابشمارهملی5299855801بهسمتبازرسعلیالبدل
برایمدتیکسالمالیانتخابگردیدندادارهکلثبتاسنادوامالکاستان
بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیلم ()1083907
آگهــی تغییــرات شــرکت پــرورش میگــو دیلم بوســتان خلیــج گروه
ششــصد و پنجــاه و هشــت شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 4و شناســه
ملــی  10320000585بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ
1399/08/03تصمیماتذیلاتخاذشد:بموجبنامهشماره13/1183
مــورخ  1399/08/18اداره تعاون  ،کارورفاه اجتماعی شهرســتان دیلم
سمتاعضاهیاتمدیرهبشرحذیلمیباشد1-:آقایروحالهمرادیبشماره
ملی3530015725بعنوانرئیسهیئتمدیرهوآقایســیدفخرالدین
نیکروشبشمارهملی3539476261بعنواننائبرئیسهیئتمدیره
و آقــای عبدالرحیم بیژنی بشــماره ملی 3530080721بعنوان منشــی
هیئــتمدیرهبرایمدتباقیمانــده()1400/09/25انتخابگردیدند
.خانم معصومه بیژنی به ســمت مدیرعامل تعاونی بــرای مدت باقیمانده (
 1400/09/25انتخابگردید2-.کلیهقراردادهاواسنادرسمیوتعهد
آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر
از اعضای هیئت مدیره آقای روح اله مرادی بعنوان رئیس هیئت مدیره به
اتفــاق خانم معصومه بیژنی بعنوان مدیر عامــل و مهر تعاونی دارای اعتبار
اســت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای روح اله مرادی همراه
با مهر تعاونی معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیلم ()1083910

آگهی تغییرات شــرکت فناوران تمام اندیش آتی مدار فن تام ســهامی
خاصبهشمارهثبت 488739وشناسهملی 14005687322بهاستناد
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ1399/05/13
تصمیماتذیلاتخاذشــد-:آقایســیدعلیحســینیکردخیلیبهشماره
ملی 2092858661به ســمت مدیرعامــل و رییس هیئت مدیره  -آقای
حجت شــفیعی شریف آباد به شــماره ملی 0054821282به سمت نایب
رییــس هیئت مدیره  -آقای سیدحســن مومنی ماســوله به شــماره ملی
 0070406162بهســمتعضوهیاتمدیرهبرایمدتدوســالانتخاب
گردیدند - .کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت ،از قبیل چک،
ســفته ،برات ،قراردادها و عقود اسالمی ،با امضای آقای سیدعلی حسینی
کردخیلیهمراهبامهرشــرکتمعتبراســت.اوراقواســنادعادیواداری
شرکت،باامضاءآقایسیدعلیحسینیکردخیلیهمراهبامهرشرکتمعتبر
اســت .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریتهران()1084419

