» خبر

عباسي:

استيضاح وزير آموزش و پرورش
منتفي شد
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از منتفي شدن استيضاح وزير آموزش
و پرورش خبر داد.اسداله عباسي در گفتوگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش
گروه علمي پزشكي باشگاه خبرنگاران جوان درباره استيضاح شدن سيد محمد
بطحايي وزير آموزش و پرورش اظهار کرد :همکاران امضاي خود را براي استيضاح
پس گرفتند و اين موضوع منتفي شد.وي ادامه داد :با توجه به شرايط زماني و آغاز
سال تحصيلي در آموزش و پرورش و اولويتي که در کشور با مسائل اقتصادي وجود
دارد ،اين موضوع فعال ملغي است.

»

دبيرکل جمعيت پيشرفت و عدالت گفت :مانيفست نواصولگرايي که
دو هفته پيش به شوراي مرکزي اين حزب ارسال شده بود ،در جلسه
آخر شوراي مرکزي تصويب شد.
محسن پيرهادي ،دبيرکل جمعيت پيشرفت و عدالت در گفتوگو با
خبرنگار احزاب و تشکلهاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان گفت:
مانيفست نواصولگرايي که در کميته سياسي جمعيت پيشرفت و عدالت
ايران اسالمي تهيه شده و دو هفته پيش به شوراي مرکزي اين حزب
ارسال شده بود ،در جلسه آخر شوراي مرکزي تصويب شد.
در اين مانيفست مسائلي همچون نسبت جريان نواصولگرا با عدالت،
نهادهاي حاکميتي ،سبک زندگي جديد مردم به خصوص طبقه متوسط

عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي گفت :برخي از اعضاي شوراي عالي سياستگذاري
اصالحطلبان البيگري ميکنند.اسماعيل دوستي در گفتوگو با خبرنگار احزاب و
تشکلهاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دعوت عبداهلل نوري و
محسن هاشمي به شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان درباره تاثير اين افراد
در حل مشکالت اين شورا اظهار کرد :معتقدم با تغيير افراد مشکل رفع نمي شود.
وي با بيان اينکه ابتدا براي شوراي عالي بايد ساختار تعريف کرد چرا که بدون
تعريف يک چارچوب مشکالت سابق دوباره تکرار مي شود گفت :اگر قرار است،
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان تشکيل شود ،بايد با حضور احزاب نيرومند،
شخصيت هاي مرجع در کشور و افرادي که وزن سياسي بيشتري از يک حزب دارند،
شکل گيرد.دوستي ادامه داد :عالوه بر احزاب نيرومند بايد اشخاص جامع الشرايط و
مورد اعتماد مردم ايران شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان را تشکيل دهند،
اينگونه نباشد که نمايندگان يا استانداران سابق که فاقد وزن سياسي هستند ،باالي
سر احزاب قرار گيرند.وي با بيان اينکه مشکل اساسي در شوراي عالي ،بازيگري و
داوري اعضا به طور هم زمان است به اين معني که با وجود جايگاه داوري خود را
در ليست قرار مي دادند ،مانند آقايان حق شناس ،رسولي ،ميرلوحي ،فخاري ،اماني
ادامه داد :بخش قابل توجهي از  21عضو شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان
مانند آقاي ابوالحسني که در شورا هم داور بود و هم به خود راي ميداد؛ اين افراد
در شوراي عالي سياستگذاري البي داشتند و اين يک اشکال بسيار اساسي است،
عضو شورا نبايد کانديدا شود ،چراکه وظيفه اعضا داوري است.

عليرضابيگي:

مانيفست نواصولگرايي
در شوراي مرکزي جمعيت
پيشرفت و عدالت تصويب شد

سياسي
ابوتراب يفرد:

شاهد انفعال اصالحطلبان مجلس در برابر خواست مردم هستيم

عضو شوراي مرکزي فراکسيون نمايندگان واليي
مجلس گفت :شاهد انفعال اصالحطلبان مجلس
در برابر خواست مردم هستيم.احمد عليرضابيگي
در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد
فراکسيون اميد در جلسه سئوال از رئيس جمهور
گفت :خروج آقاي حضرتي از فراکسيون اميد و اعالم
استعفاي وي ضربه اساسي به فراکسيون اميد زد .آقاي
حضرتي فردي رسانه اي و از اصالح طلبان است.وي
با بيان اينکه صحبت هاي حضرتي پيام خاصي را به
اصالح طلبان مخابره مي کند ،اظهار داشت :جريان
اصالح طلبي آبروي خود را در گرو کارکرد دولت

سيدافقهي:

گذاشته است ،به نحوي که عناصر شاخص جريان
اصالح طلبي حاضر نيستند هزينه ناکارآمدي دولت را
از آبروي سياسي خود بپردازند.وي با انتقاد از انفعال
فراکسيون اميد و اصالح طلبان در جلسه سؤال از
رئيس جمهور گفت :امروز شاهد انفعال عناصر مهم
اصالح طلبي در برابر خواست و اراده ملت در خصوص
کارکرد دولت بوديم.وي ادامه داد :آراي نمايندگان
به سوال از رئيس جمهور نيز نمايانگر وحدت نظر
نمايندگان و ملت در مورد کارکرد دولت و بنگاه هاي
اقتصادي بود .به نظر مي رسد دولت اين موضوع
را به عنوان تلنگر سياسي براي تجديدنظر در روند
اقتصادي خود در نظر بگيرد و بپذيرد مسيري که
تا امروز طي کرده مسير اشتباهي بوده است و هر
چقدر ازاين مسير برگردد ،هزينه کمتري براي ملت
خواهد داشت.عليرضابيگي گفت :عالمت سؤالي که
بر روي کارآمدي دولت در پاسخ به مطالبات مردم
ايجاد شد در آينده پررنگ تر خواهد شد و مجلس
ملزم خواهد شد تصميمات جدي تري در مورد
دولت بگيرد.

دولت از نيروهاي جوان استفاده کند
امام جمعه موقت تهران گفت :دولت از نيروهاي جوان
استفاده کند.حجتاالسالم محمدحسن ابوترابيفرد
در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري
آنا در رابطه با ترميم تيم اقتصادي دولت با هدف
حل مشکلهاي اقتصادي ،گفت :جلسات سؤال از
رئيسجمهور و وزراي دولت در درجه نخست بايد همراه
با ادب و اخالق ديني همراه باشد تا ظرفيتهاي نظام
جمهوري اسالمي در آن بهنمايش گذاشته شده و مسير
دوستي و همکاري ميان قواي مقننه و مجريه هموارتر
شود.وي با طرح پيشنهادي خطاب به رئيسجمهور
بيان کرد :رئيسجمهور بايد در انتخاب اين دو وزير
کليدي که بايد به مجلس معرفي کند ،شاخصهاي
ايمان ،عزم ،باور به ارزشهاي اسالمي و انقالبي،
دانش ،علم ،توانايي انجام مسئوليت و برخورداري
از شاکله جواني را مورد توجه قرار دهد.امام جمعه
موقت تهران افزود :رئيسجمهور بايد در انتخاب و
چينش وزيران بهخصوص وزيراني که عملکرد آنها
با معيشت مردم در ارتباط است ،شاخص روحيه
تعامل آنها با ساير نهادها را مدنظر داشته باشد.

ادامه از صفحه 2

ابوترابيفرد با بيان اين مطلب که در دانشگاههاي
کشور و در عرصههاي مديريتي ،جواناني تربيت و
پرورش يافتهاند که ميتوانند مفيد باشند ،گفت:
اين جوانان ميتوانند مديران خوبي براي اداره کشور
باشند و من اميدوارم مصوبه اخير مجلس در رابطه
با عدم بهکارگيري مديران بازنشسته ،در خدمت
ارتقاي مديريت کالن و بهجريان انداختن خون
تازه در رگهاي مديريتي باشد و من اين مصوبه
را مثبت ارزيابي ميکنم و اميدوارم دولت از اين
فرصت بهخوبي استفاده کند تا مديران اليق ،با
انگيزه ،جوان و متعهد را بهکار گيرد.

خودتحريمها از تحريمها آزاردهندهتر است

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت :خودتحريمها از تحريمها
آزاردهندهتر است.مهرداد الهوتي در گفتوگو با افکارنيوز در خصوص
موضوع نامه راهکارهاي اقتصادي دکتر قاليباف با تاکيد بر توجه دولت
به راهکارهاي عملياتي مديران انقالبي وکارشناسان اقتصادي گفت :بنده
هنوز نامه آقاي دکتر قاليباف و اصل راهکارهاي ارائه شده اقتصادي ايشان
به دولت را با دقت نخوانده ام اما به نظر مي رسد همه کارشناسان و
مديران جهادي بايد اولويت خود را بر حل مسائل و مشکالت اقتصادي
قرار دهند چرا که آمريکا با خروج يک جانبه از برجام مواضع جمهوري
اسالمي ايران را مورد تهديد خصمانه خود قرار داد و به صورت مستقيم
اقتصاد ايران را هدف گرفت.الهوتي با اشاره به مشکالت اقتصادي کنوني
و تبعات ناشي از پايين نگاه داشتن دستوري نرخ ارز درسالهاي گذشته
توسط دولت گفت :دولت در پنج سال گذشته سياست سرکوب يا تثبيت
نرخ ارز را در پيش گرفته بود از اين رو فنر نرخ ارز به دليل جمع شدن در
سالهاي گذشته به يک باره از جاي خود رها شد و اقتصاد را با تکانه هايي
مواجه کرد که اينک شاهد تبعات آن هستيم.وي گفت :غلط بودن ثابت
نگاه داشتن نرخ ارز توسط دولت موضوعي است که بارها و بارها در شروع
دولت دوازدهم توسط اتاق بازرگاني به دولت تذکر داده شد اما متاسفانه
دولت اهتمامي به شنيدن تبعات آن نداشت چرا که هدف کنترل تورم
را دنبال مي کرد .با توجه به اينکه واردات کاالهاي ضروري در توليد
کشور نقش اساسي دارد بنابراين مي توان گفت افزايش قيمت ارز بر

آگهي تغييرات شرکت ماندگار بناي کيميا با مسئوليت محدود
به شماره ثبت  521514و شناسه ملي  14007346650به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/03/03تصميمات
ذيل اتخاذ شد  - :محل شرکت در واحد ثبتي تهران به آدرس
بخش مرکزي  -شهر تهران-محله نياوران-خيابان شهيد دکتر
باهنر-خيابان شهيد مصطفي مقدسي-پالک19-طبقه همکف-کد
پستي  1979954315تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه
بشرح فوق اصالح گرديد .آقاي علي رضا نظري به شماره ملي
 1671276337با پرداخت مبلغ  500000ريال به صندوق شرکت
در زمره شرکا قرار گرفت سرمايه شرکت از مبلغ  1000000ريال
به مبلغ 1500000ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گرديد اسامي شرکا پس از افزايش سرمايه بشرح ذيل
ميباشد  :شيما لطفي کد ملي  0323807471داراي  500.000ريال
نبي اله دانشور کد ملي 2160540552داراي  500.000ريال علي رضا
نظري کد ملي  1671276337داراي  500000ريال سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()237462
آگهي تغييرات شرکت گروه گسترش نوآوري ديموند سهامي
خاص به شماره ثبت  463533و شناسه ملي  14004546773به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/08/10
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :ارزش مبلغ اسمي سهام از 1000000
ريالي به  1000ريالي کاهش يافت در نتيجه سرمايه شرکت مبلغ
 100000000ريال منقسم به  100000سهم با نام  1000ريالي مي باشد
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تهران ()237460
آگهي تغييرات شرکت گروه گسترش نوآوري ديموند سهامي
خاص به شماره ثبت  463533و شناسه ملي 14004546773
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1396/08/10تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :احمدرضا مسرور با شماره ملي 1262074746
به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره و رحيم عميدحضور با
شماره ملي  0032842201به سمت رئيس هيئت مديره و بهاءالدين
سادات طهراني با شماره ملي  0452319137به سمت عضو هيئت
مديره شرکت گروه صنعتي ناب آرا خاورميانه به شناسه ملي
 10320852300به نمايندگي نادر پيروز به کدملي 0450142590
به سمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب گرديدند کليه اسناد
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،برات ،
قراردادها و عقود با امضاي مديرعامل و يکي از اعضاي هيئت
مديره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادي و اداري با امضاي
مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()237456

آگهي تغييرات شرکت ايده آراي پيشگام سهامي خاص به
شماره ثبت  319838و شناسه ملي  10103574320به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/03/01
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :نام شرکت به “ايده دارو طب”
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري تهران ()237457

قيمت کاال و محصوالت نهايي تاثير گذار خواهد بود.وي دراين باره افزود:
گرچه کنترل تورم هم يکي از اهداف کالن اقتصادي کشور است اما الزم
بود که دولت ضمن توجه به اين موضوع و پايين نگاه داشتن نرخ ارز با
راهکارهاي علمي اقتصادي به ساير فاکتورها و موضوعات اقتصادي نيز
اهتمام جدي مي داشت که غفلت از آن خود را در چالشهاي اقتصادي
از جمله افزايش نرخ ارز نشان داد.الهوتي گفت :اين غفلت منجر به
افزايش چند برابري نرخ ارز شد که تاثيرات تورمي شديدي بر کشور
وارد کرده است ،گرچه تاثيرات افزايش نرخ ارز به صورت محسوس در
جامعه هنوز احساس نشده و قطعا در ماه هاي آينده شاهد تاثيرات
منفي اين موضوع و افزايش فشار اقتصادي بر مردم خواهيم بود ،لذا
تورم اجتناب ناپذير است.الهوتي تاکيد کرد :به هر حال سياست ها و
رفتارهاي آمريکا با جمهوري اسالمي ايران خواسته يا ناخواسته منجر
به افزايش تاثيرات منفي و ايجاد جو رواني در جامعه شد .به هر حال
در چنين شرايطي مردم از همه مسئولين و دولتمردان انتظار دارند
که با رصد درست شرايط در برابر مشکالت راهکارهايي بينديشند تا
بتوانيم از موضوع تحريم و مشکالت ناشي از آن به گونه اي عبور کنيم.
هر چند موضوع تحريمها به خودي خود تاثيرات منفي بر اقتصاد کشور
وارد مي کند اما آنچه از تحريم ها آزاردهنده تر است خود تحريمي ها
و تغييرقوانين وتغييرات آني است که دولت اتخاذ مي کند ،به نحوي
که از شروع سال جاري تا کنون تاثيرات مختلفي بر اقتصاد کشور وارد
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طرح تغيير ساعت ،سبب اختالل در ساعت
طبيعي بدن مي شود

مهرداد الهوتي:

هدف عربستان ،براندازي بشار اسد است

کارشناس مسائل خاورميانه گفت :هدف عربستان براندازي بشار اسد است.
سيد هادي سيدافقهي در گفتوگو با خبرنگار حوزه تحوالت منطقه گروه سياسي
باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به پيشنهاد عربستان به سوريه مبني بر بازسازي
اين کشور در قِبال قطع رابطه با ايران گفت :عربستان خواستار قطع روابط سوريه
با ايران شده و همين طور فلسطين را در پذيرش معامله قرن تحت فشار قرار داده
است.وي با بيان اينکه پيشنهاد به سوريه يک تله يا دام براي اين کشور است ،افزود:
مهم ترين و اولين نکته اين است که سعوديها ميخواهند با تطميع سوريه اهداف
خود را به پيش ببرند؛ چرا که از جنگ و ويراني نتيجهاي نگرفتند و به تطميع و
روش نرم روي آوردند؛ به قول سياسيون سياست چماق و هويج پيش گرفتند که
چماقشان شکست.سيدافقهي با اشاره به برجام گفت :هرگاه آمريکا به وعدهاش در
خصوص برجام عمل کرد ،ميتوان انتظار داشت که سعوديها هم به تعهداتشان
عمل کرده و سوريه را بازسازي کنند.وي با بيان اينکه بازسازي سوريه يک فريب و
دروغ بزرگ است ،افزود :آنها اول ميخواهند اطراف سوريه را خلوت کنند و ايران
از اين کشور به عنوان حامي اصلي آنها خارج شود و وقتي سوريه تنها شد ضربه
نهايي را به آن وارد کنند؛ در حقيقت بازسازي در کار نيست .مسئوالن عربستاني
اگر در ادعاي خودشان صادق هستند از تروريستها حمايت نکنند.وي در پاسخ به
اين سوال که آيا ميتوان گفت رويکرد عربستان همچنان بر پايه جنگ است ،گفت:
بله ،اما يک زمان جنگ نرم مطرح است و يک زمان جنگ سخت .جنگ سخت براي
آنها هزينهبر است و حاال رو به جنگ نرم آوردند و گفتند با سياستهاي خودمان
يک تير و دو نشان ميزنيم .البته هدف عربستان براندازي نظام سوريه و برکناري
بشار اسد است؛ نه تنها آلسعود امروز از جنگ سخت پشيمان نشده ،بلکه با تاکتيک
جنگ نرم ميخواهد هدفهايش را به پيش ببرد.

محسن پيرهادي:

دو شنبه  12شهريور 1397
 22ذي الحجه  3-1439سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9302

دوستي:

برخي اعضاي شوراي عالي سياستگذاري
اصالحطلبان البيگري ميکنند

شهري ،جوانان و پيشکسوتان و همچنين لزوم مردميکردن امور اقتصادي،
سياسي و فرهنگي ،طرح شده است.
پيرهادي افزود :اين مانيفست در واقع منشور نظري و نقشه راه عملي
جمعيت پيشرفت و عدالت و تبيين انديشه و آراي جريان نو اصولگرايي
است که پس از ماه ها بحث و بررسي و دريافت نقدها و نظرات
بسياري از انديشمندان و فعاالن سياسي و اجتماعي به مرحله انتشار
رسيده است.
دبيرکل جمعيت پيشرفت و عدالت اضافه کرد  :اين مانيفست در نشستي
با حضور رسانه ها و تعدادي از اعضاي شوراي مرکزي جمعيت پيشرفت
و عدالت منتشر خواهد شد.

کرده و مردم اشتباهات ناشي از سياست هاي غلط و خودتحريمي ها
را به خوبي احساس مي کنند.وي عدم توجه به تدوين قوانين کارآمد
را يکي از اصلي ترين مشکالت اقتصاد کشور عنوان کرده دراين باره
اظهار کرد :محدوديت واردات ,تدوين بخش نامه هايي که روال کاري
گمرک را به تعويق انداخته ودست و پا گير مي شود ,تصميمات غلط
ارزي بانک مرکزي و ممنوعيت هايي که در برخي حوزه هاي صادراتي
وضع مي شود در کنار تدوين قوانين يک شبه همه وهمه اقتصاد
کشور را با چالش مواجه کرده است.وي گفت :بي توجهي به قوانيني
چون رفع موانع توليد يا ماده 2و 3مربوط به موضوع کسب و کار همه
چالش زاست در حالي که دولت و حاکميت را مکلف مي کند تا قبل
از تدوين و ابالغ بخشنامه اي بايد نظرات بخش خصوصي را در نظر
بگيرند که متاسفانه اهتمامي به اين موضوع از خود نشان نمي دهند.
لذا پيشنهاد مي شود دولت و کليه حاکميت در شرايط کنوني با دقت
مسائل کارشناسي را مورد بررسي قرار دهند و آن را از زواياي مختلف و
تاثيرات مثبت يا منفي به دوراز هر گونه سياسي کاري يا منفعت طلبي
مورد توجه قرار دهند .ضمن اينکه توصيه مي شود قبل از صدور هر
بخشنامه اي نظرات بخش خصوصي اخذ شود و سه اتاق مهم اقتصادي
و بازرگاني کشور که در قانون ديده شده اند در تصميم گيريها شريک
باشند بنحوي که بخش نامه ها متناسب با پيشنهادات ونظرات بخش
خصوصي تبيين و ابالغ شود.

بر اساس طرح پيشنهادي کميسيون اروپا ،تغيير ساعت فصلي در تمامي
کشورهاي عضو اتحاديه اروپا متوقف مي شود .به گزارش ايرنا ،ژان کلود
يونکر رئيس کميسيون اروپا تاکيد کرد :اين طرح بر سالمت جسمي و رواني
ساکنان اروپا تاثيرات مثبت بسيار زيادي بر جاي خواهد گذاشت .اتحاديه
اروپا در آخرين دستورالعمل خود از کشورهاي عضو خواسته بود در آخرين
يکشنبه ماه مارس ساعت را به جلو بکشند و در آخرين يکشنبه ماه اکتبر
نيز به حالت سابق بازگردانند .اين اقدام از سال  1996پس از مشترک کردن
تقويم ها در بين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به صورت هماهنگ انجام
مي شود .نتايج تحقيقات نشان مي دهد تغيير ساعت ،سبب اختالل در ساعت
طبيعي بدن انسان مي شود.

***

موج محبوبيت ذوالنور در کشور

به گزارش پايگاه خبري تحليلي قم فردا ،جلسه سوال از رئيس جمهور هرقدر
باعث افزايش نارضايتي عموم مردم از جمله آنهايي که به رئيس جمهور راي
داده بودند ،شد ،از طرفي باعث افزايش محبوبيت و نوع برخورد ذوالنور نماينده
مردم قم در ميان مردم کشور با ساليق گوناگون سياسي شد .آرامش و متانت
و نوع صحبت هاي ذوالنور نماينده مردم قم مورد توجه همه مردم قرار گرفت و
واکنش ها در فضاي مجازي و اينستاگرام نيز يک موج رضايت از نماينده مردم
قم به راه انداخت .ذوالنور اصوال بيشتر از آنکه اهل مصاحبه و انجام اعمال به
قولي پوپوليستي باشد ،بيشتر به انجام وظيفه نمايندگي خود مي پردازد .ذوالنور
به عنوان يک نماينده با گرايش سياسي اصولگراي سنتي و انقالبي شناخته
مي شود .هر زمان هر نماينده از هر طيف سياسي چپ و راست و انقالبي نطقي
مي کند طيف سياسي مقابل به وي هجمه وارد مي کنند و به آن رنگ و بوي
سياسي مي دهند اما در جلسه روز  6شهريور ،ذوالنور بواقع انقالبي عمل کرد
بدون تعلق خاطر به هيچ گرايش سياسي فقط حرف دل مردم را زد ،حرفي که
تنها يک نماينده انقالبي مي تواند بيان کند و به دل همه مردم بنشيند .رفتار
و گفتار ذوالنور در جلسه سوال از رئيس جمهور در راستاي همان صحبتي بود
که رهبر معظم انقالب داشتند و خود را يک انقالبي دانستند و مي تواند اين
مسئله و پيام را داشته باشد اگر مسئولين انقالبي باشند مورد پذيرش همه
مردم جامعه با گرايش ها و نگرش هاي مختلف خواهند بود که در نهايت به
انسجام ملي کمک خواهد کرد.

***

خنده دار ترين موضع گيري
از سوي وزير امور خارجهآمريکا!
عباسعليکدخدايي،سخنگويشوراينگهباندرحسابتوئيتريخودنوشت:خندهدارترين
موضع گيري از سوي وزير امور خارجهآمريکا ،وقتي است که اعمالتحريم هاي ظالمانه
عليه مردم ايران را قانوني مي داند و طرح دعوي درديوان بين المللي دادگستري ( )ICJرا
سوء استفاده از جايگاه اين مرجع بين المللي!

آگهي تغييرات شرکت صنايع غذايي زيست کاالي پاليز سهامي خاص به
شماره ثبت  486792و شناسه ملي  14005598205به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/04/30تصميمات ذيل اتخاذ شد:
 محل شرکت از تهران به استان زنجان  -شهرستان زنجان  -بخشمرکزي  -دهستان تهم  -آبادي شهرک صنعتي اشراق-خيابان سايت
بانوان-پالک 614-طبقه همکف-کد پستي  4533156114انتقال يافت.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تهران ()237464

آگهي انتقالي شرکت فني مهندسي آصال سهامي خاص
 به موجب نامه شماره  96/11424مورخ 1396/01/27و به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده
مورخ  1395/10/18مرکز اصلي شرکت فني مهندسي
آصال سهامي خاص به شماره ثبت  64295و شناسه
ملي  10101092821به نشاني  :شهر قدس -قلعه حسن
خان  -کوچه شهيد مهدي بهتويي  -بلوار شهيد کلهر
 پالک  - 196طبقه همکف  -کدپستي 3751189413انتقال يافت و در اين اداره تحت شماره  1363به ثبت
رسيده است  .حجت اله قلي تبار سرپرست اداره ثبت
شرکتها و مؤسسات غيرتجاري شهرستانهاي استان
تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري قدس ()237461
آگهي تغييرات شرکت آسه اصفهان سهامي خاص به شماره ثبت  800و شناسه
ملي  10260295178به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ
 1396/11/30تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :به موضوع شرکت متن ( انجام آزمون
و تست و سنجش و اندازه گيري دقيق و کاليبراسيون و آموزش و بازرسي ادوات
صنعتي ) الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد  .الحاق موضوع به منزله
صدور پروانه فعاليت نميباشد .حجت اله قلي تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غير تجاري شهرستانهاي استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري شهريار ()237459

آگهي تغييرات شرکت گروه گسترش نوآوري ديموند سهامي
خاص به شماره ثبت  463533و شناسه ملي 14004546773
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1396/08/10تصميمات ذيل اتخاذ شد  :به سمت اعضاي
هيئت مديره براي مدت  2سال انتخاب شدند :احمدرضا
مسرور با شماره ملي  1262074746و رحيم عميدحضور
با شماره ملي  0032842201و بهاءالدين سادات طهراني با
شماره ملي 0452319137و شرکت گروه صنعتي ناب آرا
خاورميانه به شناسه ملي  10320852300به نمايندگي نادر
پيروز به کدملي  0450142590به سمت اعضاي هيئت مديره
براي مدت  2سال انتخاب شدند اميد ظريف پور به شماره
ملي  0063590549به سمت بازرس اصلي و اميرحسين
داودي به شماره ملي  0056308019به سمت بازرس علي
البدل به سمت بازرسين براي مدت  1سال مالي انتخاب
شدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري تهران ()237458

آگهي فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار

سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداري بندر عباس در نظر دارد باستناد مصوبه شوراي سازمان سرمايه گذاري شهرداري بندر عباس نسبت به واگذاري فرصت
سرمايه گذاري زير به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد .
عالقمندان مي توانند جهت تهيه و خريد اسناد فراخوان و مشخصات از تاريخ  97/6/12لغايت 97/6/21در ساعات اداري با ارايه رسيد واريز مبلغ  5/000/000ريال بشماره حساب
 0111464472005نزد بانک صادرات بنام سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداري بندر عباس به محل سازمان واحد حقوقي واقع در بندرعباس -خيابان امام موسي
صدر شمالي -چهار راه بلوکي -ساختمان مديا طبقه  7واحد  701مراجعه نمايند.
تلفن تماس 07632220186:
الزم به ذکر است:
-1هزينه نشر آگهي و توجيه اقتصادي پروژه بعهده برنده فراخوان مي باشد.
-2ميزان سپرده شرکت در فراخوان مبلغ  100/000/000ريال بصورت واريز نقدي بحساب سپرده سازمان بشماره حساب  0111507601008نزد بانک صادرات بنام سازمان سرمايه گذاري
و مشارکتهاي مردمي شهرداري بندر عباس يا ضمانت نامه معتبر بانکي داراي حداقل سه ماه اعتبار ميباشد و قابل تمديد بمدت حداقل سه ماه ديگر در وجه سازمان توديع گردد.
(چک تضمين شده بانکي يا اسناد مطالبات قابل قبول کميسيون نمي باشد)
-3چنانچه برندگان اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد.
-4سازمان در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است در اينصورت سپرده ها مسترد خواهند شد.
-5پيشنهاد دهندگان بايستي تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه  97/6/24پيشنهاد خود را که از حيث مبلغ مشخص ،معين و بدون ابهام بوده در پاکتهاي مربوطه بصورت الک
ومهر شده در قبال اخذ رسيد تحويل دبيرخانه سازمان نمايد.
-6شرکت در فراخوان و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تکاليف موضوع ماده  10آيين نامه مالي شهرداري تهران مي باشد .
-7پيشنهادات رسيده ساعت  10صبح روز يکشنبه مورخه  97/6/25در کميسيون عالي معامالت باز گشايي و قرائت ميشود ،حضور شرکت کنندگان در روز برگزاري کميسيون
مجاز ميباشد .بديهي است عدم حضور مانع ازتشکيل يا تصميم گيري کميسيون نخواهد بود .
-8اين آگهي برابر آيين نامه معامالت جديد شهرداري تهران ميباشد و صرفا يک نوبت منتشر ميگردد.
-9ساير شرايط و مشخصات در اسناد فراخوان مندرج و متقاضيان بايد يک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايد.
رديف

نام فرصت سرمايه گذاري

آدرس پروژه
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احداث و بهره برداري از
يک قطعه زمين بمساحت
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