خبر
حجتاالسالم روحانی:

مردم از وضعیت اقتصادی نگراناند
رئیسدولتدوازدهم گفت:مردمازوضعیتاقتصادینگرانهستندوحقهمدارندنگران
باشند.به گزارشفارس،حجتاالسالمحسنروحانیدیروزدر آخرینجلسههیئتدولت
دوازدهم اظهار داشت :هر آنچه با مردم گفتیم ،چیزی برخالف واقعیت نبود؛ بخشی از
واقعیترابهمردمنگفتیمچوننمیشدومفیدنبود؛میترسیدموحدتملیصدمهببیند.
رئیسجمهور افزود:مادر چهار سالاولدولتشرایطبهتریازنظرروابطخارجیوامیدبه
آیندهوتعاملباجهانداشتیم؛مابهخودماناطمینانداشتیم کهحریفقدرتهایبزرگ
هستیموحتییکدریکمیلیونهماحتمالشکستنمیدادیم،زیراماتواندیپلماتیک
خودراشناختهودیپلماتهاوحقوقدانهایتوانمندیداریم کهتوانستیمباوجودآنها
ی گوییمتعاملومذا کرهباچند
درمقاطعحساسبهپیروزیبرسیم.روحانیافزود:وقتیم 
قدرتجهانی،آنچه کهاز پیروزیحاصلمیشودنهایتامراستوممکناست کهپیروزی
و شکست هم داشته باشیم ،ولی ممکن است که 30درصد آن شکست بوده و  70درصد آن
پیروزی باشد ولی درنهایت میانگین آن پیروزی است .رئیسجمهور تصریح کرد :ا گر بعد
از  23تیر  1394دیدید که تورم ما کاهشیافته و رشد اقتصادی باال رفته و سرمایهگذاری
افزایش پیدا کرده و رقم صادرات به نسبت واردات ارتقاء پیدا کرده معنایش آن است که
پیروزی حاصلشده است.روحانی گفت :ما در سیاست پیروز شدیم و آثار آن در اقتصاد
مشاهده شد .آرزوی ما آن بود که ما وقتی توانستیم تورم را کاهش دهیم و تکرقمی کنیم
این تکرقمی را حفظ کنیم .وی گفت :ما تورم  40درصدی را در سال  92کاهش دادیم و در
سال  93به  15درصد رساندیم؛ در سال  94و  95هم تورم تکرقمی داشتیم.رئیسجمهور
اظهار داشت:وقتیماواردجنگاقتصادیشدیمتورمتغییرپیدا کرد.ا گر کسیزمانصلح
و جنگ را متوجه نشود خیلی باید غصه خورد .این در حالی است که جنگ را بر ما تحمیل
کردند و ما آغازگر آن نبودیم .ولی ا گر این جنگ نبود همان روند رشد اقتصادی ادامه پیدا
ی کرد.وی گفت :مردم از وضعیت اقتصادی نگران هستند و حق هم دارند نگران باشند.
م 
وقتیجنگاقتصادیشروعشدمانتوانستیمنفتبفروشیم.روابطاقتصادیمارامسدود
کردند و معامالت بانک مرکزی با کشورهای خارجی متوقف شد .روحانی اظهار داشت:
معامالت وقتی از طریق صرافیها انجام میشود عمال ارزش صادرات و واردات با  20درصد
کاهش مواجه میشود .وی تصریح کرد :در شرایط تحریم ورود  2500قلم کاال ممنوع شد
و وقتی ممنوعیت اعمال میشود ،آن کاال در داخل کشور گران میشود و چارهای جز آن
نبود که این ممنوعیت در نظر گرفته شود چرا که بایستی فقط به اجناس ،مواد اساسی و
تولیدی کارخانجات اولویت میدادیم.رئیسجمهور خاطرنشان کرد :معنای جنگ آن
نیست که بتوانیم شرایط دوران صلح را داشته باشیم؛ ما در این جنگ جیرهبندی نکردیم
و اجناس هم کوپنی نشد و توانستیم کشور را اداره کنیم.وی ادامه داد :تأ کید من بر آن بود
که بایستی جنس در بازار بهوفور باشد البته قیمت آن در دست ما نیست .ما برای کاالی
اساسی ارز  4200تومانی دادیم ،این درحالی است که حملونقل و تورم در قیمت نهایی
کاال تأثیرگذار است.روحانی بابیان اینکه حتما در کار ما نقص و عیب وجود دارد گفت :ما
تالش کردیم این نقص و عیب کمتر باشد بااینوجود از مردم عذرخواهی کرده و طلب عفو
ی کنیم .بااینحال با جنگ اقتصادی توسعه کشور را ادامه دادیم.وی ادامه داد :وقتی
م 
کشورواردجنگمیشودمسیرتوسعهراادامهدادیم.ایندرحالیاست که3.5میلیارددالر
برایپاالیشگاهبیدبلندسرمای ه گذاری کردهتا گازهایفلرراجمعآوری کردهواجازهندهیم
بسوزد.رئیسجمهور گفت:آمار وارقامدر دولتمننشانمیدهد کهدر زمینهسدسازی،
تصفیهخانههای آب و فاضالب و رساندن آب به روستا فعالیت داشتیم .وی ادامه داد:
ی کردند که این رقم در
یکمیلیون روستایی در سال  92از آب آشامیدنی سالم استفاده م 
شرایط فعلی به  10میلیون نفر رسیده است .روحانی گفت 57 :سد مخزن ملی در دولت
من ساخته شد .در دولت من در بنزین خودکفا شدیم و حتی صادرکننده هستیم و مجبور
نیستیم که در پتروشیمیها بنزین تولید کنیم که سالمتی مردم به خطربیفتد.وی افزود:
هیچکس نمیتواند منکر افتتاح طر حها و پروژههای ملی در پنجشنبههای هر هفته شود؛
شنبه و یک شنبه را میتوانید انکار کنید اما افتتاح پنجشنبهها را نه .رئیسجمهور افزود:
ما میتوانستیم دستورات و چارچوبی که مقام معظم رهبری از دیماه پارسال به ما اعالم
کرده بودند برای بازگشت آمریکا به برجام ،را اجرا کنیم که یک جای دیگری گرفتار شدیم
که حاال محل بحثش نیست وگرنه ما میتوانستیم دولت را بهتر به پایان ببریم .وی گفت:
با کشورها صحبت کردیم اما آنها گفتند تحریم سازمان ملل برداشته شود ما میتوانیم
به شما سالح بفروشیم.رئیسجمهور افزود :ما این کار را هم کردیم تحریم سازمان ملل را
برداشتیم اما به دلیل تحریم و عدم فروش نفت دیگر پولش را نداشتیم؛ میخواهم بگویم
بعضیطر حهاآرزویمنماند.ویخاطرنشان کرد:تحریمهامانعوارداتقطارسریعالسیر
ونوسازی کامیونهاشد.روحانیدر ادامهبابیاناینکهدر برخیمواردبرنامههاییداشتیم
که نتوانستیم به آن برسیم و برخی موارد هم بود که بهصورت کامل محقق نشد ،اظهار
کرد :ما به دنبال واردات تکنولوژی ریل سریعالسیر به کشور بودیم و در این زمینه بخشی از
طر حهای زیربنایی نیز اجرایی شد ،اما به تحریمها برخورد کردیم؛ ا گر این تحریمها نبود،
امروز راهآهن سریعالسیر تهران  -اصفهان افتتاح شده بود و راهآهن تهران -مشهد این
روزها رو به اتمام بود؛ اینها طر حهایی بود که ما قراردادهای آنها را بستیم اما در زمان
اجرا با مشکالتی مواجه شد .در زمینه حملونقل به مردم قول دادم که تمام کامیونها را
ی کنیم و در این زمینه نیز پول تخصیص دادیم و قراردادهای مربوطه را بستیم
نوسازی م 
امایکمرتبهبهدلیلتحریم،متوقفشد.ویبااشارهبهبرنامههایدولتدر زمینهارتقای
توانمندیهایتسلیحاتینیروهایمسلحخاطرنشان کرد:درحوزهتجهیزاتدفاعیآرزوی
من این بود که ارتش و سپاه را به مدرنترین سالحها مجهز کنم؛ در این زمینه همه کار شد
اماطرفهایمقابل گفتند کهتحریمهای سازمانملل کهبرداشتهشود،ما تعهداتمانرا
ی کشت،برداشتماما
ی کنیم؛مااینتحریمرا کهترامپخودرابهبرداشتهنشدنشانم 
اجرام 
بهخاطرتحریموعدمفروشنفتپول کافیبرایخریدنداشتیم؛مادربارهتأمینتجهیزات
دفاعیمذا کراتبسیاری کردیم،امانتوانستیم.رئیسجمهور ادامهداد:در برخیمواردما
بهنزدیکیافتتاحرسیدهایموچندهفتهدیگراینبرنامههابهپایانمیرسد؛احیایدریاچه
ارومیه ازجمله این طر حها و برنامهها است؛ در دولت یازدهم اولین مصوبه ما احیای این
دریاچه بود و هم ه کارهای مربوط به این موضوع به پایان رسیده است .هدف من از بیان
این موارد این است که بگویم برخی از طر حها به دروازه افتتاح رسیده و ما چند هفته زمان
کم آوردیم و انشاءاهلل در دوست سیزدهم این طر حها افتتاح خواهد شد.روحانی گفت:
همچنیندربرخیطر حهایمهمخوشبختانهدرفازهاینخستبهافتتاحرسیدیم؛طرح
نفت کوره  -جاسک ازجمله این موارد است .امروز ما نفت را از دریای عمان صادر میکنیم
واینآرزویچندینسالهوتاریخیایراناست.مامیخواستیمسواحلمکرانراآباد کنیم
که در این زمینه کارهای عظیمی انجامشده است؛ به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی
سیستان و بلوچستان حجم پروژهای بیمارستانی در این استان از بعد از پیروزی انقالب
 ۷برابر شده است.وی تأ کید کرد :طرح تحول سالمت و دسترسی مردم به فضای سایبری
از دیگر مواردی است که در این دولت محقق شد؛ طر حهای بسیاری دیگری وجود دارد
که با عملیاتی شدن آنها ،ما به برنامههای خود دستیافتیم .اتصال همدان ،ارومیه،
کرمانشاه و یزد به شبکه ریلی ازجمله اقداماتی که در حوزه ریل انجامشده و انشاءاهلل به
زودیشاهداتصالاردبیلو کردستانوسایرشهرهابهاینشبکهخواهیمبود.رئیسجمهور
بابیان اینکه « مردم در سختی معیشت بودند ،ما توانمان را به کار گرفتیم و طر حهای
توسعهای را رها نکردیم اما برخی از برنامه ما اجرا شد و برخی هم اجرا نشد» ،اظهار کرد :ما
میتوانستیم طبق دستورات و چارچوبی که مقام معظم رهبری از دیماه پارسال برای
بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت ما به اجرای کامل تعهدات برجام ،اعالم کردند و قبل
از آن در جلسه خصوصی به من فرموده بودند و بعدازآن نیز در علنی در یک سخنرانی در
روز اول فروردین هم اعالم کردند ،میتوانستیم عمل کنیم و تحریم را برداریم اما گرفتاری
دیگری برای ما ایجاد شد و ا گرنه ما امروز در شرایط بهتری دولت را به اتمام میرساندیم.
روحانی در ادامه گفت :در این جلسه میخواهم در حضور ملت ایران از معاون اول ،تمام
معاونین و وزرا تشکر کنم؛ من میدانم در ایام مختلف اعم از زلزله ،سیل و کرونا چه روزهای
سختی بر این افراد گذشت ،اما در این روزهای سخت همه دستبهدست هم دادند و در
کنار هم قرار گرفتند تا تصمیمات دولت اجرا شود .برای اینکه امروز بتوانیم صدها هزار نفر
را در روز وا کسینه کنیم ،همه بخشهای دولت به صحنه آمدند و امروز مشاهده میکنیم
ً
که در شرایطی نسبتا مطلوب قرار داریم.
ی گوییمانجامدادیمدرشرایطسختجنگ ،کروناوخشکسالی
ویباتأ کیدبراینکهآنچهم 
بوده است و ا گر کسی میخواهد دولت را قضاوت کند ،این  ۳موضوع را در کنار هم ببیند،
اظهار کرد :از وزارتخانههای اطالعات و دفاع برای تأمین امنیت در شرایط سخت تشکر
ی کنم به خاطر کار عظیمی که در این زمینه
ی کنم .همچنین از بخش کشاورزی تشکر م 
م 
انجامشده است.

رونوشت آ گهی حصروراثت
خانم نرگس حجارهفشجانی دارای شناسنامه شماره 7845به
شرحدادخواستبه کالسه310/1400ازاینشورادرخواست گواهی
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خدامراد حجار
هفشجانی بشناسنامه  2در تاریخ  1400/2/11اقامتگاه دائمی خود
بدرودزندگی گفتهورثهحینالفوتانمرحوممنحصراستبه-1خانم
دلافروزعباسیسیرکیشش526تت1330همسرمتوفی-2خانم
ها نرگس ش ش  7845ت ت  1355و -3فاطمه ش ش  1472ت ت
 1365دختران متوفی  -4آقایان اسماعیل ش ش  4610019531ت
ت  1368و-5مهدی حجاری ش ش  62ت ت  1353و -6برزو ش ش
 342تت1349و-7علیشش 424تت 1363و-8میالدشش
 4610282852تت  1370شهرتهمگیحجار هفشجانیفرزندان
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک
مرتبه ا گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه ازمتوفی
نزد اوباشد ازتاریخ نشر ا گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواال
گواهی صادرخواهد شد140
دبیرشورای حل اختالف شماره  19هفشجان عسگری
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سعید امینی
مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست
جمهوری اسالمی ایران سهشنبه این هفته با حضور
رهبر انقالب اسالمی و جمعی از مسئوالن و کارگزاران
نظام در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار و منتخب
ملت ایران توسط ولی امر مسلمین به سمت ریاست
جمهوریمنصوبمیشود.براساساصل110قانون
اساسی ،رئیسجمهور منتخب برای شروع کار خود
نیازمند امضای حکم ریاستجمهوریاش از سوی
ولیفقیه است .درواقع مراسم تنفیذ حکم ریاست
جمهوری جنبه تشریفاتی ندارد و طبق قانون در
صورتعدمتنفیذحکمرئیسجمهورمنتخبتوسط
ولیفقیه،اونمیتواندریاستخودبرقوهمجریهراآغاز
کند؛ البته رهبر انقالب اسالمی همواره در تمام موارد
با احترام به نظر مردم ،حکم تمام رؤسای جمهور را
تنفیذ کردهاند.
تنفیذ حکم و اهمیت رأی مردم در منظر
رهبر انقالب
همانطورکه گفتهشدتنفیذحکمریاستجمهوریاز
سوی رهبر انقالب همواره به معنای حمایت ایشان
از منتخب مردم و احترام به خواست و اراده عمومی
محسوبمیشودوا گردراینخصوصمقداریمداقه
ً
شود،قطعانکاتبسیاریازآنمیتواناستخراج کرد.
به عبارت دیگر جمهوریت نظام با انتخابات محقق
میشود و اسالمیت به این است که ولیفقیه حکم
رئیسجمهور را تنفیذ کنند و تنفیذ رئیسجمهور
انقالبی و مردمی را میتوان آغاز گام دوم انقالب
اسالمی دانست.
مطالبات رهبر انقالب از رؤسای جمهور
سیزدهمین تنفيذ باالترين مقام اجرایی كشور در
حالی برگزار میشود که امام و رهبر انقالب اسالمی
همواره بر حل مشکالت معیشتی ،استکبارستیزی،
مبارزهباسلطهجویانوحمایتازمستضعفینتأ کید

شماره 10101

ابعاد اثرگذاری تنفیذ حکم ریاست جمهوری واکاوی شد

حکمتنفیذ؛منشورخدمت

داشتهاندودولتهارابهسادهزیستی،شایستهساالری
و درک متقابل از محرومیت و کاهش فاصله طبقاتی
توصیه کردهاند؛ بنابراین ا گر تنفیذ حکم ریاست
جمهوری را تنها یک مراسم ساده و تشریفاتی تلقی
کنیم ،برداشتی اشتباه و بهدوراز ِخرد است .درواقع
حکمی که رهبر انقالب به رؤسای جمهور تنفیذ
می کنند ،نوعی دستورکار و استراتژی برای دولت
تازهنفسمحسوبمیشودوا گربهنکاتمورداشاره
در حکم تنفیذ عمل و پایبندی وجود داشته باشد،
ً
قطعامسیرتحققاهدافومطالباتازدولتمنتخب
تسهیل و روان خواهد شد.
بازخوانی احکامی که مقام معظم رهبری برای
رؤسای جمهوری صادر کردهاند ،دغدغههای
اساسی رهبری نظام از رئیس قوه مجریه را نمایان
میسازد و میتواند برای دولت سیزدهم راهگشا
باشد .در این بخش به بازخوانی بخشی از حکم
دومین دوره ریاست جمهوری حجتاالسالم
حسن روحانی پرداخته شده است .رهبر انقالب
اسالمی در تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای
روحانی به رئیس دولت دوازدهم توصیه کردند:
«اینمنصبخطیرراوسیلهایبرای کسبرضای
الهی و ذخیرهای برای هنگامه لقاء پروردگار قرار
دهند و همت خود را متوجه استقرار عدالت و
جانبداریاز محرومانمستضعفواجرایاحکام
اسالم ناب و تقویت وحدت و عزت ملی و توجه به
توانمندیهاوظرفیتهایعظیم کشوروصراحت
در بزرگداشت ارزشها و مبانی انقالب اسالمی
نمایند و مطمئن باشند که ملت غیور و شجاع،
خدمتگزاران کشور را در دشواریها و در مقابله با
زورگوییهاوزیادهخواهیهایاستکبارتنهانخواهند
گذاشت.الزممیدانمباردیگردربارهاجرایبرنام ه
اقتصادمقاومتیوتوجهویژهبهموضوعاشتغالو
تولید داخلی تأ کیدکنم».

ریشه مشکالت کنونی در نگاه گزینشی به
محورهای احکام تنفیذشده
همه موارد تنفیذ احکام رؤسای جمهور با دعای
خیر و توصیههای خیرخواهانه رهبر انقالب برای
منتخبملتایرانهمراهبوده.اینکهچقدررؤسای
دستورکارخود
جمهوراینتوصیههاراموردتوجهو
ُ
قرار دادهاند ،جای تأمل و بررسی دارد .متأسفانه
رؤسای جمهور بعد از جنگ تحمیلی در عملیاتی
کردن تمامی توصیههای در جشده در احکام
تنفیذشده موفق نبودهاند .گاهی مشاهدهشده

محمدجواد ظریف:

کتاب بدعهدیهای آمریکا بهزودی منتشر میشود
وزیر امور خارجه در آخرین جلسه هیئت دولت گفت :مهمترین کار من برجام بود و
منبعد از این دولت به دانشگاه میروم.به گزارش تسنیم ،محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه کشورمان در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران
اظهار داشت:مهمترین کار منبرجامبودومنبعداز ایندولتبهدانشگاهمیروم.
دلممیخواستسرمایهبیشتریبرای کشورجذب کنیموا گرسرمایهبیشتریجذب
میشد تحریم ایران سخت میشد .ما اعتماد به هیچ بیگانهای نداشتیم.وی در
مورد اینکه امکان دارد دولت آینده برجام را ادامه ندهد ،گفت :صالح دولت خویش
را خسروان دانند .برجام یک تحول موقت برای خروج ایران از فصل هفتم منشور
سازمان ملل بود .هر تصمیمی حضرت آقای رئیسی بهعنوان منتخب ملت در این
زمینهبگیرندرویچشمماجادارد.وزیرخارجه گفت:درزمینهاقتصادی کشورتالش
کردیم گامهایی برداریم ،در دو سال اول هم موفقیتهایی داشتیم که نتیجه آن در
رشد بیسابقه کشور خود را نشان داد اما متأسفانه با بدعهدی آمریکاییها روبه رو
شدیم.ظریف گفت :در نامهای که دو هفته قبل به دبیر کل سازمان ملل متحد
نوشتمتاریخچهاینبدعهدیهارااز شهریورماه1395ثبت کردیمواینبدعهدیها

بهصورت یک کتاب درآمد که ظرف امروز و فردا منتشر میشود .این نشاندهنده
این است تالش خودمان را کردیم اما عوامل بیرون دولت و عوامل بیرون کشور مانع
شدند که بتوانیم به نتیجهای که بخواهیم برسیم.وی خاطرنشان کرد :دومین
ی کردیم وا کسن بود؛ البته
چیزی که باید در این وضعیت کرونا برای مردم فراهم م 
باید توجه ما به تولید داخل بود اما بهعنوان وزارت خارجه وظیفه داشتیم که برای
دسترسیبهوا کسنخارجی کمک کنیم کهبرایاین کار در خدمتوزارتبهداشت
بودیم و خوشحالیم که تا کنون بیش از  10میلیون وا کسن خارجی وارد کشور شده
و با برنامهریزی که شده ظرف ماههای آینده چند  10میلیون دیگر وا کسن وارد
خواهد شد و این نقیصه مهم که وا کسیناسیون عمومی است رفع خواهد شد.وزیر
خارجه اظهار داشت :در حوزه دیپلماسی اقتصادی و حوزه افزایش اعتبار در خارج
ی کنم امروز جهان به ایرانی بهعنوان فرد معقول و
کشور تالشهایی شده و فکر م 
قابلاعتماد و فردی که روی حرف خود میایستد ولی برابر ظلم قد خم نمیکند
ی کنند.ظریف تصریح کرد :ما آمریکاییها را در برجام شکست دادیم بهرغم
نگاه م 
ن که قدرت اقتصادی آمریکا توانست فشارهایی را بر مردم وارد کند اما سه بار
ای 

آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن فالت زرین شرق شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  12143و شناسه ملی  14007719431به استناد صورتجلسه

هیئت مدیره مورخ  1400/04/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت به
استان خراسان جنوبی  ،شهرستان طبس  ،بخش مرکزی  ،شهر طبس ،محله

شهرکشهیدصدوقی،خیابانشهیدصدوقی،کوچهشهیدصدوقی5شرقی
 ،پالک  ، 0طبقه همکف  ،واحد غربی کدپستی  9791746137منتقل وماده

مربوطهدراساسنامهاصالحگردید.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانزنجان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1169648

آگهی تغییرات شرکت نگین خودرو هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره

ثبت11809وشناسهملی14007081543بهاستنادصورتجلسهمجمععمومی
عادیبطورفوقالعادهمورخ1399/09/29تصمیماتذیلاتخاذشد:موسسه

حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت  12005شناسه

ملی  10100468600به عنوان بازرس اصلی شرکت و خانم حدیث فروغی به

شمارهملی0068646232بهعنوانبازرسعلیالبدلبرایسالمالیمنتهی

به  99/12/30انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1169645

آگهی تغییرات شرکت کانی کاران جلیل آباد شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  12143و شناسه ملی  14007719431به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/03/05تصمیمات
ذیل اتخاذ شد * :نام شرکت به:توسعه معادن فالت زرین شرق تغییر
یافتومادهمربوطهدراساسنامهاصالحگردید*.تعداداعضایهیئت
مدیرهاز3نفربه5نفرافزایشیافتومادهمربوطهدراساسنامهاصالح
گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1169644
آگهی تغییرات شرکت نیرو تابان مانا سهامی خاص به شماره ثبت 15631
و شناسه ملی  14009053050به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1400/05/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- :مسعود امینی کرهرودی به
شماره ملی  0520364201به سمت رئیس هیات مدیره ومنصوره امینی
کرهرودی به شماره ملی  0535075197به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
ومحمود امینی کرهرودی به شماره ملی  0533932327به سمت عضو
هیأت مدیره ومحسن رسولی کرهرودی به شماره ملی  0520286081به
سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی
اعضای هیات مدیره لغایت 1400/12/25انتخاب گردیدند2- .کلیه اسناد
واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها
وعقود اسالمی با امضای رئیس هیأت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر
است ولی اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضای رئیس هیأت مدیره یا
مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و حدود اختیارات
مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه میباشد3- .مرکز اصلی شرکت در واحد
ثبتیاراکبهآدرس:استانمرکزی-شهرستاناراک-بخشمرکزی-دهستان
امیریه-روستامرزیجران-محلهروستایمرزیجران-خیابانساقی-خیابان
ظهور8-طبقه همکف کدپستی  3857141131انتقال یافت و ماده مربوط در
اساسنامه اصالح گردید /.اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک ()1172204

رؤسای جمهور نگاه گزینشی به توصیههای رهبر
انقالب داشتهاند و در آنجایی که این توصیهها به
نفعفردیا گروهنبوده،نسبتبهاجرایآناهتمام
نورزیدهاند؛ یعنی از رفتار دولتها اینچنین
برداشت میشود که نفع فردی یا گروهی بر نفع
ی که
جمعیوملیارجحیتداشتهاست.درصورت 
ا گر بهصورت جدی به توصیهها و رهنمودهای
رهبر انقالب عمل میشد ،امروز شاهد بروز بخش
قابلتوجهی از مشکالت و معضالت سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نبودیم.

فداحسینمالکی:تنفیذحکمریاستجمهوری
حلقه اتصال حا کمیت و مردم محسوب میشود
فداحسین مالکی ،عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با «رسالت» ،اظهار داشت :مراسم تنفیذ
حکمریاستجمهوریدر قانوناساسیمادارای
جایگاهخاصیاست؛زیرااینمراسمحلقهاتصال
حا کمیتومردمبراساساستراتژیهاییاست که
مقام معظم رهبری در همان روز اول تدوین و به
ی کنند.رئیسجمهور
رئیسجمهورجدیدابالغم 

ظرف  2ماه در سازمان ملل متحد شکست خوردند که اینها نشاندهنده این
ن کسی که ایجاد مشکل در دنیا میکند و
است که مردم ما به جهان ثابت کردند آ 
ن کسی که باید رفتار خود را تغییر دهد امروز مردم دنیا فهمیدند که آمریکا است
آ 
ی کرد که ایران
که باید امروز رفتار خود را تغییر دهد .یادتان هست که آمریکا اعالم م 
باید رفتار خود را تغییر دهد و این دستاورد هدیهای به این مردم بزرگ است.وی
در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برای کابینه جدید دعوتشدهاید؟ گفت :برای
کابینه جدید دعوت شدیم که دعا کنیم و همین کار را خواهیم کرد.وزیر خارجه در
ادامهسخنانخودخاطرنشان کرد:برجامیکتحولموقتیبرایخارج کردنایران
از فصل هفت منشور ملل متحد بود؛ ا گر برجام به نفع ما نبود آنها امروز برای ادامه
ی کنند که در برجام مغموم شدهاند و
ی گذاشتند .آنها احساس م 
برجام شرط نم 
ی کنند مسائل منطقهای و موشکی را به برجام اضافه
برای همین است که تالش م 
کنند.ظریف ادامه داد :ما معتقدیم برجام بدون یک حرف کم و یک حرف زیاد؛ ما
ی گویند مسائل را به
ی گوییم مسائل دیگر را به برجام اضافه کنیم ،چه کسانی م 
نم 
ن کهنشانمیدهدآنها
ی گویند؟بهخاطرای 
برجاماضافه کنیم؟آمریکاواروپا؛چرام 
نتوانستند اینها را در برجام اجرا کنند .موسسه اطالعات تا پایان هفته تاریخچه
مذا کراتبرجامرادر 6جلدمنتشرخواهد کردومردممیبینند کهخدمتگزارانآنها
در وزارت خارجه چ ه کار کردهاند.وی گفت :اینکه آمریکا و اروپا کشورهای بدعهدی
هستندونتوانستندبهعهدخودشانوفا کنندنشاندهندهایننیست کهمابهآنها
اعتماد کردیم،نشانهایننیست کهمابدمذا کره کردیمبلکهنشاندهندهایناست

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرتا تجارت آندیا درتاریخ
 1400/04/03به شماره ثبت  13500به شناسه ملی 14010118700
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید و فروش و
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و خدمات  ،بازاریابی
غیر هرمی و غیر شبکه ای شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی
وخارجی ،اخذکارت بازرگانی برای شرکت  ،ثبت سفارش وگشایش
اعتبارات اسنادی  ،انجام امور گمرکی وترخیص کاال  ،اخذ و اعطای
نمایندگی ،ایجاد شعب اخذ ضمانت نامه و تسهیالت ریالی و ارزی و
مسکوکات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری
داخلی و خارجی .شرکت در نمایشگاه های بین الملل تخصصی و
غیر تخصصی داخل و خارج کشور .انعقاد قراردادهای همکاری و
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در
زمینه موضوع فعالیت 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  ،شهر
زنجان ،محله کوی پونک  ،خیابان (غزالی  ، )7خیابان ناصرخسرو2
 ،پالک  ، 0قطعه  ، 491طبقه اول کدپستی  4516373478سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10,000,000ریال نقدی میزان
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی دویران به شماره ملی
 4270161949دارنده  2500000ریال سهم الشرکه خانم سیده الهه
میرصدری به شماره ملی  4270711698دارنده  2500000ریال
سهم الشرکه آقای سعید دویران به شماره ملی 4270808268
دارنده  2500000ریال سهم الشرکه آقای مهدی بارهء به شماره ملی
4285503212دارنده2500000ریالسهمالشرکهاعضاهیئتمدیره
آقای مهدی دویران به شماره ملی  4270161949و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود خانم سیده الهه میرصدری به شماره ملی
 4270711698و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای سعید دویران به شماره ملی  4270808268و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود آقای مهدی بارهء به شماره ملی  4285503212و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،بروات  ،قراردادها،
عقود اسالمی با امضاء مشترک مدیر عامل آقای سعید دویران و
رئیس هیئت مدیره آقای مهدی بارهء همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل
آقای سعید دویران همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
زنجان ()1169651

جدید به واسطه این حکم ،مأموریت چهارساله
خود را که مأموریتی سخت و خطیر است ،شروع
ی کند.
م 
وی گفت :مأموریتی که رهبر انقالب برای
ً
رئیسجمهور جدید ترسیم می کنند ،معموال
مبتنی بر چالشهاست و رئیسجمهور موظف
است که با تکیهبر رهنمودهای رهبر انقالب در
تنفیذ حکم ،درصدد رفع چالشهای موجود
در کشور برآید.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی
با اظهار تأسف از اینکه برخی رؤسای جمهور به
رهنمودهاونکاتاشارهشدهدرحکمی کهبهآنها
تنفیذشدهاست،توجهنداشتند،خاطرنشان کرد:
ی کنمبهخاطرشرایطخاصی کهدر
مناحساسم 
کشور حا کم است و با شناختی که از آقای رئیسی
داریم .به احتمال بسیار زیاد او میتواند برخالف
رؤسای جمهور گذشته نمره قبولی را در عمل به
رهنمودها و موازین رهبر انقالب به دست آورد.
مالکی با بیان اینکه دولت سیزدهم نا گزیر به
بهبود شرایط و مشکالت معیشتی مردم است،
ً
گفت :قطعا معیشت مردم محور اصلی حکم
ریاست جمهوری آقای رئیسی است و رهبری در
این حکم به مشکالت معیشتی و بهبود اوضاع
کنونی اشاره خواهند کرد و از رئیسجمهور جدید
میخواهند در راستای اصالح امور قوه مجریه،
گام اساسی بردارد.
اوتوصیه کرد کهرئیسجمهور جدیددر نخستین
گامبرایعملیاتی کردنخواستههایرهبرانقالب،
بایددرانتخاب کابینهومعرفیوزرابهمجلسنهایت
دقت و حساسیت را به خرج دهد تا کارآمد بودن،
انقالبیبودنوجهادیبودنوزیرمشخصشود؛
زیرابدون کابینهقوینمیتوانمحورهای کلیدی
در حکم ریاست جمهوری را عملیاتی کرد.

که یکرشته از کشورها در دنیا هستند که به مقررات بینالمللی متعهد نیستند .ما
بهعنوان جمهوری اسالمی موظف هستیم ضمن اینکه با دنیا تعامل میکنیم ،با
چ کسی نباید اعتماد کنیم .روابط بینالملل محل
چشم باز تعامل کنیم؛ ما به هی 
اعتماد نیست ،و به نزدیکترین متحد هم در روابط بینالملل نمیشود اعتماد
کرد البته ما متحد نداریم.وزیر خارجه بیان کرد :شهادت میدهم که هیچکدام
چ گاه به آمریکا اعتماد نکردند؛ ا گر ما میخواستیم اعتماد
از مذا کر ه کنندگان ،هی 
کنیم ،نتیجه کار ما همان سند دوصفحهای میشد که ترامپ با برخی امضا کرد.
ا گر میبینید ما  160صفحه سند به نتیجه رساندیم بهخاطر بیاعتمادی بود .برای
این بود که میخواستیم همه زوایا را بیان کنیم.ظریف اظهار داشت :مردم بدانند
چ گاه نباید به خارجی اعتماد کرد و
همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند ،هی 
چ گاه نباید بر اساس اعتماد به خارج برنامهریزی کرد و همیشه باید بر اساس
هی 
اعتماد به مردم خودمان برنامهریزی کنیم .باید مردم و توان ملی را باور داشته
باشیم و نباید فکر کنیم آمریکا هرچه اراده کند میشود ،آمریکا قدر قدرت نیست.
آمریکا برجام را به ما تحمیل نکرد و ا گر تحمیل کرده بود ،امروز دنبال اضافه کردن
موضوعاتی به برجام نبود ،این را بپذیریم که میتوانیم با سربلندی تعامل کنیم.
وی در پایان گفت :توصیه من به وزیر خارجه آینده این است که همیشه دقیق نگاه
کند ،دقیق گزارش دهد ،دقیق دیدگاههای خود را بیان کند ولی در مقام عمل از
سیاست کشور دفاع و آن را دنبال کند .وزیر خارجه یک وظیفه مشاور و یک وظیفه
مدافع دارد؛ وظیفه مشاورت و دفاع را نباید باهم مخلوط کرد.

آگهی تغییرات شرکت پیشخوان دولت رهام ارتباط سیمینه سهامی خاص
به شماره ثبت  1935و شناسه ملی  14009853621به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/03/24تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  -1 :ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1399/12/29
تصویب شد -2 .خانم معصومه مام عزیزی به شماره ملی 2920059742
بسمت بازرس اصلی و خانم مهتاب شوکتی به شماره ملی 2929372291
به سمت بازرس علی البدل برا? مدت یکسال مالی انتخاب شدند .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بوکان ()1172325
آگهیتغییراتشرکتتعاونیاعتبارکارکنانپرستاریومامائیدانشگاهعلوم
پزشکی اذربایجان غربی به شماره ثبت  6060و شناسه ملی  10220101879به
استنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1398/05/16ونامهشماره2558مورخ
 14003/27اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه و 00/61848
مورخ 1400/3/2بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  -1 :آقای شهریار صیادی انگنه کدملی  6379608885بسمت رئیس
هیئت مدیره و آقای حسن آهنگری کدملی 2800428643به سمت نائب
رئیس و آقای بهروز ویسی کدملی  2752645831به سمت منشی هیئت
مدیره و آقای عبداله حسینلو کدملی 2801348260و آقای ناصر خردپور
کدملی  2754671498بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند.
 -2آقای ناصر خردپور کدملی  2754671498به سمت مدیرعامل به مدت
سه سال انتخاب شدند -3 .کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آوربانکی
ازقبیل چک  -سفته  -برات و اوراق بهادار با امضای آقای شهریار صیادی
انگنه رئیس هیئت مدیره و حسن آهنگری نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق
آقای ناصر خردپور مدیر عامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی
و نامه ها با امضای آقای ناصر خردپور مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد
بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()1172113

آگهیتغییراتشرکتتعاونیاعتبارکارکنانپرستاریومامائیدانشگاهعلوم
پزشکی اذربایجان غربی به شماره ثبت  6060و شناسه ملی  10220101879به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1398/04/24و نامه
شماره  2558مورخ  14003/27اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان
ارومیه و  00/61848مورخ 1400/3/2بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
تصمیماتذیلاتخاذشد-1:ترازنامهوسایرصورتهایمالیسال1397تصویب
شد  -2 .بهروز ویسی دیزجی کدملی  - 2752645831ناصر خردپور کدملی
 2754671498شهریار صیادی انگنه کدملی  6379608885-حسنآهنگری کدملی - 2800428643عبداله حسینلو کدملی2801348260
به سمت اعضای اصلی و هاله اشکان پور کدملی  2753616639-عالالدین
عباسیکدملی-3732229671داودحسنیباربینکدملی2754199241به
سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند-3 .
نوروزعلیهمتلوکدملی1583064257بسمتبازرساصلی-خدیجهیگانه
دباغی کدملی 2750706262به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال
مالی انتخاب شدند -4 .روزنامه رسالت به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه کار
و کارگر به عنوان روزنامه علی البدل جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب
گردید.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربایجانغربیادارهثبتشرکت
ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()1172112

