2

خبر
حجتاالسالم رئیسی:

معاون اول ،اجرای کامل سامانه
جامع تجارت را پیگیری کند
رئیسجمهور گفت :مردم انتظار دارند با اولویتبندی مسائل مهم اقتصادی و تالش
شبانهروزی ،تحولی در اقتصاد و معیشت آنان رخ دهد.به گزارش فارس  ،حجتاالسالم
سیدابراهیمرئیسی،رئیسجمهورروزسهشنبهدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت
براجرایاقداماتاثرگذاربرایثباتدربازارو کنترلقیمتوتأمینمواداولیهموردنیازتأ کید
کرد.رئیسیتأ کید کرد:وزارتخانههایصنعت،معدن،تجارتوجهاد کشاورزیبابرنامهریزی
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ضمن اصالح فرآیندها برای حل مشکالت معیشت
روزانه مردم تدبیر و چارهاندیشی کنند.وی با تأ کید بر همکاری همه اعضای دولت بهویژه
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای حل مشکالت اقتصادی از
وزرای مربوطه و دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواست طر حها و برنامههای
تحولی را با مشارکت صاحبنظران و فعاالن اقتصادی تهیه و پس از تصویب ،ابعاد مختلف
آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند.رئیسجمهور همچنین به معاون اول مأموریت داد
سامانه جامع تجارت را در یکزمان بندی مناسب پیگیری و به نتیجه برساند.رئیسی
تصریح کرد :دولت ناظر اصلی در بازار است و مردم انتظار دارند با اولویتبندی مسائل
مهم اقتصادی و با تالش شبانهروزی ،تحولی در اقتصاد کشور و معیشت آنان ،بهصورت
ملموس رخ دهد.در این جلسه موضوع «سیاست تجاری و ارزی» و «راههای افزایش و
توسعه صادرات غیرنفتی» مورد بررسی قرارگرفت .براساس برنامه وزارت صنعت ،معدن و
ف گذاریشده
تجارت،افزایشصادراتغیرنفتیاز ۳۵میلیارددالربه ۷۰میلیارددالر،هد 
کهالزمهآناصالحساختارومقرراتصادراتیوافزایشسبد کاالهایدانشبنیان،پیشرفته
و اشتغالزا در صادرات و نیز تقویت بازارچههای مرزی است.در این جلسه همچنین برای
اجرایی شدن این طر حها ۱۴ ،پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای ویژه تجاری بین ایران و
کشورهای هدف بررسی و الزامات آن موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.

رئیسجمهور به تاجیکستان سفر میکند
رئیسجمهور بهمنظور شرکت در اجالس شانگهای و دیدار دوجانبه به تاجیکستان سفر
ی کند.به گزارش مهر ،حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور روز پنجشنبه به
م 
دعوترسمیرئیسجمهور تاجیکستانوبرایشرکتدر اجالس«سرانسازمانهمکاری
ی کند.رئیسی در اولین سفر خارجی خود در جایگاه ریاست
شانگهای» به دوشنبه سفر م 
جمهوری،بهدعوترسمی«امامعلیرحمان»همتایتاجیکخودوبرایشرکتوسخنرانی
در اجالس سران سازمان همکاری شانگهای به این کشور سفر میکند.رئیسجمهور در
اینسفرعالوهبرشرکتدر اجالس،دیدارهایدوجانبهاینیزباسرانورؤسایهیئتهای
حاضر در اجالس سران سازمان همکاری شانگهای خواهد داشت .رئیسجمهور را در این
سفر هیئت بلندپایهای از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان همراهی میکند.وی
همچنین پس از اجالس شانگهای به دعوت رسمی رئیسجمهور تاجیکستان ،دیدار
دوجانبهاینیزاز این کشور خواهدداشت.سازمانهمکاریشانگهایسال۲۰۰۱میالدی
ط گراییوهمکاریفزایندهاقتصادیایجادشدوجمهوری
باهدفمقابلهباتروریسموافرا 
اسالمی ایران تا کنون یکی از اعضای ناظر آن بوده است.

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصویب طرح امنیت غذایی در مجلس،
این طرح را در صورت تبدیلشدن به قانون در افزایش سالمت و کنترل قیمتها
مؤثر دانست.به گزارش مهر ،در ادامه جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای
اسالمی ،در جریان بررسی طر ح تقویت امنیت غذایی ،محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس
برای بررسی این طرح تالش زیادی کردند.وی افزود :این طرح در صورت تأیید
نهایی در امنیت ملی ،امنیت غذایی ،سالمت ،تولید ،توزیع و کنترل قیمتها
بسیار مؤثر است.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :ساداتینژاد رئیس کمیسیون
کشاورزی وقت در طراحی طرح تقویت امنیت غذایی نقش بسیار مهمی داشت
و امروز در مقام وزیر جهاد کشاورزی در راستای اجرای آن گام خواهد برداشت تا
نابسامانیها در حوزه تولید و توزیع نهادههای دامی از بین برود.
قالیبافابرازامیدواری کرد :کمیسیون کشاورزیووزارتجهاد کشاورزیباهمکاری
دقیق بتوانند در تولید و توزیع محصوالت کشاورزی موفق باشند.
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اژهای در نشست با فعاالن اقتصادی مطرح کرد:

اولویتپیشگیریازجرمدرحوزهاقتصاد
رئیس قوه قضائیه گفت :قانون برای
مرتکبان جرم و تخلف ،مجازا تهای
سنگین تعیین کرده که الزم است برای صیانت
از حقوق جامعه اجرا شود اما تالش ما این است
کهجراحیآخرینمرحلهدرمانباشد.به گزارش
مرکزرسانهقوهقضائیه،حجتاالسالموالمسلمین
محسنی اژهای دیروز در نشستی با هیئترئیسه
اتاقبازرگانی،صنایع،معادنو کشاورزیایرانو
جمعیازفعاالناقتصادیگفت:مالکیتخصوصی
قطعاازنظرشر ع،قانوناساسیومسئوالنعالی
نظام کامال محترم است ،اما در تحصیل مال
باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده
باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی به دست
آمده باشد و ا گر غیرازاین باشد برخورد متفاوت
خواهد بود.رئیس قوه قضائیه بابیان اینکه در
همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد ،متذکر شد:
هر جا خأل قانون وجود داشت باید قانون وضع
شود و ایرادات و اشکاالت قانون نیز باید برطرف
گردد ،اما ا گر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن
ناپسنداست.محسنیاژهایتصریح کرد:همهما
ی کنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته
تالش م 
باشیم و مردم عزیز و آبرومند در رفاه باشند و
عدالت در همه ابعاد و حوزهها برقرار باشد.وی
همچنین تأ کید کرد :همه ما باید اعمال خود را
محاسبه کنیم تا ا گر اشکال و ایرادی در کارمان
وجود دارد برطرف نماییم و نباید از انتقادات
دیگرانناراحتشویم.رئیسقوهقضائیهخطاب
به فعالین بخش خصوصی گفت :ا گر چنانچه
مردمازعملکردیکمجموعهدربخشخصوصی
یادولتیازجملهدستگاهقضائیناراضیهستند

و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند ،باید علل آن
بررسی و برطرف شود.
محسنی اژهای افزود :بسیاری از کسانی که در
پیروزی انقالب اسالمی نقش داشتند و برای
تحقق ارزشهای اسالمی از جان و مال خود
گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه
و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند ،فعاالن
بخش خصوصی بودند که این کار آنها فراموش
نخواهدشد.ویتصریح کرد:ا گرامروزنگاهبخشی
ازمردمبهبخشخصوصییااتاقبازرگانیوتعاون
و فعاالن اقتصادی نادرست است و یا گلهمندی
وجود دارد ،باید در جهت اصالح و تغییر این
نگرش تالش کنید.رئیس دستگاه قضا هدف
همهانبیا،اولیاونظامجمهوریاسالمیراتحقق
عدالت عنوان کرد و گفت :امروز قطعا با عدالت
اجتماعی مطلوب فاصلهداریم و کم کردن این
فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که
همهبایدبهآناهتمامداشتهباشیم.ویبااشاره
به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد
کشورمان ،در کنار اقتصاد دولتی ،گفت :باور من
این است که با اقتصاد دولتی نمیتوان بهجایی
رسید.رئیس دستگاه قضا افزود :اقتصاد تعاونی
نیز در چهاردهه اخیر به هدف موردنظر قانون
اساسینرسیدهودرحالحاضربرایرفعبسیاری
ازمشکالتعرصهاقتصادینیازمند کمکجدی
بخشخصوصیهستیم.اژهایبااشارهبههجمه
دشمنانبهبخشاقتصادیتأ کید کرد:دستگاه
قضائی در جنگ اقتصادی با دشمن ،افسران و
فرماندهانوسربازاناینمیدانراموردحمایت
ی گذارد.
قرار میدهد و آنها را تنها نم 

اولویت دولت ،رفع مشکالت معیشتی مردم است
گروه سیاسی
حسنهمتیدر گفتوگوباخبرنگار«رسالت»،ضمناشارهبهموفقیتدولت
سیزدهم در عملیاتیسازی وعده تسریع در روند وا کسیناسیون عمومی کرونا بر
پیگیری دیگر اولویتهای مهم دولت تأ کید کرد و اظهار داشت :رئیسجمهور
باید بسترها و مقدمات الزم برای حذف مدیران ناشایست را فراهم کند.
وی گفت :مدیران ناالیق نهتنها به کشور خدمت نمی کنند ،بلکه به منافع و
امنیت ملی کشور هم آسیب وارد می کنند .این افراد بهظاهر مقید به باورها و
آرمانهای انقالب اسالمی با برخورداری از رانت به مناصب مهم دولتی دست
مییابند ،اما در اصل این افراد نه انقالبی هستند و نه مقید به باورهای انقالبی
لذا به همین دلیل به انقالب و نظام آسیب میزنند.
دستورالعملهای دولتی برای مبارزه فساد اصالح شوند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی مبارزه با
فساد را از دیگر اولویت های مهمی عنوان کرد که دولت سیزدهم باید در ادامه
مسیر بهخصوص پس از انجام وا کسیناسیون عمومی پیگیری کند و در این
رابطه افزود :دستورالعملهای زائد به فساد و رشوه دامن زده است .ا گر دولت
بتواند دستورالعملها را اصالح و قوانین را کارآمدتر سازد قطعا به ریشه کنی

آ گهی دعوت به مجمع عمومی
فوق العاده (نوبت سوم) شرکت
تعاونی مسکن آموزش و پرورش
ناحیه یک تبریز
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن آموزش
و پرورش ناحیه یک تبریز در ساعت  ۱۰یکشنبه  1400/7/4آدرس باغمیشه
الهیه انتهای خیابان سبالن مجتمع کوهستان بلوک سرو یک برگزار می شود
لذا از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود در ساعت مقرر حضور به
هم رسانند
دستور جلسه  :تمدید مهلت فعالیت شرکت تعاونی
تذکر:1اعضایتعاونیبرایحضور در مجمععمومیبااخذبرگهورودبایدورقه
سهم یا گواهینامه موقت سهام یا کارت عضویت ارائه نمایند.
تذکر:2در صورتی کههریکاز اعضااقدامبهتعیینوکیلنمایندالزماستوکیل
و موکل از تاریخ  1400/6/28لغایت  1400/6/30از ساعت  10/5الی  12/5به
دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار1400/6/24
خ ش1400/6/24

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز

آگهی تغییرات شرکت ارزن دشت نیکو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  564640و شناسه ملی

 10100215065به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/12/14تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :محل شرکت از واحد ثبتی تهران به واحد ثبتی گرج به آدرس استان البرز  ،شهرستان

کرج  ،بخش مرکزی  ،شهر کرج ،محله مصباح  ،خیابان شهیدحاج علی نصرتی  ،بلوار امام زاده حسن ،
پالک  ، 0ساختمان کمال  ،بلوک  ، Bطبقه چهارم  ،واحد 11کد پستی 3134615516انتقال یافت وماده

مربوطه دراساسنامه اصالح شد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1192148

فساد میتواند کمک کند.
همتی ادامه داد :در کشورهای همسایه و توسعهیافته ،میتوان در  48ساعت
مجوز کار یا تأسیس یک واحد تولیدی را دریافت کرد اما در ایران چندین ماه
برای دریافت این مجوز باید دوندگی کرد و حتی در این میان برای تسریع
روند ،رشوههایی داده میشود که عالوه بر مشکل شرعی ،نظام اداری کشور
را فاسد می کند.
معیشت مردم بهبود یابد
ویسومیناولویترارسیدگیبهمعیشتمردمدانستوخاطرنشان کرد:مهمترین
شعار و وعده انتخاباتی آقای رئیسی عالوه بر تسریع درروند وا کسیناسیون کرونا،
حل مشکالت اقتصادی مردم بود .واقعا مشکالت معیشتی مردم را آزار میدهد
و حتی به پایگاه اجتماعی نظام هم آسیب وارد کرده؛ بنابراین دولت مسئولیت
سنگینیدر رابطهبابهبوداوضاعاقتصادیداردتااز اینطریقهمپایگاهاجتماعی
نظام تقویت شود و هم زندگی مردم به روال عادی بازگردد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تعامل دولت با اقشار مختلف را
امری مهم میداند که سبب میشود دولت حرفها و مشکالت مردم را بشنود
و حتی از زبان مردم راهکار و چاره را پیدا کند.

آگهی تغییرات موسسه ارزیابگران رهیاب ایرانیان به شماره ثبت  42346و شناسه

ملی  14006955701به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

 1398/03/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره برای مدت نا محدود به
قرار ذیل انتخاب گردیدند  :بهزاد متین فر با شماره ملی  3920005929سهیال عیسائی

با شماره ملی  . 0053420918سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1192152

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور امیر پی کیان شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  483905و شناسه ملی  14005466334به استناد صورتجلسه مجمع

عمومی عادی مورخ  1400/03/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره به

قرار ذیل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند :خانم فاطمه بذرافشان کندرودی به

شماره ملی  6239532721به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء)  -خانم
مریم یزدان پرستی بشماره ملی  0014245876به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از

شرکاء)  -خانم سهیال نوری بشماره ملی  0078444446به سمت عضو هیئت مدیره
( خارج از شرکاء)  -آقای امیر نوری بشماره ملی  0078065798به سمت عضو هیئت

مدیره و ریس هیئت مدیره  -آقای محمد علی نوری بشماره ملی  1728993555به

سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند /امضاء کلیه اوراق و اسناد

تحت شماره  564640به ثبت رسیده است  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1192149

شمارهثبت14790بهشناسهملی14010254899ثبتوامضاذیلدفاترتکمیلگردیده

 ،بخش مرکزی  ،شهر همدان ،محله شهرک چمران  ،اعتمادیه شرقی  ،کوچه ((فرعی
کوثر))  ،کوچه شهیدمحمود مجازی انجالسی[نسترن]  ،پالک  ، 0ساختمان نگین ،

و اعتباری داخلی و خارجی ،اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و

خارجی ،ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور  ،خرید سهام شرکتهای
دیگر  ،مشارکت و شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل
و خارج کشور 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 شهرک قدس(غرب)  -ایوانک  ،خیابان فالمک شمالی ،

شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  100,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم

کد  1010پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت

به مدت  2سال خانم زهره شیرازی به شماره ملی  4160383807و به سمت عضو

مری به شماره ملی  4170941128و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال

 ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

همراه با مهرشرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس

هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساسنامه بازرسان خانم سمانه شیرازی به شماره ملی  4160319831به سمت

بازرس علی البدل به مدت  1سال آقای روح اله حسینوند به شماره ملی 4171109310

به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال 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 ()1192156

آگهی تغییرات شرکت بهبود دارو درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 504437

طبقه اول  ،واحد  2کدپستی  6515955667سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است

و شناسه ملی  14006512762به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق

به شماره ملی  3860704771دارنده  500000ریال سهم الشرکه آقای بهرنگ گودرزی

ملی  4433459275به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه اسالمی فرد به شماره

از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم غزل فریدونی

گلستان به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محمدرضا نامدار
کالئی کد ملی  2162136740به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رمضان نامدار کد ملی

به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  1سال آقای بهرنگ گودرزی به شماره ملی

همراه بامهرشرکت معتبرخواهدبود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره

اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی

دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته

بهشمارهملی4132290581دارنده500000ریالسهمالشرکهاعضاهیئتمدیرهخانم

همراه با مهر شرکت و سایرنامه های اداری شرکت باامضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء

و خارجی ،گشایش اعتبارات اسنادی و السی برای شرکت  ،دریافت ضمانتنامه بانکی

 31طبقه سوم کدپستی  1911679615انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله داوودیه خیابان نساء خیابان تاجبخش پالک

گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات

بهاداروتعهدآورباامضا ی منفرد مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ( محمدرضا نامدار )

پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی  ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی

استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/02/01مرکز اصلی شرکت به آدرس  :استان

فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان همدان  ،شهرستان همدان

به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اسنادواوراق

بازرگانی  ،ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی  ،شرکت در کلیه مناقصات و

اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم کبری

شماره  00/20/130مورخ1400/02/20اداره ثبت اسناد و امالک استان البرز شهرستان کرج و به

اعضاء هیأت مدیره از پنج نفر به چهار نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح

 2161640151به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وکلثوم نامدار کد ملی 2161469071

و غیرشبکهای و غیرهرمی ،ارائه زیرساختهای فنی ،حقوقی و بازرگانی ،مشارکت،

مدیریت ،خرید و فروش ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،اخذ کارت

آگهی انتقال شرکت ارزن دشت نیکو سهامی خاص به شناسه ملی  10100215065به موجب نامه

توزیع کاالهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت

کد ملی  2161490796به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وسوده قلی زاده سیاه

مدیریت شتاب دهنده کسب و کارها  ،انجام هماهنگی و مشاوره  ،بازاریابی قانونی

مدیره آقای سعید پورآذر به شماره ملی  0071036318و به سمت رئیس هیئت مدیره

ای استان گلستان به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تعداد

نامه شماره  97/26699مورخه  1400/6/15اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای استان

خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب وکارهای نوآور و نوپا در قالب ایجاد و

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1192150

که طی نامه شماره  97/26699مورخه  1400/6/15اداره راهداری وحمل و نقل جاده

ملی  10700100557به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/06/14که طی

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه

طی گواهی بانکی شماره  162مورخ  1400/06/09نزد بانک ملی ایران شعبه سپهر با

و واردات کلیه کاالهای مجاز  ،انجام فعالیت های بازرگانی مربوط به خرید  ،فروش و

آگهیتغییراتشرکتاحسانگشتگرگانسهامیخاصبهشمارهثبت2688وشناسه

ثبت  582998به شناسه ملی  14010257644ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :صادرات

غیرتجاری گرگان ()1192440

تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر پرستوی مهاجر درتاریخ  1400/06/17به شماره

 1000000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  35000000ریال توسط موسسین

آگهیتغییراتشرکتاحسانگشتگرگانسهامیخاصبهشمارهثبت2688وشناسه
ملی10700100557بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1400/06/14

ادامه از صفحه اول
چنانچه بارها تأ کید شده است ،تفکیک بازی آژانس اروپا از آمریکا
یک خطای بارز راهبردی و استراتژیک بود که دولت دوازدهم
مرتکب شد و همین خطای پرهزینه ،منجر به باقی ماندن
تعهداتبرجامیایراندر عینعدمرفعتحریمهاشد.خطایی که
دولت سیزدهم قطعا آن را تکرار نخواهد کرد .پیوستگی این بازی
ب ه گونهای محرز است که تحلیلگران مستقل غربی نیز در برخی
مواضع مستقالنه خود نسبت به آن اذعان کردهاند .رمز موفقیت
جمهوری اسالمی ایران در برهه کنونی ،یکی رصد هوشمندانه
و متعاقبا ،علنی سازی بازی پشت پرده آمریکا -اروپا -آژانس و
دیگری ،اتخاذ گاردی بسته و محکم در برابر این بازی مشترک
ی که تحت تأثیر جوآفرینی اخیر آژانس ،کشورمان
است .درصورت 
گاردخودرابازکردهیااسیرپیچیدهسازیصحنهبازیتوسططرف
مقابل شود ،در این صورت اقدامات سلبی و بازدارنده آتی جبهه
غرب و آژانس علیه ما آغاز خواهد شد.بنابراین،ا کنون باید «بازی
ضدایرانیآمریکا-آژانس-اروپا»رادر مقابلدیدگانجوامعبشری
بهتصویر کشیدوآنرادر معرضقضاوتافکار عمومیدنیاقرار داد.
این اقدام ،باید از سوی وزارت امور خارجه کشورمان به صورتی

بهادار و تعد آور شرکت از قبیل چک سفته براوات قراردادها و اوراق عادی و اداری با

امضاء آقای امیرنوری (ریس هیات مدیره ) و یا آقای محمد علی نوری ( مدیر عامل )

غزل فریدونی به شماره ملی  3860704771و به سمت مدیرعامل به مدت  1سال و

 4132290581و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  1سال 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 باامضاء بهرنگ گودرزی همراه با مهر

شرکت معتبر می باشد 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 همدان

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()1189242

تالشماایناست کهجراحیآخرینمرحلهدرمان
ن کهدستگاهقضا
باشد.محسنیاژهایبابیانای 
دردورهتحولوتعالیبهدنبال کاهشپروندههای
قضائی است ،یکی از مهمترین ابزار برای رسیدن
به این هدف را توسعه داوریها و استفاده از
ی گری و صلح و
ظرفیتهای مردمی برای میانج 

سازشعنوان کرد.ویمتذکرشد که گاهیاوقات
خیروبرکتی کهدر حلدعاویواختالفاتاز طریق
صلحوسازشوجوددارد،در حکمقاضینیست.
محسنیاژهایدرادامهازپیشنهادتشکیل کمیته
مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای
شاخصهای کسبوکار و وضعیت اقتصادی
کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز
اینموضوعراموردتأ کیدقرار دادهبود.رئیسقوه
قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله
نحوهادارهاموال کسانی کهدرحوزههایمختلف
اقتصادیفعالیتداشتهوبهدلیلارتکابجرائم
گونا گونمحکومیتقضائیدارنداشاره کردو گفت:
در حالحاضرسازوکار مشخصیبرایادارهاموال
مصادرهشدهازمحکوماناقتصادیوجودندارد.
محسنی اژهای افزود :انتظار از بخش خصوصی
این است که دولت و دستگاه قضائی را در ایجاد
این سازوکار یاری دهند تا این اموال ب ه گونهای
مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به
کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت
شود و هم حقوحقوق افراد ذینفع تأمین شود.
رئیسقوهقضائیهخودفعالینبخشخصوصیرا
متخصصترینافرادبرایحمایتازفعالیتهای
اقتصادی سالم و مقابله با مشکالت این حوزه
معرفی کرد.رئیس قوه قضائیه در پایان بابیان
این که هدف از برگزاری این نشست تبلیغات
نبوده بلکه به دنبال آن است که گامی در جهت
پیشرفت کشور برداشته شود ،بر احصای کامل
مسائل مطر حشده در این جلسه برای طراحی
راهحلتکتکمشکالتواجرای گامب ه گاماین
راهکارها تأ کید کرد.

غرب و سراب تحمیل برجام یکطرفه

خیابان شهید مصطفی فالحی  ،پالک  ، 26طبقه اول کدپستی  1467763173سرمایه

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرتا بازرگان لوتوس آسیا درتاریخ  1400/06/16به

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان ()1192438

وی از مسئوالن اتاق بازرگانی و فعاالن بخش
خصوصی خواست که در رفع آسیبهای حوزه
فعالیتیخودپیشگامباشندوتأ کید کرد کهدستگاه
قضانیزدرحدتوانآنهارادراین کار کمکخواهد
کرد.رئیس دستگاه قضا بابیان این که اولویت
دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است

تأ کید کرد :هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت،
باید به بهترین نحو و کمهزینهترین روش با آن
برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد :قانون برای مرتکبان جرم و
تخلف،مجازاتهایسنگینتعیین کرده کهالزم
است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود اما

حسن همتی ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی:

قالیباف در صحن مجلس:

طرح امنیت غذایی در افزایش سالمت
و کنترل قیمتها مؤثر است

چهارشنبه  24شهریور 1400

سال سیوششم
شماره 10132

العاده مورخ  1399/12/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :قای محسن دهقان پور به شماره

ملی  2229710001به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب

شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1192154

آگهی تغییرات موسسه ارزیابگران رهیاب ایرانیان به شماره ثبت
 42346و شناسه ملی  14006955701به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1398/03/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :نام
موسسه به توسعه مدیران مکث تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1192153

جدی موردتوجه قرار گیرد.
پسازاین رصد وآ شکارسازی ،وا کنش قاطعانه جمهوریاسالمی
ایران ،مهمترین مؤلفهای است که هم در سطح هشدار و هم در
ل گیری اجزای بازی ضد ایرانی
سطح عمل ،میتواند مانع از شک 
مشترک دولت بایدن  ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی و دولتهای
اروپاییشود.دراینمعادله،قطعااعتمادبهآژانسنیزجایینداشته
ونخواهدداشت.آژانسبینالمللیانرژیاتمیسالهاستماهیت
و کار ویژه خود را بهعنوان یک سازمان بینالمللی ازدستداده
و به ابزار بازی غرب علیه کشورهای مستقل تبدیلشده است.
بنابراین ،در مقابل شانتاژ اخیر آژانس ،الزم است رافائل گروسی
را به خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران در قبال مذا کرات وین
ارجاع داد .از سوی دیگر،با توجه به عدمتغییر معادالت برجام
نسبت به زمان انعقاد توافق سال گذشته به آژانس ،ا کنون دلیلی
برای پذیرش تعهدات جدید از سوی ایران وجود ندارد.بدون
شکرافائل گروسیودیگرمهرههایبازیضدایرانیغرب،قدرت
تحمیل تعهدات یکطرفه به ایران و پذیرش تعهدات فراپادمانی
به کشورمان را نخواهند داشت .بهتر است غرب و آژانس بیش از
این اسیر این بازی خطرنا ک خود نشوند!

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی رودان بتون سهامی خاص به شماره ثبت  78534و شناسه ملی
 10101233813به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/09/10تصمیمات

ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  ،شهرستان تهران ،
بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله شهیدقندی-نیلوفر  ،خیابان لیال  ،خیابان شهید سید علیرضا

شهرتاش  ،پالک  ، 65طبقه سوم کد پستی  1559716415تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه

بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1192159

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپهر تجارت فدک درتاریخ  1400/06/22به
شماره ثبت  583201به شناسه ملی  14010269539ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت

:صادرات و فروش و خرید داروهای گیاهی ،واردات دارو و تجهیزات پزشکی درصورت

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان شمیرانات  ،بخش مرکزی  ،شهر
تجریش ،محله شهرک نفت  ،کوچه نسترن  ،بن بست (آبان)  ،پالک  ، 9طبقه همکف

کدپستی  1956988443سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000

ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محسن حکیمی به شماره

ملی  0450335372دارنده  990000ریال سهم الشرکه خانم سوسن کریم زاده به

شماره ملی  4284968610دارنده  10000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای

محسن حکیمی به شماره ملی  0450335372و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم سوسن کریم زاده به شماره

ملی  4284968610و 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 منفرد مدیر عامل و همچنین کلیه نامه های عادی
و اداری باامضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد .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 .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1192158

آگهیتغییراتشرکتذخیرهانرژیپارسآرسیسسهامیخاص
به شماره ثبت  463463و شناسه ملی  14004543980به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت
برای سال مالی منتهی به  30اسفند ماه  1399مورد تصویب قرار
گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین (
حسابدارانرسمی)شناسهملی10320855281بهعنوانبازرس
قانونیاصلیشرکتوآقایرضاجوکارکدملی3932369726به
عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
انتخاب گردیدند روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت
انتخاب شد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1192157
آگهی تغییرات شرکت بهبود دارو درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت

 504437و شناسه ملی  14006512762به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1398/12/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای محسن دهقان
پور به شماره ملی  4433459275به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه اسالمی فرد

به شماره ملی  2229710001به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی
انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1192155

