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یادداشت

کارنامه «کولبری» دولت تدبیر و امید

آقای رئیسجمهور
چه چیزی در شأن ملت ایران است؟
مصطفی هدایی
روز گذشتهرئیسجمهور کشورماندروا کنشبهاتفاقاتپیشآمدهدرسراوانو
همچنین قاچاق کاال از طریق کولبری در مرزهای غربی عنوان کرده بود «:پدیدههایی
نظیر کولبریوسوختبریآسیبهایجدیاقتصادیواجتماعیداردوبههیچوجه
در شأن و منزلت مردم و کشور نیست».
رشد پدیدههای کولبری و سوختبری در سالهایی که کشور با مشکالت عدیده
اقتصادی و معیشتی درگیر بوده بهشدت افزایش یافته و تصاویر دردنا کی نیز از حضور
بانوان غیور مرزنشین در میان گروههای کولبری دیده میشود .اما بهراستی ریشه این
افزایش آمارها چیست؟ همه آ گاهند که مشاغل سیاه ازجمله سوختبری ،کولبری،
ت گذار و
دستفروشی و  ...در شأن ملت بزرگ ایران نیست ولی کسانی که سیاس 
تصمیم گیر در حوزههای کالن اقتصادی هستند ،آیا میتوانند خود بهعنوان مدعی
وارد میدان شده و از این پدیدهها انتقاد کنند؟ چه کسانی عامالن اصلی این تحوالت
تلخ در کشور هستند؟
بهطورکلی در طول دولت حسن روحانی ،اعتراضات و تجمعات صنفی و کارگری
بهشدت افزایش پیدا کرده است .تجمعاتی که گروههای مختلف صنفی ازجمله
کارگران ،بازنشستگان ،معلمان و  ...به خاطر وضعیت اسفبار اقتصادی ناچار به
اعتراض شدهاند .هسته اصلی اعتراضات دی  96و آبان  98نیز اقتصادی و معیشتی
بود که توسط دشمنان مورد سوءاستفاده قرار گرفت و به آشوب و بلوا کشیده شد.
شورشی کهبهترینهدیهبهعامالناصلیچالشهایاقتصادیبودتاباامنیتیشدن
اعتراضات اقتصادی ،عملکرد ضعیفشان را پنهان سازند.
قاچاق کاال در ایران ،یک بحران اساسی در حوزه اقتصاد و تولید است .براساس
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که امسال ارائه شد ،در سالهای  96و  97ساالنه
 25میلیارد دالر قاچاق کاال در کشور داشتیم .پدیده کالنی که با ورود کاالهای قاچاق
ی کشاند.ساالنهدهها
بهویژه کاالهایمصرفی،تولیداتدر اینحوزههارابهنابودیم 
هزار شغلبهخاطرقاچاقاز بینمیرودو کارگرانو کافرماهایاینحوزهبهبخشهای
سیاه داللی و یا مشاغل سیاه وارد میشوند.
با مبارزه واقعی با قاچاق کاال میتوان صدها هزار شغل پایدار و مفید در مناطق مرزی
ی کنند،
ایرانایجاد کردوبهصورتخودکار کسانی کهباالجبار کولبریوسوختبریم 
وارد بازار کار به شکل قانونی میشوند.
با توجه به این اعداد و ارقام است که رهبر معظم انقالب اسالمی در روز کارگر در سال
 ،95مبارزه با قاچاق کاال را در سطح کالن موردتوجه قرار دادند« :منظور از مبارزه با
قاچاق کاال ،مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد
ی کنند ،نیست ،بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با دهها و صدها کانتینر،
م 
ی کنند».
اجناس قاچاق ،وارد کشور م 
متأسفانه گزارشهایی کهدرزمینهفساددر بخشهایدولتیواداریمنتشرمیشود،
گویای شبکهای از رانتخواران و آقازادههایی است که توانستهاند با استفاده از نفوذ و
قدرت ،بخش اصلی قاچاق در ایران را مدیریت کنند و این حوزه نفوذ پای دختر فالن
وزیر و معاون و  ...را به دادگاهها کشانده است .اما مبارزه دقیق و سیستماتیک زمانی
جوابگو خواهد بود که بستر اصلی و سوددهی قاچاق را از بین برد که این امر نیز منوط
به سیاستهای دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم است.
بایدعنوان کرد کهافزایشمیزانمعضالتاجتماعینظیرفقر،اعتیاد ،کولبری،طالق،
ی گری ،کودکان کارو...بهصورتمستقیمبهسیاستهاومدیریت
مشاغلسیاه،تکد 
اقتصادی دولت مربوط است .توزیع ناعادالنه ثروت ،رانتخواری ،فساد اقتصادی
کالن ،تعطیلی کارخانهها و کارگاهها و عدم توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
پدیدههایی مانند کولبری و سوختبری را بهشدت در سالهای اخیر افزایش داده
است .بنابراین عامل اصلی از بین رفتنشان ملت در حوزه معیشتی و اقتصادی کابینه
دولت حسن روحانی در هشت سال گذشته است که به پدیدههای شوم و دردنا ک
مشاغل سیاه بهشدت دامن زده است.
اماآیافرآیندهایمنتهیبهسقوطخانوادههاواقشارمختلف کارگریو کارمندیایرانبه
بحرانهایاقتصادیومعیشتیتنهامختصمرزنشینهاست؟ کافیاسترئیسجمهور
در مسیری کهاز خانهخوددر سمتولنجکبهپاستور برایجلساتتشریفمیآورند،
سری به نانواییهایی بزنند که برخی برای تهیه نان مجبور به نسیه و باز کردن حساب
دفتری شدهاند .پدیدهای که براساس گزارشهایی به منطقه مرکزی شهر تهران نیز
رسیده است و اوج نا کارآمدی دولت را در تأمین معاش مردم میرساند.
دولت در هشت سالی که سکان هدایت مدیریت اجرایی را برعهده داشته ،هر آنچه در
توان داشته برای از بین بردن عزتنفس مردم ایران ب ه کاربرده است و ما امروز شاهد
آمارهای وحشتنا ک در امر ورود نیروهای کار بهجای بازار کار مفید و کارآمد به سمت
بازارهای سیاه هستیم.
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وحید عظیمنیا
ادامه از صفحه اول
البته این به معنای آن نبود که سفره همه
مردم و مسئوالن به یک اندازه کوچک
میشود چرا که نزدیکان دولت و کسانی
کهرانتاطالعاتیداشتندروزبهروز پولدارتر
میشدند و از بر باد رفتن  ۱۸میلیارد دالر
منابعارزیاین کشوربهخوبیمنتفعشدند
و حتی برادر معاون اول روحانی به جرم
قاچاق حرفهای ارز معادل حدود  ۳هزار
میلیارد تومان مورد بازخواست دستگاه
قضا قرار گرفته است.
بااینحال،روحانیروزچهارشنبهدرجلسه
هیئت دولت که طبق روال از آنتن پرهزینه
رسانهملیبهصورتمستقیمپخشمیشد،
در بخشی از سخنان خود گفت «این که از
روز اول به مردم عهد کردیم سانتریفیوژ
میچرخد ،چرخ اقتصاد هم میچرخد ،به
این عهد عمل کردیم .هر روز و تا امروز عمل
کردیم.امروزچرخاقتصادمابهترمیچرخد.
امروز میبینید هر هفته دهها هزار میلیارد
تومان در سراسر کشور طرح و پروژه افتتاح
میشود.فقطدر روز دوشنبهچیزیحدود
۷۸هزار میلیاردتومانطرحافتتاح کردیمو
رقمیباالتراز اینراهمعملیاتاجراییاش
را شروع کردیم و مشابه این افتتاحها را هر
هفتهداریم.پسچرخاقتصادمابهترحرکت
می کند،آنهمدر شرایطجنگاقتصادی.
ا گرجنگاقتصادینبود،آنوقتمیدیدند
چهخبرهست،یعنی کشور چهشدهبود.از
آنطرف هم سانتریفیوژ ما بهتر میچرخد.
آنوقت یک  IR۱بود که میچرخید ،امروز
 IR۲هم میچرخد IR۴ ،هم میچرخد،

شماره9997

 IR۹ ،IR۸ ،IR۶هم میچرخد؛ بنابراین
هر دو کار میشود .هم در صنعت هستهای
برای ما مهم است رشد بیشتر داشته
باشیم و هم این مهم بود که این صنعت را
مشروع کنیم».
آنچهروحانیبهآناشارهنمی کندایناست
که با ترساندن مردم از جنگ و با شعار رفع
سایه جنگ از سر مردم رأی شکننده آنها
را به دست آورد ،اما چطور میشود که همه
مشکالترابهجنگاقتصادی گرهمیزنند؟
البته ما منکر جنگ اقتصادی نیستیم چه
آنکه معتقدیم از خوی وحشی گری رژیم
آمریکا و برخی دولتهای اروپایی نظیر
انگلیس و فرانسه و آلمان نباید غیر از تیم
هم انتظار داشت و بهخاطر همین موضع
هم نباید به آ نها اعتماد کرد و انتظار
داشت با دست دادن با آنها ،مشکالت
داخلی مرتفع میشود.از طرف دیگر خیلی
از پروژههایی که روحانی آنها را افتتاح
می کند و علیبرکتاهلل می گوید محصول
تالشهای سایر بخشهای کشور ازجمله
قرارگاه سازندگی سپاه است .هرچند این
بخشها انجا موظیفه می کنند و هیچ
منتی هم نیست و نباید هم باشد ،اما
کدام عقل سلیم می گوید در میانه جنگ
آنهم از نوع اقتصادی دولت مجاز است به
سایر نهادها حمله کند و یا اقدامات آنها
را نادیده بگیرد؟
موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد،
سرمای ه گذاریوافتتاحپروژههایریزودرشت
حتما دستاورد مهم نظام است و نباید
مورد تخطئه قرار بگیرد ،اما مگر بنا نبود
مال ک قضاوت ،جیب مردم باشد؟ پس

تازهترین ادعای روحانی بررسی شد

چیزینمیچرخد
احتماال  سرگیجهدارید
با تدبیر دولت ،چرخ معیشت مردم چند سال است که نمیچرخد
چرخ سانتریفیوژها هم با لطف این دولت نمیچرخید؛ مجبور به چرخاندن آن شدید!

چرا این وعده عملی نمیشود؟ ا گر مال ک
جیب مردم باشد حتما از افسارگسیختگی
قیمتهاو گرانیوبیکاریوتورمورکودشا کی
هستند و حق هم دارند چرا که سازمان
دولتی تعزیرات حکومتی درزمینه نظارت
بر قیمتها و ستاد دولتی تنظیم بازار در
تنظیم واقعی بازار ناتوان هستند و مهمتر
از آن دالالن دمار از روزگار تولیدکننده و

ابوالفضل ظهرهوند ،کارشناس مسائل بینالملل:

احیای برجام هم فشار غرب علیه ایران را کاهش نخواهد داد
ابوالفضلظهرهوند،تحلیلگرمسائلبینالمللدر گفتوگوبا«رسالت»
پیرامون اقدام اخیر تروئیکای اروپایی مبنی بر تهیه پیشنویس
قطعنامهعلیهایرانباهدفمحکومیتتعلیقبازرسیهایآژانس
اتمی توسط کشورمان ،اظهار داشت :تهیه پیشنویس قطعنامه
از سوی سه کشور اروپایی انگلیس ،فرانسه و آلمان و طرح آن در
نشست شورای حکام با هدف ایجاد فشار بر جمهوری اسالمی
ایران و وادار کردن آن برای اجرای درخواستهای این کشورها به
رهبری آمریکاست.
ظهرهوند افزود :پیشازاین نیز شاهد بودیم جوزف بورل ،مسئول

ظریف ،وزیر امور خارجه:

کر ه جنوبی مجوز استرداد اموال
ایران را از آمریکا نگرفته است

تاسیس { }0{ }0درتاریخ { }0به شماره ثبت { }0به شناسه ملی {}0ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع  :انجام کلیه فعالیتها در زمینه طراحی ،
اجرا  ،نصب  ،محاسبه  ،نظارت فنی  ،تعمیر و نگهداری  ،پیمانکاری عمرانی
 ،معماری  ،طراحی داخلی  ،دکوراسیون  ،نما  ،تأسیسات الکتریکال و
مکانیکال  ،محصوالت غذائی  ،تهیه و طبخ غذا  ،خدمات اداری ( تایپ
و تکثیر )  ،انواع ابنیه سبک و سنگین فلزی و بتونی  ،مبلمان شهری ،
ایجاد و نگهداری فضای سبز  ،صنایع انرژی ( نفت و گاز و پتروشیمی ) ،
تجهیزات نیروگاهی  ،مواد شیمیائی  ،ساخت سازه های صنعتی  ،سکو ،
سند بالست  ،شبکه های آبرسانی  ،تسطیح اراضی  ،مشارکت در ساخت
و انبوه سازی  ،شمع کوبی  ،زیباسازی معابر شهری  ،تجهیزات صنعتی ،
قالبهای صنعتی  ،قالب ابزار و کارتون  ،خدمات ماشین های اداری  ،تأمین
مواد اولیه قطعات ماشین آالت و تجهیزات مرتبط  ،انجام کلیه امور نرم
افزاری و سخت افزاری کامپیوتر  ،ایجاد و راه اندازی کارگاه و کارخانجات
تولیدی و صنعتی  ،خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز
بازرگانی  ،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی  ،شرکت در مناقصات
و مزایدات دولتی و خصوصی  ،اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی
و ریالی  ،اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور
 ،برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش ها و سمینارها و کنفرانس
ها در داخل و خارج از کشور(.پس از اخذ مجوزهای الزم)درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :تهران شهر تهران-جوادیه تهرانپارس-خیابان
شهید محمدابراهیم زارع-خیابان شهید عبداله واشقانی-پالک
17طبقه همکف کدپستی  1654945891سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ  100000000ریال منقسم به  100سهم  1000000ریالی می باشد تعداد
 100سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره  96/1060289مورخ
 1396/08/04از بانک ملت شعبه میدان انقالب به مبلغ  35000000ریال
پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد  .اولین
مدیران  :آقای سینا خنجری به شماره ملی  0019084021به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محسن خنجری هندچوب به
شماره ملی  0059725516به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به
مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسالمی و کلیه اوراق
عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا ً همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد  .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرس اصلی و
علی البدل  :خانم سپیده شمینی غیاثوند به شماره ملی 0015975568
به سمت بازرس علی البدل و آقای سیداکبر حسینی به شماره ملی
 4072250988به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب
گردیدند  .روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت
تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105548
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل نوش هستی شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  400118و شناسه ملی  10320516612به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه مورخ  1396/04/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موسسه حسابرسی
خبره  10100126503و آقای حمید رضا جبینی  0937829234بترتیب به سمت
بازرساناصلیوعلیالبدلبرایمدتیکسالانتخابگردیدنداعضایهیئتمدیره
برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند :شرکت گلرنگ پخش ش ملی
10102095853شرکتسرمایهگذاریتوسعهصنایعگلرنگشملی10103739427
شرکتگلپخشاولشملی10102096548سازمانثبتاسنادوامالککشوراداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105547

سیاست خارجی اتحادیه اروپا موضوع برگزاری نشست غیررسمی
کشورهای اروپایی و آمریکا با ایران را مطرح کرد ،اقدامی که درواقع
ترفندشان علیه ایران بود تا با انجام آن آمریکاییها بدون قبول
هیچ گونه مسئولیتی وارد برجام شوند .عالوه بر این ،اروپاییها
با این اقدام درنظر داشتند موضع کشورمان مبنی بر لغو تمامی
تحریمها و اجرای تعهدات برجام از سوی طرف اروپایی را لوث و
بیاثر کنند و در موضع ایران و ساختار حا کمیتی کشورمان شکاف
به وجود بیاورند.
این تحلیلگر مسائل بینالملل ادامه داد :درواقع آنها درصدد
ن کهساز و کارهابرایاسترداداموالایران
وزیرامور خارجهبابیانای 
با کره جنوبی مورد توافق قرار گرفته است ،گفت :ظاهرا کرهایها
هنوز مجوزهای الزم را دریافت نکردهاند.
به گزارش خانه ملت ،محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه با اشاره
بهبلوکهشدنپولهایایراندر کرهجنوبیوآخرینوضعیتآنها،

آگهی تغییرات شرکت سازه نگار پارس سهامی خاص به شماره
ثبت  78742و شناسه ملی  10101235756به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1396/04/10تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای ناصر تقوی زواره بشماره ملی 0042383587و
آقای رضا طالبیان بشماره ملی 2970276003و آقای شهرام
طالبیان بشماره ملی 2753570736بسمت اعضای هیئت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند  .تراز نامه و حساب سود و
زیان سال مالی  1395به تصویب رسید .خانم زهرا علیحسینی
بشماره ملی2802596152وخانم صدیقه اسمعیلی بشماره ملی
4849059929بهترتیببسمتبازرساناصلیوعلیالبدلبارعایت
ماده147قانونتجارتبرایمدتیکسالانتخابگردیدند.روزنامه
کثیراالنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1105550

مصرف کننده درآورده ا ند ،اما کک دولت
نمی گزد.شورایعالیاقتصادیسرانقوا،
شورایعالیاجرایسیاستهای کلیاصل
۴۴قانوناساسی،ستادهماهنگیاقتصادی
دولت ،ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،
معاونتاقتصادیرئیسجمهور،وزارتامور
اقتصادیودارایی،سازمانبرنامهوبودجه،
بانکمرکزی،وزارتخانههای«صنعت،معدن

و تجارت»« ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی»،
«ارتباطات و فناوری اطالعات»« ،نفت»،
«نیرو»«،جهاد کشاورزی»«،راهوشهرسازی»
و...ازجملهنهادهایدر اختیار دولتاست
کهمیتوانستازطریقآنهاحوزهاقتصادی
را مدیریت کند.نکتهای که نباید از آن
غافل شد آن است که در جنگ اقتصادی
حتی ا گر امکان مدیریت حوزه اقتصادی

ن که مسئولیتی را در قبال ایران پذیرفته باشند،
هستند بدون ای 
کشورمان را با مکر و بازیهای سیاسی بر سر میز مذا کره بیاورند و
آن را به اجرای تعهدات برجامی ملزم سازند تا نقطه دلخواهشان
ی کهبهاینهدفخوددستنیافتند
قابلدستیابیشود.اماازآنجای 
و ا کنون با در بسته مواجه شدهاند و در مقابل نیز ایران اقداماتی را
در راستای توقف اجرای پروتکل الحاقی انجام داده ،دوباره تشدید
فشارهای خود را با طرح قطعنامه علیه ایران در جلسه شورای
ی کنند.
حکام دنبال م 
وی همچنین تصریح کرد :در طول حدود  6سالی که از اجرای
برجام می گذرد ،ایران بهتمامی تعهدات خودش در این دوران
عمل کردهامادر مقابلبالغبر800تحریمجدیدبهتحریمهایقبلی
علیه کشور اضافه شده است .این موضوع نشان میدهد ،اساسا
مسئله غرب ،توان هستهای ایران نبوده و نیست و حتی با برجام و
گفت :هفته گذشته با وزیر خارجه کره جنوبی به درخواست وی
گفتوگو داشتم ،وزیر جمهوری کره بیان کرد حدا کثر تالش خود را
ی کنند،ماهمازجانبخوددرحال
برایبهنتیجهرساندنموضوعم 
پیگیریهستیم.ویتأ کید کرد:مکانیزمهاوساز و کارهاموردتوافق
قرار گرفته است ،اما ظاهرا کرهایها هنوز مجوزهای الزم را دریافت

آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت  270035و شناسه
ملی  10103103624به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ

 1397/04/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تراز سال مالی  1396شرکت به تصویب
رسید  .آقایان اصغر خلیلی بشماره ملی  2501535269و حسن غالمعلی نژاد

بشماره ملی  1502547953به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105554

آگهی تغییرات شرکت گسترش مارینا پخش هستی سهامی خاص به شماره ثبت
 466714و شناسه ملی  14004678741به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه مورخ  1396/04/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب سود و زیان
سال مالی منتهی به  1395/12/30به تصویب رسید .موسسه حسابرسی خبره به
شناسه ملی  10100126503و آقای حمیدرضا جبینی به کد ملی 0937829234
بترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()1105552

آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی نیلی شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  165512و شناسه ملی  10102080757به استناد
صورتجلسههیئتمدیرهمورخ1396/04/24تصمیماتذیلاتخاذ
شد  :شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی 10102547630
با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی  0054017742به
عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع
گلرنگ با شناسه ملی  10103739427با نمایندگی آقای علی
ابراهیمی کرد لر به شماره ملی  1500627151به عنوان نائب رئیس
هیئت مدیره شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی با شناسه ملی
10103919093بانمایندگیآقایمحمدمهدیجاودانخردبهشماره
ملی  3874335941به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا
محمدی به شماره ملی  0067328350خارج از اعضاء هیئت مدیره
به عنوان مدیر عامل تعیین گردیدند .کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از
قبیل چک  ،سفته  ،برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به
نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای
متفق دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت
مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد  ،سایر اوراق و مکاتبات
عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105545

آگهی تغییرات شرکت باالگر سهامی خاص به شماره ثبت 49551
و شناسه ملی  10100947255به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1396/11/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد
:آقایمهدیکیمیاویباکدملی0839397577بسمتمدیرعامل
و عضو هیئت مدیره و آقای هرمز دموئی با کد ملی2593147636
بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد احسان محسنی با کد
ملی  0045572100بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد
راجی با کد ملی 3874573982بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره
وآقاینصیرنخجیریباکدملی2595588923بعنوانعضواصلی
هیئتمدیرهوآقایسیدرضاخبرهفرشچیباکدملی0043406076
بعنوان عضو علیالبدل هیئتمدیره برایمدت 2سال انتخاب
گردیدند .کلیه اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات
و اسناد و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با  2امضاء از  3امضاء
مدیرعامل  ،رئیسهیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفق ًا با
مهر شرکت و اسناد و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل منفردا ً و
با مهر شرکت انجام پذیرد .موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
فرابین مشاور روش به شناسه ملی 14005644087بعنوان بازرس
اصلی و آقای محمد ابراهیم نعمت پور با کد ملی 5679698374
بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1105551

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ سهامی خاص به شماره
ثبت399672وشناسهملی10320496344بهاستنادصورتجلسههیئت
مدیره مورخ  1396/11/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت به استان
تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-شهید مطهری-
خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان دوم(ب)-پالک 2-طبقه اول-واحد 2
کد پستی  1586815614انتقال یافت  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105546

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کاوش توان گستر سهامی خاص به
شماره ثبت  197602و شناسه ملی  10340061725به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/03/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :
آدرسشرکتبه:استانچهارمحالوبختیاری-شهرستانشهرکرد-بخش
مرکزی  -شهر هفشجان -محله شهیدرجائی  -خیابان آزادگان  -خیابان
شهید رجائی -پالک  62طبقه همکف  -کد پستی  8841944973تغییر
یافتومادهمربوطهدراساسنامهاصالحگردید.سازمانثبتاسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105549

نباشد که زعم این قلم هست ،باید حتما
تبعیض در توزیع منابع عمومی را مدیریت
کرد که تبعیض احساس نشود؛ای بسا درد
تبعیض گرانتر از درد گرانی و تورم و بیکاری
باشد.هرگزقابلقبولنیستمردمزیرفشار
اقتصادینشئت گرفتهاز نا کارآمدیدولت
زجر بکشند ،اما شاهد تبعیض آزاردهنده
نزدیکان به دولت هم باشند!

اجرای تعهدات توسط ایران همانند روال گذشته نیز این مشکل
پایان نخواهد یافت ،زیرا هدف نهایی آنان تغییر نظام سیاسی در
ایران و تسلیم شدن آن است .بنابراین نتیجه چنین هدفی روشن
است و ما باید برای خودمان صورتمسئله را بهخوبی تبیین کنیم
و در پیگیری و اجرای سیاستها و اقدامات خودمان این موضوع
را مدنظر قرار دهیم.
ظهرهوند گفت :البته تمامی این اقدامات و شرایط کنونی ،باعث
شده تا علیرغم همه تحریمهای اعمال شده ما بار دیگر این تجربه
را به دست بیاوریم و به این نتیجه برسیم که ایران نا گزیر به تکیهبر
توان داخلی و تمرکز بیشتر بر ظرفیتهای خودش است .همین
موضوع باعث شده تا کشورمان از تحریم بهعنوان یک فرصت
استفاده کند .نگاه تبدیل تحریم به فرصت باید به یک نگاه ملی در
ساختار حکمرانی کشور و در رأس آن دولت تبدیل شود.
ی کنند که پیگیر موضوع هستند.
نکردهاند از این رو اعالم م 
وزیر امور خارجه کشور بیان کرد :از نظر ایران دریافت مجوز از
آمریکاییها غیر ضروری است اما با این حال طرف کرهای تالش
دارد که مجوزها را از آمریکا برای آزاد کردن پولهای بلوکه شده
ایران در کره دریافت کند.

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی چوب و زغال مجد ایرانیان درتاریخ
 1396/05/30به شماره ثبت  513979به شناسه ملی  14007006902ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع  :تهیه ,تولید,توزیع وساخت کلیه فرآورده
های چوبی شامل درب ها ,کابینت ها ,دکوراسیون ,مبلمان ,تخت خواب
,انواع صندلی های چوبی وهمچنین تهیه وتوزیع انواع زغالهای صنعتی
وسنتی ,صادرات محصوالت تولیدی وواردات مواد اولیه ودستگاههای
مورد نیاز شرکت درمناقصات ومزایدات ,اخذوام وتسهیالت ارزی وریالی
ازکلیهبانکهاوموسساتمالیواعتباریدرصورتلزومپسازاخذمجوزهای
قانونی الزم .مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :تهران شهر
تهران-کن-کوچهشهیدمحمدرضانادربیگی-خیابانشهیدمرادی-پالک
13طبقهدوم--کدپستی1486885893سرمایهشخصیتحقوقی:مبلغ 210000000ریال منقسم به  21000سهم بانام  10000ریالی می باشد که طی
گواهیبانکیشماره89مورخ96/5/25بانکملیایرانشعبهسازماننقشه
برداری پرداخت گردیده است  .اولین مدیران  :آقای سیدمهدی آقازاده به
شماره ملی  0014284324به سمت رئیس هیئت مدیره خانم منیره پاویر
به شماره ملی  1372891412به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدحمید
آقازادهبهشمارهملی1652004319بهسمتنایبرئیسهیئتمدیرهآقای
مرتضی رحیمی مرام به شماره ملی  3874881199به سمت مدیرعامل به
مدت  2سال تعیین شدند .دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار
و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسالمی با
امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ودرغیاب هریک با امضا نایب رئیس
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و
اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل  :خانم الهام گل
محمدی به شماره ملی  0070160368به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام
مهرورزسرشکهبهشمارهملی2721761501بهسمتبازرسعلیالبدلبه
مدت یک سال مالی تعیین شدند .روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج
آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105751
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص
بهشمارهثبت455449وشناسهملی14004119900بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1396/04/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به 1395/12/30
تصویب گردید .موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی 10100126503و
آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی 0937829234بترتیب به سمت
بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند  .اعضای
هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند :شرکت
گروه صنعتی گلرنگ به شماره ملی  10102547630شرکت سرمایه
گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی  10103739427شرکت
پاکان پالستکار به شناسه ملی  10103147590شرکت گروه مهد سرمایه
گذاری خاورمیانه به شناسه ملی 10103919100شرکت توسعه افق پاینده
به شناسه ملی 10320882930شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور
میانه به شناسه ملی 14003876785شرکت صنایع سلولزی مارینا سان
به شناسه ملی 10103513206سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105553

