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یادداشت

انتخابات  1400و گفتمان «انقالبیگری مثبت»
معین ضابطی
مفهوم محوری «انقالبی گری» که بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری
ب ه کاررفته ،شرط کافی برساخت جامعه توحیدی و گامی بلند در جهت ایجاد تمدن
ی گری»رابهعنواناصلیترینراهبردمقابله
نویناسالمیاست.ایشان«گفتمانانقالب 
با آفات و چالشهای نظام اسالمی میدانند.
مقاممعظمرهبریهمچنینبارهابهتبیینمنطقیوعالمانهراهازبیراهدرمسیرتبدیلاین
گفتمانبهمعرفتیفرا گیرپرداختندوباجداسازی«انقالبی گریمثبت»از«انقالبی گری
منفی» نقشهراه آینده برای تحقق این گفتمان را ارائه فرمودند.
رهبر انقالب فرمودند« :نگاهی به تاریخ انقالب میتوان «دوگونه انقالبی» را از هم
اول انقالب دوگونه انقالبی داشتیم و انقالبیون ما دو گونه نقش ایفا
تفکیک کرد« :از ِ
کردند .بعضی از انقالبیون ،انقالبیون مثبت بودند؛ بعضی از انقالبیون هم انقالبیون
ی گفتیم که از میدان
منفی بودند .در اوایل انقالب ،انقالبى منفی به آن انقالبیای م 
ی کشید .انقالبی بود ،اما
کار و تالش و حرکت ،آنجایی که دردسری داشت ،عقب م 
انقالبى وجاهتطلب و راحتخواه .یک عده هم انقالبى مثبت بودند .حاضر بودند
ی کردند وجودشان میتواند کمکی
آبرویشان را همخرج کنند .آنجایی که فکر م 
ی گیرد؛ اما
بکند ،با همه وجود حاضر بودند .انقالبى منفی ،خودش را از کار کنار م 
ا گر یکوقت کاری هم به دستش افتاد ،مثل آدمهایی که هیچ کاری در دستشان
ی گیرد؛ کانه در هیچ کاری
نیست ،حالت منفیبافی و شکل اپوزیسیون به خودش م 
چ کاره هم باشد ،خودش را مسئولترین
مسئولیت ندارد! انقالبى مثبت حتی ا گر هی 
افراد میداند و وارد میدان میشود».
ی گری مثبت در عصر ما ،امام خمینی(ره) و شخص رهبر
بدون تردید نماد بارز انقالب 
انقالب میباشند.
ایشان نیز بارها امام(ره) را محوریترین الگوی انقالبی گری در عصر حاضر معرفی
متعبدانقالبی»بهعنوانصفتیجامعبرایحضرتامام(ره)
نمودندواز تعبیر«مؤمن
ِ
ی کنند ایشان را
استفاده نموده و با ویژگیهایی که برای امام خمینی (ره) مطرح م 
نماد انقالبی گری میدانند .معظم له امام بزرگوار را« ،مؤمن به خدا»« ،مؤمن به
مردم»« ،مؤمن به هدف» و «مؤمن به راهی بود که او را به این هدف میرساند»
«امام انقالبی» را خروج کشور از بسیاری از
معرفی نمودند و ثمره راهبری و رهبری این ِ
منجالبها ازجمله «منجالبهای وابستگی ،فساد سیاسی ،فساد اخالقی ،حقارت
بینالمللی ،عقبماندگیهای علمی ،اقتصادی و فناوری و آقاباالسری آمریکا و
انگلیس» دانستند.
ی گریمثبتمیپردازند«:انقالبیمثبت»
ودرجاییدیگربهبیانشاخصهایانقالب 
حرکت امیدوارانه» است و از
انسانی است که با «مسئولیتپذیری» اهل «کار و تالش و ِ
ی گری حقیقی ،همراه کردن نقد
«یأس و منفیبافی» بهدور است .در این نگاه انقالب 
و اعتراض و مطالب ه گری با ارائ ه راهحل و کار ایجابی است« :در اسالم هم نهی از منکر با
امربهمعروف همراه است ،نهی از منکر همان اعتراض است ،امربهمعروف یعنی ارائ ه
راهحل .بنابراین مطالب ه گری را حتما با ارائه راهحل همراه کنید».
ایشانهمچنینبااشارهبهمجاهدتهایسردار شهیدحاجقاسمسلیمانی ایشانرا
تجسمعملیانسانانقالبیدانسته ومعتقدنداینشهیدواالمقام«بهشدتانقالبی
ی گری خط قرمز قطعی او بود .ذوب در انقالب بود».
بود .انقالب و انقالب 
رهبرانقالبدرسخنرانینورزیشان،با کفایت،باایمان،عدالتخواه،ضدفساد،دارای
عملکردانقالبیوجهادی،معتقدبهتوانمندیهایداخل،معتقدبهجوانانبهعنوان
پیشران حرکت عمومی کشور ،مردمی و امیدواربودن را بهعنوان هشت خصوصیت
الزم برای ریاست جمهوری آینده برشمردند .نگاهی به این هشت خصوصیت بیانگر
این مهم است که ایشان رئیسجمهوری با ویژگی «انقالبی گری مثبت» را نیاز
امروز کشور میدانند و از ملت ایران میخواهند با شناسایی این ویژگیها در میان
کاندیداهای انتخابات راه را برای تعالی و پیشرفت کشور هموار کنند .انتخابات 1400
فرصتیاستثناییمحسوبمیشود کهپسازارائهاینویژگیهاوشاخصها،درعرصه
عمل رئیسجمهوری در تراز نظام مقدس جمهوری اسالمی و مبتنی بر شاخصها و
الگوهایارائهشدهاز سویرهبریمعظمانتخابوانتخاباتپیشروبهصحنهبسطو
ی گری
توسعهاینشاخصهاتبدیلشود .تادر ابتدای گامدومانقالب گفتمانانقالب 
مثبت به گفتمان برتر در کارگزاران و خصوصا مسئولین قوه اجرایی تبدیل گردد .این
موضوع میتواند از انتخاب فردی دارای روحیه انقالبی بهعنوان رئیس قوه مجریه
آغاز و به دیگر مدیریتهای ذیل آن تسری پیدا کند.ایشان در باب روحیه انقالبی نیز
میفرمایند« :معنای روحیه انقالبی این است که یک انسان انقالبی ،شجاعت دارد،
ی کند؛
ی کند ،گر ه گشایی م 
اهل اقدام و عمل است ،ابتکار میورزد ،بنبستشکنی م 
از چیزی نمیترسد ،به آینده امیدوار است ،به امید خدا به سمت آینده روشن حرکت
ی کند».روحیه بسیجی و مدیریت جهادی که در دوران دفاع مقدس کامال وجود
م 
داشت ،اما صرفا مربوط به زمان دفاع مقدس نیست .لذا با استفاده از تجارب دفاع
مقدس و پیادهسازی این تجربیات در دولت آینده میتوان شاهد حا کمیت روحیه
انقالبی و گفتمان انقالبی گری مثبت در تمام سطوح مدیریت اجرایی کشور باشیم.
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مذاکرات اخیر ایران و  ۴+۱در اتریش بررسی شد

معصومه پورصادقی-دبیر گروه سیاسی
مذا کرات ایران و  4+1سهشنبه شب در
وین موقتا پایان یافت تا اواسط هفته آتی در
این پایتخت اروپایی از سر گرفته شود ،این دور
تحتالشعاع تحوالت و اقدام تروریستی در نطنز
قرار گرفت؛ تا جایی که فضای جلسه را در برخی
مقاطعباچالشمواجه کرد.امایکیازویژگیهای
اینسریاز گفتوگوهااینبود کهمذا کر ه کنندگان
ی کردند ارزیابی مثبتتر و رو به رشدتری
سعی م 
را از روند مذا کرات ارائه کنند.
مذا کر ه کنندگان طی تقریبا یک هفته گذشته از
کلیاتبهجزئیاترسیدند.سیدعباسعراقچی،
معاون سیاسی وزیر خارجه و مذا کر ه کننده
کشورمان گفت که ایران متون پیشنهادی خود
درباره تحریمهایی که آمریکا باید رفع کند و
همچنین اقداماتی که ایران باید در بازگشت به
پایبندی کاملبهبرجامانجامدهد کهدرنشست
کمیسیون مشترک برجام به سایر طرفها ارائه
کرد .او در روز آخر مذا کرات این دور گفت که
تقریبا همه تیمهای مذا کر ه کننده متون خود را
ارائه و تبادل کردند .ارزیابی او از فضای جلسات
همچناناینبود کهاتمسفر گفتوگوها«سازنده
است» .شاید یکی از مهمترین نتایج این دور از
گفتوگوها این بود که نوشتن پیشنویس متن
تفاهم آغاز شد .اما این اتفاق لزوما به مفهوم
رسیدن به مرحله نهایی و سهولت کار نیست،
بلکههمهطرفهاتقریبابهدشواریوپیچیدگی
مسیر اشاره کردند.
درپایاننشستکمیسیونمشترککهروزسهشنبه
ت کننده در برجام
برگزار شد ،کشورهای مشارک 
توافق کردند عالوه بر دو گروه کارشناسی فعلی
(در حوزه لغو تحریمها و هستهای) هفته آینده

لزومصحتسنجیدر وین

یک گروه کارشناسی سوم نیز برای گفتوگو در
خصوص ترتیبات عملی موردنیاز برای اجرایی
شدن لغو تحریمها و سپس بازگشت آمریکا به
برجام ایجاد شود.
«انریکهمورا»معاوندبیرکلسرویساقدامخارجی
اتحادیه اروپا سهشنبه در توییت خود نوشت که
گروه کارشناسی سوم برای رسیدگی به «مسائل
توالی» ایجاد شد.
حسنروحانی،رئیسجمهور کشورمانسهشنبه
عصر ،درحالی که نشست کمیسیون مشترک
پایانیافته بود ،گفت« :مذا کرات حدود 70 ،60
درصدپیشرفتداشتهاستوا گرآمریکاییهادر
چارچوبقانون،مقرراتوصداقتحرکت کننددر
زمان کوتاهی به نتیجه خواهیم رسید».
نگاهی گذرابهاظهاراتمقاماتدولتیظاهراتصویر
ی گذارد،امافراموشنکنیم که
مثبتیراپیشروم 
متن توافق با نقاط اشترا ک شروع شده است و
بخشهای سخت و دشوار آن باقیمانده است.
بنابراین حتی ا گر مذا کرات 60یا  70درصداسمی
پیشرفتداشتهباشد،بهنظرمیرسد که30یا40
درصدباقیماندهجزءبخشبسیارسختآنباشد
ن کنندهسرنوشتتحقق
وچهبساآنبخشتعیی 
یا عدم تحقق هرگونه توافقی باشد.
انریکه مورا که عالوه بر تصدی سمت معاون
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا ،رئیس
کمیسیونمشترکبرجامنیزهستروز سهشنبه
پسازپایاننشست کمیسیونمشترکبرجامدر
بخشیاز توییتخودنوشت«:طیدوهفتهاخیر
پیشرفتهایی حاصل شده است ،اما کارهای
سخت زیادی باید انجام شود».
«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
شامگاه سهشنبه در وا کنش به مذا کرات وین

گفت«:این گفتوگوهامثبتبودوپیشرفتهایی
وجودداشتهاماهمچنانمسیرطوالنیپیشروی
ماست .آمریکا هیچ امتیازهایی به ایران پیش
از اطمینان یافتن از پایبندی کامل تهران به
برجام نخواهد داد».
کسانی که طی سا لهای گذشته مذا کرات
هستهای و موضوع برجام را پیگیری کردهاند،
نیکمیدانند کهتازمانی که گفتوگوهابهپایان

اظهارات رئیسجمهور مبنی بر بسته شدن دست و پای دولت با تحریمها بررسی شد

شناگری با دست و پای بسته!

حانیه مسجودی
از برخی حر فها ،برداشتهای مختلفی صورت می گیرد و
صحبتهای اخیر رئیسجمهور نیز جزء همانهاست .حسن روحانی
در نشست اخیر هیئت دولت گفت که ما همان دولتی هستیم که دولت
یازدهم را اداره کردیم و کشور را از رشد اقتصادی منفی به رشد اقتصادی
مثبت رساندیم.
روحانی می گوید :ما همان شنا گر ماهری بودیم که مسابقه را بردیم حاال
پا و دست ما را بستهاند و می گویند پا بزنید .یک کلمه هم علیه آمریکا
نمی گویند و خود را سوپر انقالبی میدانند .میدانند ا گر ما تحریم نبودیم
االن میلیونها وا کسن کووا کس را تزریق می کردیم.
نکتهای که جلبتوجه می کند ادعای رئیسجمهور مبنی بر بسته بودن
دست و پای دولت بهواسطه تحریمهاست .روحانی معتقد است دولتش
در دورهقبلیبسیار خوبعمل کردهوا گر کسانیغیراز خودشو کابینهاش
بر کرسی ریاست پاستور تکیه میزدند ا کنون ایران با قحطی روبهرو شده
بود و تمام مشکالت به تحریمها مربوط است.

تاسیس شرکت سهامی خاص فاتح چوب پاپیروس درتاریخ 1400/01/25
به شماره ثبت  13397به شناسه ملی  14009949200ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید نگهداری پخش و بسته بندی
صنایع و مصنوعات چوبی و  mdfاعم از میز و صندلی میز تلویزیون آینه
کنسول میز جلو مبلی میز ناهار خوری پارتیشن و کتابخانه  -تولید و
پخش صنایع دستی و تزیینی -شرکت در مناقصات و مزایدات  -اخذ
هرگونه اظهارنامه  ،تسهیالت از بانکها و موسسات  -تجارت الکترونیک
در خصوص محصوالت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
 :استان زنجان  ،شهرستان زنجان  ،بخش مرکزی  ،دهستان بناب  ،آبادی
آزادراه زنجان قزوین ،محله پایانه بار صبا  ،جاده زنجان ابهر  ،بلوار راهبران
 ،پالک  ، 0مجتمع بازار لوازم ومصالح ساختمانی  ،طبقه همکف  ،واحد 145
کدپستی  4515174809سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن
با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
1400/4202/001مورخ1400/01/22نزدبانکبانکقرضالحسنهمهرایران
شعبه ولیعصر با کد  4202پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای
میالد خشتی به شماره ملی  4285640716و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای محمد خشتی به شماره ملی  4285682842و به سمت مدیرعامل
به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
امیرحسین میثاقی به شماره ملی  4285702029و به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت
معتبرمیباشداختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهبازرسانآقایمحسن
کرمی به شماره ملی  4270108398به سمت بازرس علی البدل به مدت 1
سال آقای حامد چوپانی قدر اصل به شماره ملی  4285717352به سمت
بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی
هایشرکتتعیینگردید.ثبتموضوعفعالیتمذکوربهمنزلهاخذوصدور
پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1125685

آگهی تغییرات شرکت امید کشاورز زنجان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  8041و شناسه ملی 10460113764
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
1398/02/08تصمیماتذیلاتخاذشد-1:اعضاءهیئتمدیره
برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند - :آقای علی
دوستی به شماره ملی  - 4281234195خانم مینا رستمی
به شماره ملی  - 4284886096خانم خاطره مهریاری به
شماره ملی  2- ، 4285731150آقای عباس کرمی زرندی
به شماره ملی  4370907292به عنوان بازرس اصلی  -آقای
مرتضیاوجاقلوبهشمارهملی4284500171بهعنوانبازرس
علی البدل  ،که برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری زنجان ()1125677

ترس از تحریم و خود تحریم ،بهانه دولت برای کار نکردن
باری!ربطدادنتزریقوا کسن کووا کسبهتحریمهاتوسطرئیسجمهور را
که کنار بگذاریم سؤاالت مهمی بعد از گوش دادن به صحبتهای روحانی
به ذهن تمام کسانی که به روحانی رأی دادند یا ندادند ،خطور می کند.
سؤاالتی که بسیار شکبرانگیز و ساده است .یعنی روحانی واقعا از آنها
مطلع نیست یا نمیخواهد مطلع باشد؟
برشمردن این سؤاالت برای ما تکرار مکررات است ،اما گویا رئیس دولت
دوازدهم با آنها آشنایی ندارد .بهطور مثال در طول  40سال گذشته و
در دوره تمام رؤسای جمهور ،تحریمها وجود داشته و حتی در دولتهای
ششم و نهم شدیدترین تحریمها نسیب ایران شدند بهجرئت میتوان
گفت که چنین اتفاقی برای سفره و معیشت مردم نیفتاد.
چطور جنابرئیسجمهور نمیداند کهباحداقلحقوقی کهدرصدباالیی
از مردم با آن زندگی خود را می گذرانند ،حتی نمیتوان نیمی از ماه رمضان
را بدون احتساب خرج پوشا ک و اجاره و مسکن گذراند؟
یا شاید معاون اول او که در مناظرات انتخاباتی مردم را از گران شدن

آگهی تغییرات شرکت صائین گستر زنجان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  3709و شناسه ملی  10460070363به استناد
صورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1399/12/12تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :اعضای هیئت مدیره از  3نفر به  4نفر افزایش یافت
وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
زنجان ()1125695
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی زنجان زر افشان شرکت
سهامیخاصبهشمارهثبت6449وشناسهملی10460096898به
استنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1399/09/22تصمیماتذیل

اتخاذ شد  1- :آقای علی اکبر محمدی به شماره ملی 0044802579

به سمت رئیس هیأت مدیره  2-آقای باقر محمدی به شماره ملی
4280746400بهسمتنایبرئیسهیأتمدیره3-آقایعبدالرضا
محمدی به شماره ملی  4270154969به سمت مدیر عامل و عضو

هیأت مدیره  -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل

چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .اوراق عادی

و اداری با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1125691

آگهی تغییرات شرکت سازند روی زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 2925و شناسه ملی  10460062624به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1398/08/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :صورتهای مالی
سال مالی  1397مورد تصویب قرار گرفت - .موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به
شناسه ملی  10320729344بعنوان بازرس اصلی و خانم ناهید نوشناب به کدملی
 4284943952بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1398انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت ثبت آگهی های شرکت انتخاب گردید .ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
زنجان ()1125688

آگهی تغییرات شرکت امید کشاورز زنجان شرکت سهامی خاص به

شمارهثبت8041وشناسهملی10460113764بهاستنادصورتجلسه

هیئتمدیرهمورخ1398/02/08تصمیماتذیلاتخاذشد1-:آقای

علی دوستی به شماره ملی  4281234195به سمت عضو اصلی

و نایب رئیس هیئت مدیره  2-خانم مینا رستمی به شماره ملی

 4284886096به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  3-خانم
خاطره مهریاری به شماره ملی  4285731150به سمت عضو اصلی

هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند  :- .کلیه اسناد
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ( از قبیل قراردادها  ،چک  ،سفته

 ،برات و  ) ...و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت

مدیره و مدیرعامل ( خانم مینا رستمی ) همراه با مهر شرکت معتبر
خواهد بود  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1125681

راهخودنرسد،تضمینیبرایموفقیتآننیست.
هر چه مذا کرات به مراحل پایانی میرسد ،مسیر
آن دشوارتر میشود .بنابراین هرگونه اظهارنظر
خوشبینانه کاذبنهتنهاسودمندنیست،بلکه
مضر هم میتواند باشد .شعف نابجا درباره روند
مذا کرات،دستکممیتوانداینسیگنالاشتباهرا
بهطرفمقابلبدهد کهطرفایرانیبههمان60
یا70درصدراضیاستومیتوانبهآنامتیازهای

بیشتری در دورههای آتی نداد.
این رویه ،بیش از همه خود تیم مذا کر ه کننده را
دچار سختی کردهوآنرادر مسیریصعبالعبور
قرارمیدهد.ازطرفدیگر،افزایشانتظارعمومیاز
روندی کهتضمینیبرایآنوجودندارد،میتواند
دولتو کشوررادچارآسیب کندوتیممذا کر ه کننده
راتحتفشارقراردهد.واینرونددرنهایتبهسود
طرف مقابل تمام میشود.

ناچیز نر خ ماست میترساند ،چشمانش را بر نایاب شدن پوشک،
گوشت قرمز ،مر غ ،کره ،روغن و چندین برابر شدن قیمت حبوبات و
برنج بسته است؟
فرکانسهای زندگی دولتمردان با مردم متفاوت است
سؤاالت بسیار و درد مردم از فریادشان پیداست .فریادی که به گوش
روحانی نمیرسد چرا که فرکانسهای زندگی دولتمردان با سایر مردم
متفاوت است.
رئیسجمهورسوءمدیریتو کارنکردنهایخودشودولتشراپایتحریمها
می گذارد .بهتبع آن نیز کاسبان و تولیدکنندگان داخلی نیز همهچیز را به
دالر ربط میدهند .سروته این ماجرا از همان زمانی که با افزایش یکباره
نرخ دالر مواجه شدیم و دالر جهانگیری به میدان آمد مشخص بود .با
افزایش نرخ دالر در اوایل دولت دوازدهم کسری بودجهای که بهواسطه
نبود مدیریت درست در بودجهنویسی وجود داشت ،تأمین شد و همگام
با این شوک اقتصادی تمام کاالهای اساسی گرانیهای عجیبی را تجربه
کردند .حاال زمان آن بود که دولت خودش را قهرمان نشان دهد.
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری عنوان کرد که برای واردات کاالهای
اساسی دالر  4200یا دولتی را اختصاص میدهند و نگرانی از این بابت
وجود ندارد .اما متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم طوری مدیریت کرده
است که وقتی روحانی و معاون اولش می گویند نگران نباشید ،مطمئن
میشوند که باید نگران باشند.

آگهیتغییراتشرکتفرازتوسعهگازخاورانشرکتسهامیخاص
به شماره ثبت  37551و شناسه ملی  10380531469به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/01/20تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - 1 :اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل به شرح ذیل تفویض
گردید:نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادرات دولتی
و مؤسسات خصوصی  .تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به
پیشنهاد مدیر عامل .ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر
نقطهایازایرانیاخارجازایران.نصبوعزلکلیهمأمورانوکارکنان
شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه
و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و
مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها  .تصویب بودجه برای
اداره کردن شرکت افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد
بانک ها و مؤسسات  .دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن
از اصل و بهره و متفرعات  .تعهد  ،ظهر نویسی  ،قبولی  ،پرداخت
و واخواست اوراق تجاری .عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا
فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و
غیر منقول و ماشین آالت و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع
شرکت باشد  ،بالجمله انجام کلیه عملیات و معامالت  .مبادرت به
تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه عالمت تجارتی و اختراع  .به امانت
گذاردن و ترهین هر نوع اسناد و مدارک و امالک و وجوه در بانک
ها و موسسات مالی و صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد
آنها  .تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هر نوع
استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و
کارمزد و با هرگونه شرایط که مقتضی باشد  .اقامه هرگونه دعوی
و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از
حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی
از حق پژوهش  ،فرجام مصالحه  ،تعیین وکیل  ،سازش  ،ادعای جعل
نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور یا بدون اختیار صلح
و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از
قانون داوری  ،تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل
و وکیل در توکیل ولو کرارا ً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در
ماهیت بدعوی و خواه به امری که کام ً
ال قاطع دعوی باشد .دعوی
خسارت  ،استرداد دعوی  ،جلب شخص ثالث .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()1125799

آگهی تغییرات شرکت معدن کاران ژرفا شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  12692و شناسه ملی 14008748560
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/06/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  * :ترازنامه،
صورت سود و زیان ،صورت وضعیت مالی ،صورت تغییرات
در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی شرکت در
دوره مالی منتهی به  29اسفندماه  1398مورد تصویب
قرارگرفت * .روزنامه کثیراالنتشار رسالت برای درج آگهی
های شرکت تعیین گردید * .آقای کیومرث مصلی با شناسه
ملی  1699362882به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن
صالحیباشناسهملی4411020841بعنوانبازرسعلیالبدل
به مدت یک سال تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
زنجان ()1125696

درهرحال،هدف کشورمانازورودبه گفتوگوهای
احیای برجام ،چیزی جز رفع مؤثر تحریمها
نیست .بنابراین هر چیزی کمتر از آن نه مقبول
است و نه فایدهای برای کشور دارد .یکی از موارد
اختالفیدرمذا کراتبهدامنهتحریمهاییمربوط
میشود که آمریکا باید بردارد .آمریکاییها طبق
اظهارنظرهای رسمی مقامات آمریکایی اعالم
کردهاند کهحاضرنیستندحتیتمامتحریمهای
ن که
فقط مربوط به دوره ترامپ را بردارند .ا کنو 
آمریکاییهاتمایلبهبازگشتبهتوافقهستهای
دارند ،باید شرایط ورود مجدد به آن را مهیا
کنند وگرنه بازگشت صرفا نمادین آنها دردی
ی کند ،بلکه بالعکس
از مشکالت کشور را حل نم 
ی کند کهباردیگربدونپرداخت
آنهاراتشویقم 
هزینه از توافق خارج شوند ،ولی وقتی فیلشان
یاد هندوستان کرد ،برگردند.
نکته دیگر که احتماال محل اختالف باشد
مربوط به کیفیت راستیآزمایی رفع تحریمهای
آمریکاست .با توجه بهدشواری و پیچیدگی این
امر،الزماست کهچنین کاریبدونبررسیابعاد
آنوعجوالنهصورتنگیرد.نبایدفراموش کرد که
هدف از انجام چنین کاری انجام کاری فرمالیته
و تشریفاتی نیست ،بلکه حصول اطمینان از رفع
واقعی و عملی تحریمهاست .بنابراین این روند
باید به گونهای تنظیم و طراحی شود که ابعاد
مبهم در خصوص رفع تحریمها را روشن سازد و
کشورازبازگشتعملیآمریکابهتعهداتقطعنامه
2231شورایامنیتسازمانمللوبرجاممطمئن
شود.بنابراین،آنچهتابهاالناتفاقافتاده،هنوز
تا مقصد نهایی فاصله بسیاری دارد .بنابراین
مهمتر از حواشی و فرعیات ،پرداختن و تمرکز بر
محتوا و اصل موضوع است.

از دولت نه شنا کردن میخواهیم و نه دویدن
نگرانیای که بیمورد هم نبود و کم کم شبکه گسترده فساد و رانتخواری
از کنار دالر  4200تومانی شکل گرفت و گسترده شد .درنتیجه این اقدام و
تصمیم اشتباه تورم و گرانی دامان کشور را گرفت و هیچ بخشی مستثنی
نبود .بنابراین تمام مسائل و مشکالتی که بابت تصمیمات اشتباه آقایان
دولت دوازدهم پیشآمده را نمیتوان به تحریمها ربط داد و گفت که
دست و پای دولت را بستهاند و می گویند شنا کنید!
ما از دولت نه شنا کردن میخواهیم و نه دویدن ،همین بس که اختیارات
گسترده خود را کم نشان ندهند و با تصمیمات اشتباه گلوی اقتصاد و
معیشت مردم را نشانه نگیرند ،لذا اختیارات زیاد است اما انتظارات کم.
انتظارات ما با حرفهای رئیسجمهور کاهش یافته است .دریافتهایم
کسی که خودش را به خوابزده نمیتوان بیدار کرد.
البته ربط دادن تمام مشکالت فعلی به تحریمها توسط رئیسجمهور
مسبوق به سابقه است .وی در خلل تالش برای پیروز شدن انتخابات
ریاستجمهورینهتنهامسائلاقتصادیووارداتیرابهتحریموعدمرابطه
با آمریکا ربط میداد بلکه آب خوردن مردم را نیز به مذا کره و رابطه با آمریکا
گرهزد.اماهمینیک گرهبرای کور شدن گرههایدیگراقتصادی کافیبود.
حال اما انتظار این است؛ همانطور که رئیسجمهور در این نشست گفته
است اقدامات اخیر یعنی مذا کره با  4+1و واردات وا کسن هدف انتخاباتی
ندارد ،آقایان مجددا منافع ملی را به منافع خودشان گره نزنند.

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و فناوری کشت و زرع

تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  554125و شناسه
ملی  14008962966به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1399/12/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای سجاد
جعفرنیا به شماره ملی  4420665556به سمت رئیس هیئت

مدیره  -آقای محمد مفتاحی به شماره ملی  4890127151به
سمت عضو هیأت مدیره  -آقای سید مسعود فائزی به شماره
ملی  4420670797به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت

مدیره انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور

شرکتازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادهاوعقوداسالمی
با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفق ًا همراه با مهر
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر

شرکتمعتبرمیباشد.سازمانثبتاسنادوامالککشوراداره

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1126040

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کارا فوالد پاسارگاد درتاریخ
1400/01/30بهشمارهثبت576369بهشناسهملی14009960974
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تهیه و توزیع
و خرید و فروش انواع ورقهای فوالدی اعم از ورق های گالوانیزه -
رنگی-روغنی-سیاهواسیدشوییوغیرهوهمچنینانواعمیلگرد
و پروفیل های متفاوت بطور اعم  .شرکت در مناقصات و مزایدات
دولتی و بخش خصوصی  .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران،
محله رسالت  ،خیابان شهید دکتر آیت  ،بزرگراه شهید سپهبد حاج
قاسم سلیمانی  ،پالک  ، 737ساختمان بازار موبایل  ، 711طبقه
سوم،واحد12کدپستی1681739848سرمایهشخصیتحقوقی
عبارت است از مبلغ  10,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر
یکازشرکاخانممهساطاهریبهشمارهملی0013147676دارنده
 5000000ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا بهمن مهدوی به شماره
ملی  0082844011دارنده  5000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت
مدیره خانم مهسا طاهری به شماره ملی  0013147676و به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای حمیدرضا بهمن مهدوی به شماره ملی
 0082844011و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :حق امضاء
کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ,سفته ,
بروات  ,قراردادها  ,عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و
اداریباامضاءمدیرعاملبتنهاییهمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد
.اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهروزنامهکثیراالنتشاررسالت
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 ()1126039

