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خبر
اسالمی در دیدار با خانواده شهید علیمحمدی:

ایران را باید به یک کشور سازنده
نیروگاه هستهای تبدیل کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :در حال حاضر یک هدف گذاری  ۱۰هزار مگاواتی
ً
که جدیدا برنامه ریزی کردیم را در دستور کار داریم تا بتوانیم کشورمان را به یک
کشور سازنده نیروگاه هستهای تبدیل کنیم.
به گزارش مهر ،محمد اسالمی ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی
در سالروزشهادتشهیدمسعودعلیمحمدی،بهدیدار خانوادهاینشهیدرفت
و با اعضای خانواده او گفت وگو کرد.
وی در این دیدار با بیان اینکه دکتر علیمحمدی حق بزرگی به گردن ما دارند،
اظهار داشت :بزرگداشت یاد و خاطره ایشان و همه شهدا برای ما نه به صورت
شکلی و نمایشی بلکه به صورت قلبی و ایمانی یک تکلیف است.
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت :این برای خود ما یک یادآوری است که
حواسمانباشدشهدارفتند کهماراهشانراادامهدهیم.شهیددر زمانخودش
یک اثری دارد و در ضمیر خودش از خدا میخواهد اعمالش پذیرفته باشد.
اسالمیتا کید کرد:شهدایی که کارهایفکریوعلمیانجامدادند،برایخودشان
ی کند
صدقهجاریهایجاد کردهاندومسیریراباز کردهاند کهاثرخونشهید کمکم 
آن راه پر رونق تر باشد و حرکتی پرشتاب داشته باشد .یادبودها و بزرگداشتها
نوعی دلگرمی برای خانواده شهید است که به راه شهید خودشان ایمان داشته
باشند و برای ما تذکری است که راه شهید را شایستهتر ادامه دهیم.
وی افزود :نخستین اقدامی که در روز اول کاری انجام دادم تماس با خانواده
شهدای هستهای بود تا از آنها اجازه بگیرم و بخواهم برای ما دعا کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :سازمان انرژی اتمی به هر صورت سازمان
مهمی است و بخشی از ظرفیت اقتدار و عزت ملی است .جایی نیست که سیاسی
یا گروهی و حزبی اداره شود .هزینههایش را ملت میدهد .هیچ امکاناتی را رایگان
به ما نمیدهند .باید هزینه کنیم .این ملت هزینه هنگفتی داده است .هم برای
رسیدن به این ظرفیت و تراز ،شهید داده و هم کارکنان و مدیرانش تالش گسترده
شبانه روزی داشته و دارند.
ً
اسالمی ادامه داد :در شرایطی که دنیا مطلقا موافق ما نیست و بر خالف همه
موازین بین المللی و حقوق حقه ما طبق قوانین و موازین آژانس بین المللی،
ی کنند ،بلکه مزاحم ما میشوند و برایمان مسئلههای
نه تنها با ما همکاری نم 
ی کنند.
فراوان ایجاد م 
وی تا کید کرد :در همین حال دانشمندان و متخصصین ما تالش کردهاند در
موضوعی که علم و فناوری ،سیستمها و ظرفیت تکنولوژیکی و صنعتی اش را
نداشتیم،باپژوهشوتالششبانهروزی گستردهوباخستگیناپذیریهمهاینها
را به دست بیاورند .این همه کار متنوع که در حوزه هستهای مورد نیاز بوده ،با
این جانفشانی ها به دست آمده است.
رئیسسازمانانرژیاتمیتصریح کرد:تحریمهایی کهبهبهانههستهایبه کشور
ی کنند،هزینههایزیادیرابرای کشورمانبههمراهداشتهاست.االن
تحمیلم 
حدود۱۳هزار کالهکهستهایدراختیار ۹کشورازجملهرژیمغاصبصهیونیستی
ی کنندو ۴تایدیگر
است ۵ .کشوری کهدارایحقوتوهستند ،کنترلونظارتم 
ً
هم که اصال عضو معاهده  NPTنیستند.

امیر حیدری :

تجهیزات «نزاجا» را هوشمند کردهایم
فرماندهنیرویزمینیارتش گفت:نخستیننمونهاز گلولههایهوشمندواردنیروی
ی کنیم.
زمینی شده که در رزمایشهای آتی میزان اثرگذاری آنها را آزمایش م 
به گزارش مهر ،امیر کیومرث حیدری ،فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه
همایش علمی این نیرو ،گفت :بنا به فرمان رهبر انقالب ،تحوالتی در ساختار
نیروی زمینی ایجاد کردهایم .در زمینه تجهیزات و سالحها نیز باید از شرایط فعلی
عبور کنیم و تجهیزات ما چهار شاخص دورزن بودن ،نقطه زن بودن ،هوشمند
بودن و قابلیت شبکهای بودن پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر موشکهای ضد تانک جدیدی را جایگزین موارد
قبلی کردهایم،افزود:درحوزهتولیدوبهینه کردنپهپادهمدستاوردهاییداشتهایم
که بخشی از این دستاوردها را در همایش امروز رونمایی کردهایم.
فرمانده نیروی زمینی در پایان گفت :بخشی از طر حهای ما به هوشمند کردن
تجهیزات تعلق دارد .در کالیبرهای مختلف توپها به سمت هوشمندسازی
حرکت کردهایم .نخستین نمونه از گلولههای هوشمند وارد نیروی زمینی شده
ی کنیم.
که در رزمایشهای آتی میزان اثرگذاری آنها را تست م 
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اتحادیه کشورهای متحد علیه تحریم تشکیل شود
معاون اقتصادی رئیسجمهور گفت :کشورهای مقاوم در برابر زیاده خواهی زورگویان جهان باید اتحادیه
کشورهای متحد علیه تحریم را تشکیل دهیم و یکپارچه در مقابل توطئه و تحریم آمریکا ایستادگی کنیم.
به گزارش مهر ،محسن رضایی در دیدار با «دانیل اورتگا» رئیس جمهور نیکارا گوئه ،با اشاره به دیدارها و
رایزنی های خود با مقامات عالی رتبه و مسئوالن بخش های مختلف نیکارا گوئه ،گفت :دولت و ملت ایران
احترام ویژه ای برای دولت و ملت نیکارا گوئه و مقاومت آنان در برابر زیاده خواهی زورگویان جهان قائل
است.وی ادامه داد :در شرایط کنونی که زیاده خواهان جهان بویژه آمریکا با توطئه و تحریم می خواهد از
پیشرفت و توسعه ملت ها و دوستی و همکاری آنان جلوگیری کند ،کشورهای مقاوم باید با تالش مضاعف
در راستای گسترش روزافزون مناسبات و دوستی های خود گام بردارند.معاون اقتصادی رئیس جمهور
تا کید کرد :جمهوری اسالمی ایران همواره در کنار دوستان و برادران انقالبی خود در نیکارا گوئه ایستاده
و آماده توسعه ،تقویت و تحکیم روابط همه جانبه با این کشور است.رضایی اظهار داشت :کشورهای
مقاوم در برابر زیاده خواهی زورگویان جهان باید اتحادیه کشورهای متحد علیه تحریم را تشکیل دهیم و
یکپارچه در مقابل توطئه و تحریم آمریکا ایستادگی کنیم.دانیل اورتگا نیز در این دیدار با تقدیر از حضور
معاون رئیس جمهوری اسالمی ایران در مراسم تحلیف وی و با تجلیل از روحیه مقاوم ملت ایران در برابر
تحریم ها و فشار دشمنان ،گفت :دوستی دو دولت و دو ملت ایران و نیکارا گوئه یک رابطه صمیمانه،
برادرانه و عمیق است.وی ادامه داد :ما برای رهبری انقالب ،رئیس جمهوری اسالمی ایران و شهید راه
صلح و مقاومت سردار قاسم سلیمانی احترام فراوانی قائل هستیم.رئیس جمهور نیکارا گوئه با بیان اینکه
همه عشق و محبت خودمان را تقدیم به ملت بزرگ ایران می کنیم ،گفت :باید در کنار یکدیگر بمانیم و در
راه صلح و زندگی به مبارزه خود ادامه بدهیم.وی با تجلیل از اقتدار ایران در مذا کره با قدرتهای جهان
برایاحقاقحقملتخود،خاطرنشان کرد:نیکارا گوئهاز حقایراندر استفادهصلحآمیزاز انرژیهستهای
در مجامع بین المللی دفاع می کند.
آماده انتقال دستاوردهای خود به نیکارا گوئه هستیم
همچنین محسن رضایی در دیدار با رئیس شورای علم و فناوری نیکارا گوئه توسعه علم و فناوری را موجب
پیشرفت جامعه بشری دانست و گفت :باید علم و فناوری و صنعت با هم در آمیخته شود تا بتوانیم از آن در
راستایتولیدثروتاستفاده کنیم.ویبابیاناینکهایرانونیکارا گوئهدر مقابلهبازیادهخواهیآمریکاییها
توانسته اند موفقیت های بزرگی به دست بیاورند و استقالل سیاسی خود را حفظ کنند ،خاطر نشان کرد:
باید در زمینه های اقتصادی ،علمی و فناوری هم در کنار یکدیگر باشیم و با توسعه روابط و همکاری های
دو جانبه و بین المللی بتوانیم به نفع پیشرفت و رفاه دو ملت گام برداریم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تا کید کرد :جمهوری اسالمی ایران آماده انتقال تجربیات ،توانمندی ها و
دستاوردهای خود در زمینه های گونا گون علمی ،فناوری و دانشگاهی به نیکارا گوئه است.

رشد  78درصدی جابهجایی مسافر در اداره کل
راه آهن زاگرس
اندیمشک  ،خبرنگار رسالت:
طی9ماهنخستامسال155هزار نفردر نواحیراهآهنزا گرسسفر کردند کهنسبت
به مدت مشابه سال قبل  78درصد رشد داشته است.
مهندس حسن زیودار ،مدیر کل راه آهن زا گرس با بیان مطلب فوق گفت جابهجایی
مسافران در  9ماهه سال جاری به وسیله  2هزار  333رام قطار و به تعداد  155هزار نفر و
 36هزار و  16نفر کیلومتر بوده است .وی افزود  :از ابتدای امسال تا پایان آذرماه  38هزار
و  115تن بار به وسیله  693وا گن در این اداره کل تخلیه شده و نشان از رشد  37درصدی
داشته است و همچنین  84هزار و  643تن بار توسط یک هزار و  406وا گن در این اداره
کل بارگیری شده است .زیودار ادامه داد  :در این مدت یک میلیارد و  444میلیون و 93
هزار و  846تن کیلومتر بار ناخالص و  826میلیون و  415هزار و  106تن کیلومتر بار خالص
حمل شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب  7و  6درصد رشد دارد.
مدیر کل راه آهن زا گرس گفت  :تن کیلومتر مبدا – مقصد طی این مدت  65میلیون
 246هزار و  585بوده که نسبت به مدت مشابه نشان از رشد  3درصدی دارد .وی در
پایان گفت  :تن کیلومتر مرزی را در همین بازه زمانی  778میلیون  169هزارو  889اعالم
نمود که نسبت به مدت مشابه نشان از رشد  6درصدی دارد.
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارمغان ستاره صدرا شرکت سهامی خاص به شماره

ثبت 62938وشناسهملی 14007169840بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادی
بطور فوق العاده مورخ  1399/05/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :موسسه حسابرسی

و خدمات مدیریت پیام محاسب ایرانیان دارای شناسه ملی  14007466000 :به سمت
بازرس اصلی و آقای سید قائم حسینی به شماره ملی 6449119152 :به سمت بازرس

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند- .روزنامه رسالت جهت درج
اگهی های شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

چهاردهمین سفر استانی رئیسجمهور بررسی شد

هدفگذاریبرایاحیایکرانهمکران

گروه سیاسی
حکمرانی سید ابراهیم رئیسی در حال
تغییر رهیافت مدیریتی کشور است؛ رهیافت
معیوبی که طی آن از پشت درهای بسته در
بر جهای گرمونرمپایتختبرایجایجایایران
اسالمینسخهواحدپیچیدهمیشداماغافلاز
اینکه اقتضائات نقاط مختلف کشور با هم فرق
دارد و باید به نسبت آن اقدام به نسخهپیچی و
اجرا کرد .یکی از شئون تغییر رهیافت مدیریتی
دولت مردمی ،تالش برای تفویض اختیارات
بیشتر به استانداران است ،البته در دولتهای
قبلی نیز بحث تفویض اختیارات به مقام عالی
استانها وجود داشت اما ضمن آنکه شعاری
بود بیشتر جنبه سیاسی داشت اما وجهتمایز
تفویض اختیارات در دولت جدید به وا گذاری
اختیارات بودجهای برمی گردد که بر اساس آن
م گیرمحلهزینهاعتبارات
بایداستاندارانتصمی 
با نظارت سازمان برنامهوبودجه باشد.
مثال استان خوزستان در حوزه کشاورزی و
استان گیالن در حوزه گردشگری مستعد
هستند بنابراین از آنجایی که محل تخصیص
و هزینه اعتبار استانها متفاوت است باید نوع
م گیریآننیزمتفاوتباشد کهاینموضوع
تصمی 
دراختیاراستاندارهابایدقرار گیرد.رئیسجمهور
در جریان سفر به استان هرمزگان به ضرورت
عملیاتی شدن این مشی مهم حکمرانی تلویحا
تا کید و با گفتن گزاره «آقا اجازه از تهران باید
ممنوع شود» به ضرورت قدرت تصمیم گیری
در استانها تا کید کرد.
بندرعباس؛ مقصد چهاردهمین سفر
سید ابراهیم رئیسی صبح روز پنج شنبه
وارد فرودگاه بندرعباس شد و در بدو ورود از
سوی نماینده ولی فقیه در استان ،استاندار
و مسئولین استانی مورد استقبال قرار گرفت.
بازدید از پروژههای استان ،دیدار با اقشار
مختلف مردم ،نخبگان ،جانبازان ،خانواده
شهدا و ایثارگران  ،شرکت در جلسه شورای
اداریونشستخبریاز مهمترینبرنامههای
سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان بود.
رئیس جمهور را در این سفر ،رئیس دفتر رئیس
جمهور ،معاون اجرایی رئیسجمهور ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه و وزرای «کشور»،
«بهداشتودرمانوآموزشپزشکی»و«ورزش
وجوانان»«،جهاد کشاورزی»«،نیرو»«،نفت»
و  ...همراهی می کردند.
نباید شاهد فقر در هرمزگان باشیم
سید ابراهیم رئیسی ،در جریان چهاردهمین
سفر استانی و در بدو ورود به استان هرمزگان
درباره اهداف و برنامههای این سفر گفت :
شکل گیری استان هرمزگان همراه با مقاومت
مردم در برابر متجاوزان بوده و تاریخ این استان
ایستادگی،شجاعتوشهامتمردمراثبت کرده
است .رئیس جمهور با اشاره به اینکه پیش از
انجام سفر ،هیئتهایی به استان اعزام شده
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و با کمک نماینده ولی فقیه ،استاندار و فعاالن
اقتصادی،سیاسیواجتماعینیازهایهرمزگان
شناسایی شده است ،افزود :این استان در
عرصههایتجاری،معدنی،صنعتی ،کشاورزی،
گردشگریواقتصاددریازمینههاوظرفیتهای
بسیار خوبی برای توسعه دارد و با وجود این
ظرفیتها نباید شاهد برخی نارساییها ،فقر
و بیکاری در استان باشیم.
رئیسی با بیان اینکه سطح باالیی از امنیت در
استانبرقراراست کهباعثایجادامنیتمطلوبی
در خلیجفارس نیز شده است ،اظهار داشت:
الزم است از نیروهای مسلح استان که با حضور
آ گاهانه و بابصیرت خود توانستهاند به خوبی
امنیترادر دریاوآسمانهرمزگانوخلیجفارس
ایجاد کنندقدردانی کنم.حجتاالسالمرئیسی
تصریح کرد :در پرتو امنیت موجود در هرمزگان
میتوان هر نوع سرمایه گذاری در استان را
تضمین کرد و با اتکا بر این سرمایه گذاریها بر
توسعههرمزگانهمت گماشت.دولتسیزدهم
برنامهریز یهای خوبی در راستای توسعه
هرمزگان در عرصههای مختلف انجام داده تا
بتواند در این زمینه گامهای موثری بردارد و
مردموفعاالناقتصادیاحساس کنند کهدراین
جهت گامهای موثری برداشته میشود.
حضور در جمع سیلزدگان منطقه
هشتبندی میناب
سید ابراهیم رئیسی روز پنج شنبه در جریان
سفر به استان هرمزگان به منطقه سیلزده
هشتبندیشهرستانمینابسفر کردودرجمع
مردم این منطقه گفت :با تالش دولت و صبر و
همتمردمنسبتبهجبرانخسارتهایسیل
به این منطقه و احیای کشاورزی اقدام خواهد
شد.رئیسجمهور بااشارهبهمطالباتمردمدر
زمینه تغییر در تقسیمات کشوری و ایجاد جاده
افزود :از صبر ،تالش و روحیه انقالبی شما تشکر
می کنم و اطمینان میدهم که دولت سیزدهم
تمام تالش خود را برای پیگیری مطالبات شما
به کار خواهد گرفت.
بازدید از منطقه زلزلهزده گیشان غربی
سیدابراهیمرئیسی در ادامهچهاردهمینسفر
استانیخوددراستانهرمزگانازمنطقهزلزلهزده
گیشانغربیبازدیدوازنزدیکبامردماینمنطقه
گفتوگو کرد.رئیسیباتشکرازاقداماتاستاندار
هرمزگان و بنیاد مسکن نسبت به رسیدگی به
مشکالت مردم زلزله زده منطقه گیشان غربی،
به اقدامات عمرانی صورت گرفته اشاره کرد و
گفت:نیاز بهبودجهبیشتریبرایحلمشکالت
در این منطقه است که در جلسه شورای اداری
استان در این خصوص تصمیم گیری خواهد
شد .رئیس جمهور اظهار داشت :خدمت به
این مردم عزیز وظیفه دولت است و در این راه
از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد.
بازدیدازبخشهایمختلفمجتمعبندری
شهید رجایی

سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامههای سفر
خود به استان هرمزگان از مرکز کنترل ترافیک
و جستجو و نجات دریایی مجتمع بندری
شهید رجایی و اتاق مدیریت و مانیتورینگ
این مجموعه بازدید کرد .بازدید از طر حهای
توسعهای ،زیرساختهای گمرکی و اموال
تملیکیاز دیگربرنامههایحضور رئیسجمهور
در این مجتمع بود.همچنین رئیسی در جریان
روند تخلیه و بارگیری کاالهای اساسی در این
مجتمع بندری قرار گرفت.
تالش دولت برای استفاده از ظرفیت
سواحل مکران
سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار با
قشرهای مختلف مردم هرمزگان ،این استان
را برخوردار از منابع متنوع توصیف کرد و گفت:
هرمزگان دریا ،معادن ،صنایع ،نیروی انسانی
کارآمد و تحصیلکرده و آماده کار و تالش دارد.
رئیس جمهور با تأ کید بر اینکه نشان صدق
مردم هرمزگان تقدیم بیش از  ۱۲۰۰شهید و
حضور ایثارگران و فرهیختگان در این استان
است ،گفت :انسجام خوبی در بین همه اقوام
و گرایشهای این منطقه وجود دارد که در
سالهایمتمادیاینوحدتوانسجامزبانزد
بوده و این سرمایه باید حفظ و تقویت شود.
رئیسیبااشارهبهتقدیمشهدایغواصونقش
این استان در جنگ تحمیلی ،گفت :نیروهای
مسلح در حفاظت از دریا و در مقابل نظامیان
آمریکایی و نیروهایی که غاصبانه در منطقه
حضور دارند ،از حریم کشور صیانت کردند.
رئیس جمهور با طرح این پرسش که چرا در

آگهی تغییرات شرکت جالل اوغلو قند آذربایجان سهامی
خاص به شماره ثبت  12084و شناسه ملی 10220171360
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1400/09/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - 1آقایان علی جالل زاده کدملی 1583033955و جالل
جاللزادهکدملی1583166084وصدیقهجامخانهکدملی
 2899074830بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت
 2سال تعیین و انتخاب شدند2- .آقایان جواد میرزازاده
کدملی2755812788بعنوانبازرساصلیوتوحیدبیرامی
کسیانی کدملی  2790147981بعنوان بازرس علی البدل
بمدتیکسالانتخابشدند3-.روزنامهرسالتجهتدرج
آگهی های شرکت تعیین شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری ارومیه ()1259738
آگهی تغییرات شرکت پلیمر سازه سناباد شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  64756و شناسه ملی  14007645171به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوقالعادهمورخ1400/08/01تصمیماتذیلاتخاذشد1-:آقایسیدامیراحسان

هامونیباکدملی0940053101باپرداختمبلغ10000000000ریالبهصندوقشرکت
در زمره شرکا درآمد 2- .آقای سیدامیر ارسالن هامونی باکدملی 0944914403

با پرداخت مبلغ 9500000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ
10000000000ریالافزایشداد3-.آقایسیدرضاهامونیباکدملی0944731171

با پرداخت مبلغ  19500000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به
مبلغ  20000000000ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000000
ریال به مبلغ  40000000000ریال افزایش یافت و اسامی و میزان سهم الشرکه

هریک از شرکا بعد از افزایش به شرح ذیل است  :آقای سیدامیر ارسالن هامونی
باکدملی  0944914403دارای  10000000000ریال سهم الشرکه -آقای سیدرضا

هرمزگان با این میزان صنایع و سرمایه گذاری
شاهدفقرهستیم،تصریح کرد:دولتواستاندار
ایناستاناز پژوهشگرانی کهرویاینموضوع
کار کردهاند ،استفاده کنند.
رئیسی با تأ کید بر اینکه استفاده از نیروهای
بومی بر نیروهای غیربومی تقدم دارد ،گفت:
این موضوع مسئله مهمی است که نیروهای
بومی در صنایع ،کشاورزی و پیشرفت استان
نقش ایفا کنند و باید در جلسه شورای اداری
استان نیز به این موضوع توجه شود .رئیس
جمهور با اشاره به اهمیت سواحل مکران،
گفت :در هیئت دولت استفاده حدا کثری از
ظرفیتهای این سواحل را مطر ح کردیم و
ساز و کاری برای آن تصویب شد تا در سطح
ملی و با همکاری وزارتخانهها بتوانیم از این
سرمایه به نحو کامل استفاده کنیم.رئیسی با
بیاناینکهصنایعملی،سهممهمومسئولیت
اجراییدرآبادانیوعمرانهرمزگاندارند گفت:
همه صنایع فعال استان باید نقش خود را ایفا
و درصدی از درآمد خود را در همین منطقه
هزینه کنند .رئیس جمهور یکی از نوآوریهای
بودجه۱۴۰۱راایجادصندوقپیشرفتبرشمردو
گفت:باتشکیلصندوقپیشرفتدر استانها
از ابتدایسالآینده،دولتیکتنخواهبههمه
ی کندودرآمدهایاستان
صندوقهاپرداختم 
همچون مازاد مالیات ،حق مالکانه معادن و
اموال مازاد دولت به این صندوق واریز خواهد
شد؛بهنحوی کهبتواندبااشتغالزاییپروژههای
نیمه تمام را تکمیل کند.
رئیسیبااشارهبهفروشمحصوالت کشاورزی

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودحسابیارانرفیعپنداردرتاریخ1400/01/05
به شماره ثبت  16181به شناسه ملی  14009911744ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :انجام خدمات و مشاوره مالی  ،حسابداری  ،مدیریت و مالیاتی از قبیل
استقرار و پشتیبانی سیستم ها و نرم افزار های حسابداری و مدیریت ،تحریر
دفاتر قانونی حسابداری  ،اصالح حساب ،تهیه و تنظیم صورتهای مالی و
گزارشهای مالی و مدیریتی  ،محاسبه بهای تمام شده  ،تنظیم اظهارنامه های
مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده در بخشهای خصوصی و عمومی دولتی و غیر
دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان مرکزی  ،شهرستان اراک ،
بخش مرکزی  ،شهر اراک ،محله امیریه (معلم )  ،خیابان کرامت  ،کوچه کرامت ، 7
پالک  ، 7طبقه اول کدپستی  3818764191سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1,200,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای
مهدی رفیعی به شماره ملی  0530723174دارنده  400000ریال سهم الشرکه
آقای مجید گودرزی به شماره ملی  0534636365دارنده  400000ریال
سهم الشرکه آقای رضا رفیعی به شماره ملی  0534755607دارنده  400000ریال
سهم الشرکه مدیر عامل آقای مهدی رفیعی به شماره ملی  0530723174و به
سمت مدیرعامل به مدت  3سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهدآورشرکتازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسالمیباسهامضاء
توسط مدیر عامل و رضا رفیعی به شماره ملی  0534755607و مجید گودرزی
به شماره ملی  0534636365همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری با امضاء مدیر عامل 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
فعالیتنمیباشد.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانمرکزیادارهثبتشرکتها
و موسسات غیرتجاری اراک ()1259971

آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سبک بال ارومیه سهامی خاص به

شماره ثبت  15303و شناسه ملی  14004801050به استناد صورتجلسه

هیئت مدیره مورخ  1400/04/12و نامه شماره  14002/111/10801مورخ

هامونی باکدملی  0944731171دارای 20000000000ریال سهم الشرکه -آقای

1400/9/1اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

سهمالشرکه.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتها

به کد ملی ( )2753784272بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای

سیدامیر احسان هامونی با کدملی  0940053101دارای  10000000000ریال
و موسسات غیرتجاری مشهد ()1259797

آگهیتغییراتشرکتتولیدیارمغانستارهصدراشرکتسهامی
خاص به شماره ثبت  62938و شناسه ملی  14007169840به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/08/26تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :آقای علی عابدی دارای کد ملی 0934333300 :
به سمت رئیس هیئت مدیره خانم معصومه عابدی به شماره ملی
 0922326177به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره
محمودنورزویروشناونددارایکدملی0919451357:بهسمت
عضو اصلی هیئت مدیره و خانم سارا پارسا صدر به شماره ملی
 0941280268به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت
باقیمانده تصدی تا تاریخ  1400/08/04انتخاب شدند .وکلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مشترک آقای
علی عابدی رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نوروزی روشناوند
عضو اصلی هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب هریک از
اعضاء مورد نظر امضای خانم سارا پارسا صدر نائب رئیس هیئت
مدیره به همراه یکی از اعضای فوق با مهر شرکت دارای اعتبار
میباشدادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویاداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1259790

آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای مریم نیساری

محمدرضا جعفرنژاد پیر به کد ملی ( )2751606318بعنوان عضو و نائب
رئیس هیئت مدیره آقای حجت جعفر نژاد به کد ملی ()2755103752

بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت باقیمانده ماموریت هیئت
مدیرهمنتخب1398/11/12تعیینوانتخابشدند-2.امضایکلیهاسناد

مالی  ،چکها  ،قرار داد ها و اسناد تعهد آور و امضای اوراق عادی و اداری
مشترک ًا با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()1259739

بههمسایگان،اظهار داشت:موافقایجادبازار
مشترکمرزیبرایفروشمحصوالت کشاورزی
استان به کشورهای همسایه هستیم .رئیس
جمهور با رد خا مفروشی خاطرنشان کرد:
فعال کردن صنایع پاییندستی همچون
پتروشیمی میتواند ارزش افزوده ایجاد کند و
استان هرمزگان ظرفیت ایجاد صنایع تبدیلی
برای جلوگیری از خامفروشی را دارد .رئیسی با
اشارهبهضرورتمسئلهمحوریدر کشور گفت:
رهبر معظم انقالب هم بر مسئلهمحوری تا کید
دارند و و ارائه «نظام مسائل» و تحقق مشارکت
مردمی و دولت مردمی می تواند در برون رفت
از مشکالت بسیار مؤثر باشد.
رئیسی درباره کمبود پزشک ،کادر درمان و
مرا کز درمانی در هرمزگان گفت :این موضوع در
شورای اداری استان پیگیری میشود و عدالت
ایجاب می کند پزشک در دسترس همه مردم
ً
ایران باشد زیرا اصال قابل قبول نیست که یک
بیمار به دلیل نبود پزشک از بین برود.
رئیس جمهور در پاسخ به درخواست یکی از
سخنرانانمبنیبرتأسیسمهد کودکدرادارات،
گفت:اینموضوعخواستهبهحقیاستوپیگیری
خواهد شد و در قانون جمعیت هم تأسیس
مهد کودک در ادارات و نهادها آمده است و از
کارهایی است که دولت باید پیگیری کند.
حضور در جمع نمازگزاران شهرک امام علی (ع)
سید ا بر ا هیم ر ئیسی عصر پنجشنبه د ر
ادامه برنامههای سفر به هرمزگان در جمع
نمازگزاران مسجد شهرک امام علی (ع) با
بیان اینکه امیدوارم رشادتها ،شهامتها،

ایستادگیهاوافتخارآفرینهایمجموعهسپاه
با قوت تداوم پیدا کند ،گفت :در دوران دفاع
مقدس پاسداران انقالب اسالمی در کنار دیگر
نیروهایمسلحوانقالبی کشور،در جبهههای
جنوبی و غربی و نیز در مناطق دریایی حقیقتا
خوش درخشیدند .رئیس جمهور افزود :پس
از پایان دفاع مقدس نیز نیرو و توان سپاه در
جهت سازندگی کشور به کار گرفته شد .هر
جا که یک پروژه مهم و یک کار بزرگ در جهت
رفع مشکالت کشور میبینیم ،یک نیروگاه،
یک پل ،یک مجموعه عظیم صنعتی ،راهها
و بزرگراهها ،مجموعه قرارگاههای سازندگی
مرتبطباسپاهآنجامشغولتالشو کار هستند.
رئیسی با گرامی داشت یاد شهید سلیمانی و
اشاره به حضور میدانی وی در رسیدگی به
مشکالت ناشی از سیل سال  ۹۸خوزستان
اظهار داشت :تالشها و اقدامات نیروهای
مسلح و نیروهای بسیج در امدادرسانی به
مردمی که گرفتار بالیای طبیعی شد هاند،
بهترین کمک به دولت است .رئیسی تصریح
کرد :خانواده افراد شاغل در نیروهای مسلح
چه در دوران دفاع مقدس و چه در حال حاضر
که دوران سازندگی است ،گاهی روزها همسر
و پدر خود را نمیبینند .این صبر و بردباری
شما خیلی نزد خداوند متعال پاداش و اجر
دارد .رهبری معظم انقالب همواره به همه
ما به عنوان سربازان نظام ،این تأ کید را دارند
که در انجام خدمت به مردم به هیچ عنوان
نباید کوتاهی کرد.
رئیس جمهور ادامه داد :رهبر معظم انقالب
در عین حال به همه توصیه می کنند که در
کنار خدمتگزاری از خانواده غافل نشوند.
ایشان تا کید دارند که باید کار و تالش کنیم اما
خانوادههاهمدارایجایگاهوحقوقیهستند.
خوشبختانه در نیروهای مسلح و به ویژه در
سپاه به تربیت و تحصیل و رشد فرزندان توجه
خوبی میشود.
رئیسیدرادامهسخنانشبهافتخارآفرینینیروهای
سپاه در منطقه دریایی هرمزگان خاطرنشان
کرد :نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
صیانتدرخشانیاز مرزهایآبیوهوایی کشور
به ویژه در برابر آمریکاییهایی که به منطقه
آمدند انجام دادند که از جمله این رشادتها
بهاسارت گرفتننیروهایمتجاوزآمریکاییبود.
رئیسجمهورباتا کیدبرضرورتحفظهوشیاری
گفت :در حال حاضر در منطقه جنگی نداریم،
اما این بیداری و هوشیاری ،رصد کردن و زیر
نظر داشتن اوضاع از ضرورتهای این منطقه
است .امروز بحمداهلل در منطقه آرامش داریم
اما در عین حال باید اوضاع را زیر نظر داشت و
رصد کرد و همواره هوشیار بود.
رئیسی افزود :امروز نیروهای مسلح ما و سپاه
پاسداران به صورت خاص ،این هوشیاری و
بصیرت را در مسائل مختلف دارند.

تاسیسشرکتسهامیخاصسالمتتجارتآالءدرتاریخ1400/08/03
به شماره ثبت  78868به شناسه ملی  14010454264ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :بازرگانی (صادرات واردات
ترخیصکاالوحقالعملکاری)خدماتی،تاسیساتیساختمانی،تولید
تهیه وپخش انواع ملحفه وروبالشتی بیمارستانی وغیر بیمارستانی
انواع پوشاک ولباس فرم ادارات وارگانها وبیمارستانها ومدارس
وانواع لباس بیمارستانی  ،تهیه وپخش انواع نایلکس وکیسه زباله
بیمارستانیوغیربیمارستانی،تهیهوپخشانواعظروفیکبارمصرف
وپالستیکی  ،تهیه وپخش انواع مواد شوینده وضدعفونی کننده ،
تهیه وپخش انواع مصالح ساختمانی  ،تامین نیروی انسانی مورد
نیاز شرکت  ،تامین سرویس ایاب وذهاب ادارات وارگانهای دولتی
وغیر دولتی وبیمارستانها ومدارس  ،تامین ونگهداری فضای سبز ،
جدول کشی  ،رنگ آمیزی  ،تامین ونصب انواع داربست  ،امور
آشپزخانه ورستوران ،شرکت درکلیه مناقصات ومزایده ها در
رابطه با موضوع شرکت  .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزی ،
شهر مشهد ،محله عامل  ،خیابان شهیدقرنی (35شهیدخیاطی ، )3
بلوار شهیدقرنی  ،پالک  ، 0ساختمان برجیس  ،طبقه اول  ،واحد
 104کدپستی  9195953132سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  350,000ریال نقدی  650,000ریال غیر نقدی بعهده
صاحبان سهام منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن
با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره  49197.40مورخ  1400/03/30نزد بانک ملت شعبه صفوی
مشهد با کد  49197پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان
سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سیده آالء پورموسوی به
شماره ملی  1940267706به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم
سیده کوثر پورموسوی به شماره ملی  1951103092به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم زهرا عابد به شماره ملی
 2430257270به 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
باامضاء مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
خواهد بود .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای
سیدمحمد قارونی به شماره ملی  1829492446به سمت بازرس
علی البدل به مدت  1سال آقای نصرت اله مقدم خمسه به شماره
ملی  2300759217به 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 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1259794

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود حساب یاران رفیع پندار به شماره

آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارمغان ستاره صدرا شرکت سهامی خاص به شماره

فوق العاده مورخ  1400/08/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :محل شرکت در واحد

بطور فوق العاده مورخ  1399/08/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای علی عابدی

محله خیابان شهیدبهشتی  ،کوچه عضد  ، 1خیابان عدالت [ ، ]18پالک ، 37

معصومهعابدیبهشمارهملی0922326177ومحمودنورزویروشناونددارایکدملی

ثبت  16181و شناسه ملی  14009911744به استناد صورتجلسه مجمع عمومی

ثبتی اراک به آدرس استان مرکزی  ،شهرستان اراک  ،بخش مرکزی  ،شهر اراک،

طبقه اول  ,کد پستی  3813646385تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه

اصالح گردید /.اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اراک ()1259969

ثبت 62938وشناسهملی 14007169840بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادی

دارای کد ملی  0934333300 :خانم سارا پارسا صدر دارای کد ملی 0941280268:

0919451357:برایمدتباقیماندهتصدیهیئتمدیرهتاتاریخ1400/08/04انتخاب

گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری مشهد ()1259792

