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ي که مشايي
سواالت 
به آن پاسخ نداد

قاضي دادگاه سواالتي درجلسه محاکمه درباره تالش براي ديداربا جيسون رضاييان ،ارتباط
با جاسوسان انگليس واسرائيل و ...ازمشايي پرسيد که اوبه هيچ سوالي جواب نداد.به گزارش
تسنيم ،روزگذشته دردومين جلسه محاکمه مشايي ،قاضي غضنفرآبادي درباره تالش مشايي
براي ديداربا جيسون رضاييان ،خودداري ازقرائت کيفرخواست ،ارتباط با جاسوسان انگليس
واسرائيل ،اعالم هويت پانتهآ فيوضي وآزيتا شفازند ،واقعيت ارتباط ليال زند با انگليس واينکه
چرا سرويس امنيتي انگليس به شما گفت فرآيند استفاده ازبدنه اجتماعي اصالحطلبان را
تئوريزه کنيد ،سوال کرد که مشايي ازپاسخ به اين سواالت خودداري کرد.قاضي ادامه داد:
شما دنبال رياست جمهوري ازطريق جريان نفاق وکشورهاي کانادا وانگليس بوديد .شما با
اين بهانهجوييها به خودت ظلم ميکني .مشايي درپاسخ به صحبت قاضي گفت :ميخواهم با
کت وشلوارازخودم دفاع کنم! رئيس دادگاه گفت :آقاي مشايي ،اينجا سفارت انگليس نيست

اجتماعي

» خبر

ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات
حميد باقري درمني برگزار شد
ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات حميد باقري درمني متهم فساد اقتصادي
به صورت علني با حضور ۱۸نفرازمتهمين اين پرونده که با قراروثيقه آزاد بودند
وبه رياست قاضي صلواتي درشعبه ۱۵دادگاه انقالب برگزارشد.به گزارش ميزان،
قاضي صلواتي درابتداي جلسه ازمتهم رديف اول خواست درجايگاه حاضرشود
وازاوپرسيد :آيا سابقه کيفري هم داريد؟ متهم گفت :خيرندارم؛ که دراينجا
قاضي صلواتي خطاب به متهم گفت :شما يک پرونده قاچاق کاال درهمين دادگاه
داشتهايد ودرآن پرونده محکوم هم شدهايد؛ لذا سابقهدارهستيد.درادامه قاضي
صلواتي با قرائت کيفرخواست ازمتهم خواست ازخود دفاع کند.متهم دردفاع
ازخود اظهارکرد :من هيچ يک ازاين اتهامات را قبول ندارم وهمه آنها را رد
ميکنم ودرقالب اليحه تمامي دفاعيات خود را ارائه ميدهم ،اما درباره اتهام
افساد فياالرض بنده حرفهايي دارم که اگراجازه دهيد وکيلم درباره اين اتهام
ازمن دفاع کند.قاضي صلواتي با رد اين درخواست گفت :شما درابتدا ازخود دفاع
کنيد ودرزمان ديگروکيل شما به دفاع ازشما خواهد پرداخت.درمني دردفاع
ازخود گفت :يکي ازاتهاماتي که درکيفرخواست براي من درنظرگرفته شده
است افساد فياالرض است که اين اتهام داراي چند ايراد است .درقانون گفته
شده است که اگرجرمي درحد وسيع باشد وموجب اخالل درنظام اقتصادي
کشورشود آن را ميتوان افساد فياالرض دانست؛ درحالي که اقدامات من به اين
گستردگي نيست وهمچنين شاکي پرونده من يک شرکت خصوصي است.وي
مدعي شد :موضوع پرونده جنبه کيفري ندارد وبايد درخصوص خريد وفروش
بورس به دادگاه صالح ارجاع شود.وي گفت :اتهام افساد فياالرض داراي احکام
خاصي است که متاسفانه بازپرس پرونده بدون توجه به آن احکام ،کيفرخواست
خود را صادرکرده است.درمني درادامه دفاع ازخود اظهارکرد :درپرونده بنده
هيچ گونه کالهبرداري صورت نگرفته وصرفا اختالف حساب است که اختالف
حساب هم شامل کالهبرداري نميشود.

هاشمي :خبري از ماندن يا رفتن
افشاني از شهرداري تهران نيست
رئيس شوراي شهرتهران گفت :ما ملزم به اجراي قانون هستيم وهرآنچه
که ابالغ شود انجام خواهيم داد ولي فعال خبري ازماندن يا رفتن افشاني
ازشهرداري تهران نيست.به گزارش فارس ،محسن هاشمي درحاشيه جلسه
علني شوراي شهرتهران درپاسخ به پرسشي مبني بربازنشستگي شهردارتهران
گفت :فرآيند فعاليت شورا به اين صورت است که مصوبات به هيئت تطبيق
فرمانداري وزارت کشورميرود وسپس به تأييد نهايي وزارت کشورميرسد.
وي افزود :براي انتخاب شهردارهم اين فرآيند طي ميشود و وزارت کشوربايد
تأييد کند .هاشمي بيان داشت:فعال درباره بازنشستگي افشاني خبري نيست
وما ملزم به اجراي قانون هستيم ،اگرچيزي ابالغ شود انجام ميدهيم.

اينجا دادگاه است؛ شما وآقاي بقايي چه تفاوتي با سايرمردم داريد که خود را تافته جدا بافته
ميدانيد؟ وي درپاسخ به نظرمشايي مبني برصالح نبودن دادگاه گفت :شما براساس قانون
ميتوانيد به صالحيت دادگاه اعتراض کنيد اما تشخيص با دادگاه است.درادامه قاضي دستورداد
سند استنکاف مشايي ازپذيرش کيفرخواست را روي نمايشگرنشان دهند اما مشايي روي خود
را برگرداند.قاضي ادامه داد :آقاي مشايي به کيفرخواست دسترسي داشتيد اما آن را نگرفتيد .ما
هيچ اصراري به محکوميت شما نداريم ،چرا خودت به محکوميت اصرارداري؟ ميخواهيد دادگاه
را يک ماه ديگرتشکيل دهيم تا وکال را معرفي وکيفرخواست را مطالعه کنيد؟ نفع شما دراين
است که ازخود دفاع کنيد .اگرمشايي درخواست کند وقت را تمديد ميکنيم تا ازخود دفاع کند
اما اواين را نميخواهد.غضنفرآبادي درادامه گفت :با توجه به عدم استمهال آخرين دفاع ازمتهم
اخذ ودادگاه ختم رسيدگي را اعالم کرد و در وقت مقتضي حکم صادرخواهد شد.
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معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر:

۷۵درصد دانشجويان قبل از ورود به دانشگاه
دچارآسيب اجتماعي و رواني هستند

»
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نايب رئيس کميسيون بهداشت عنوان کرد:

رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران:

نيازهاي درماني ايثارگران افزايش پيدا کرده است

بخش اجتماعي :رئيس بنياد شهيد وامورايثارگران گفت:
باافزايشميانگينسنيايثارگرانبهخصوصوالدينمعظم
شهدا ،نيازهاي درماني اين عزيزان افزايش پيدا کرده
است .به گزارش روابط عمومي بنياد شهيد وامورايثارگران،
حجتاالسالم سيد محمدعلي شهيدي درسفربه استان
سيستان وبلوچستان ضمن حضوردرگلزارمطهرشهداي
شهرزاهدانواداياحترامبهمقامشهدا،باجمعيازخانوادههاي
معظم شهدا وايثارگران زاهدان ديداروگفت و گوکرد.وي

همچنين درديداربا آيتاهلل عباسعلي سليماني نماينده
ولي فقيه دراين استان با اشاره به ساماندهي شدن98
درصد ازگلزارهاي شهداي اين استان گفت2 :درصد
گلزارهاي باقيمانده اين استان نيزتا پايان سال ساماندهي
ميشوند.شهيدي گفت :با افزايش ميانگين سني ايثارگران
بهخصوص والدين معظم شهدا ،نيازهاي درماني آنها
افزايش پيدا کرده است که درهمين راستا تيم تخصصي
پزشکان بنياد براي درمان ايثارگران به اين استان اعزام
خواهند شد تا وضعيت سالمتي ايثارگران اين منطقه
بررسي ودرصورت نيازبرخي براي ادامه درمان به تهران
منتقل ميشوند.وي با اشاره به ايجاد 95هزارشغل براي
ايثارگران درطول پنج سال گذشته گفت :اين مشاغل با
استفاده ازظرفيتهاي گوناگون استخدامي وارائه تسهيالت
اشتغالزايي ايجاد شده است ،اما درحال حاضرهمچنان63
هزارايثارگرجوياي شغل هستند که پيگيري ايجاد شغل
براي اين عزيزان ازاولويتهاي اصلي بنياد است.

کمبود ۸۰قلم دارودرکشور

نايب رئيس کميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي
اسالمي با بيان اينکه درحال حاضر ۸۰قلم کمبود دارويي
داريم ،گفت :درشرايطي که صنعت دارويي وتجهيزات
پزشکي با بدهي حدود ۷تا  ۸هزارميليارد تومان مواجه
است،چترحمايتيدولتوبيمههانسبتبهداروهايخارجي
که مشابه داخلي دارند ،برداشته شده واين فشارمضاعفي
به بيماران وارد ميکند.محمدنعيم امينيفرد درگفت و گو
با ايسنا ،درتوضيح وضعيت فعلي تامين دارودرکشوربا
بيان اينکه تخصيص ارزدرزمان وميزان مناسب مهمترين
دغدغه وچالش است ادامه داد :با وجود اينکه حدود۹۰
درصد تقاضاي دارويي درکشورتوسط صنعت داروسازي
تامين ميشود ،ميزان قابل توجهي ازمواد اوليه بايد وارد
شود تا چرخه توليد ۹۰درصدي دارودرکشورحفظ شود،
اين يعني بايد مواد اوليه درزمان مناسب وارد شود .ازطرف
ديگرکمتراز ۱۰درصد داروها ازخارج کشورتامين ميشود
که به لحاظ ارزش ريالي ۳۰درصد بازاردارويي کشور

را تشکيل ميدهد که بايد براي آن تمهيدات مناسب
انديشيد.ويبابيان اينکه مسئله تجهيزاتپزشکينيزيکي
ديگرازمشکالت اين روزهاست توضيح داد :وضعيت
تجهيزات پزشکي پيچيدهترازداروست ،چون تنوع بيشتري
درتجهيزات پزشکي اعم ازمصرفي وغيرمصرفي وهمچنين
نوع سياستگذاري وتخصيص ارز ۴۲۰۰توماني وجود
دارد که به برخي کاالها تخصيص داده وبرخي کاالها
از ارز ۴۲۰۰توماني برخوردارنيستند.

معاون رئيس جمهور:

سازمان جنگلها شبانه زمين مردم را تصرف ميکند

معاون رئيس جمهور گفت :سازمان جنگلها ومراتع درواقع به جاي
حمايت ازروستاييان ،دائما درحال تصاحب ديمزارهاي روستاييان
است؛ اين سازمان زمينهايي را که يک سال کشت نکردهاند،
شبانه تابلو نصب کرده وتصرف ميکنند.به گزارش تسنيم به نقل
ازپايگاه اطالع رساني معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري ،سيد
ابوالفضل رضوي درنشست مديران کل امور روستايي استانداري هاي
سراسرکشور ،اظهارداشت :نظام برنامهريزي ما بايستي ازگذشته درس
ميگرفت وبه جاي هزينهکردهاي سنگين وزياد درکالنشهرها ،به
توسعه روستاها توجه بيشتري ميکرد.وي با تاکيد برضرورت تحول
درنظام برنامهريزي کشور ،نکته شروع توسعه را ازروستاها دانست
وافزود :در گذشته روستاهاي ما بيشتربه عنوان توليدگاه شناخته
ميشدند تا مصرفگاه اما متاسفانه درحال حاضر کامال متفاوت شده
است وهمين موضوع عامل اصلي مهاجرت روستاييان ما به شهرها
وبه دنبال آن مشکالتي است که همه شما ازآن مطلع هستيد.معاون
توسعه روستايي تصريح کرد :درحال حاضرمشکالت روستاهاي ما
همان مشکالتي است که درچند دهه گذشته مطرح ميشده است
واين موضوع حاکي ازاين است که ما تا به امروزدرحوزه روستايي،
هيچ برنامه مشخص ومنسجمي نداشتهايم واين واقعيت ،نيازبه يک
تحول جدي درنظام برنامهريزي کشور را به روشني مشخص ميکند.
رضوي درادامه براي اثبات اينکه مسئوالن درچند دهه گذشته درحوزه

روستايي ،مسيررا اشتباه رفتهاند ،اظهارداشت:ما درحوزه روستايي
اشتباهات فاحشي داشتيم ودرواقع خود ما مسئولين ،عامل اصلي
مهاجرت روستاييان به شهرها بودهايم زيرا بسياري ازاقداماتي که
بايد در روستاها انجام مي داديم ،درشهرها وکالنشهرها انجام دادهايم.
وي افزود:به عنوان مثال ،با وجود اينکه  90درصد ازگندم کشوررا
روستاها توليد ميکنند ،اما يک کارخانه آرد در روستاهاي ما وجود
ندارد ويا با وجود اينکه بيشتر ميوههاي درختي در روستاها توليد
ميشود ،اما کارخانه فرآوري ميو ه درهيچ کدام از روستاهاي ما وجود
ندارد.ما درواقع با ،سياستگذاري ،برنامهريزي وعملکرد اشتباه خود
روستاييان را ترغيب وحتي مجبورکرديم به شهرها مهاجرت کنند.
معاون توسعه روستايي درادامه عالوه برمسائل مهم اقتصادي واشتغال
درروستاها به مسائل مهم آموزش ،ورزش ودرکل رفاه روستاييان
نيزاشاره داشت و با انتقاد ازوضعيت حال حاضر ،گفت:در روستاهاي
کشورواقعا عدالت آموزشي صفراست واصال عدالت آموزشي وجود ندارد
وکيفيت آموزش نيزدرروستاها درحداقل ممکن است .چرا درروستاهاي
ما نبايد دانشگاه تاسيس شود؟ چرا نبايد براي هرچند دهستان يک
مرکزآموزشي کامل و قوي دايرشود؟ رضوي درادامه با اشاره به اينکه،
وضعيت امکانات ورزشي درروستاها نامناسب است وبايد مجتمعهاي
ورزشي درروستاها تاسيس شود ،اظهارداشت :درحوزه ورزش ،چرا
نبايد حتي يک استخردر روستاهاي ما وجود داشته باشد؟ معاون

توسعه روستايي رياست جمهوري به نقش بنياد مسکن در روستاها
نيزاشاره واظهارداشت :درحال حاضر سياستها ،قوانين و بوروکراسي
اداري ما در روستاها چنان سنگين است که دربرخي موارد حتي
يک روستايي براي دريافت سند ملک خود بيش از 5سال درنوبت
ميماند وحتي اين روند ازشهرها نيزطوالنيتراست.رضوي درادامه با
انتقاد ازسازمان جنگلها ،مراتع وآبخيزداري کشورکه خود را مدعي
روستاييان ميداند ،اظهارداشت :درچند دهه اخيرهيچ روستايي را
پيدا نمي کنيد که مساحت آن افزايش پيدا کرده باشد ،درواقع
مساحت روستاهاي کشورما کوچکترشده است ،درحالي که روزبه روز
مساحت شهرهاي ما بزرگترميشود وحتي مساحت شهرهاي ما
دربرخي مواقع حتي دوتا سه برابرشده است.وي افزود :سازمان جنگلها
ومراتع درواقع به جاي حمايت ازروستاييان ،دائما درحال تصاحب
ديمزارهاي روستاييان است .سازمان جنگلها ومراتع ،زمينهاي
روستايياني را که يک سال کشت نکردهاند ،شبانه تابلونصب کرده
وتصرف ميکنند.وي درادامه با انتقاد شديد ازعملکرد دستگاههاي
اجرايي درموضوع زمينخواري اظهارداشت:متاسفانه ،امروزه دستگاههاي
اجرايي ،زمينخوار زمينهاي روستاييان شدهاند.معاون رئيس جمهوربا
اشاره به اينکه  25الي 30درصد منازل و 70درصد زمينهاي کشاورزي
روستايي فاقد سند مالکيت هستند ،برلزوم سند دارکردن زمينهاي
روستايي تاکيد کرد.

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدربا تاکيد براينکه ۷۵درصد ازدانشجويان قبل
ورود به دانشگاه رفتارها وآسيب اجتماعي ورواني را داشتهاند وما بايد دردانشگاهها
ازسرايت اين رفتارها ازاين افراد به سايردانشجويان جلوگيري کنيم ،بيان کرد:
کاراصلي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي ورواني را خود دانشجويان مي توانند
انجام دهند ،زيرا آنان مي توانند حس اعتماد را به همساالن خود منتقل کنند وبه
آنان کمک کنند؛ هيچگاه افراد دولتي با اين سبک وسياق نميتوانند به جوانان
آسيب ديده کمک کنند.به گزارش ايسنا،دکترپرويزافشاردرهمايش ملي کانونهاي
دانشجويي همياران سالمت روان دانشگاهها وموسسات آموزش عالي کشورگفت :ما
دربسياري ازرشته هاي علمي نظيرسلولهاي بنيادي درمرزدانش حرکت ميکنيم
اما باتوجه به اينکه آسيبهاي اجتماعي بهويژه ريسک پذيري درميان جوانان زياد
شده است لذا بايستي درحوزههاي پژوهشگري اجتماعي ،جامعه شناسي وآسيبهاي
اجتماعي ورواني کارهاي بنيادي دروزارت علوم انجام شود.وي با اشاره به اينکه
هرکدام ازکانونهاي دانشجويي همياران سالمت روان بايد با مدارس شهرخود
ارتباط برقرارکنند ،تاکيد کرد :ما ميتوانيم ازدانشجوياني که درکانونهاي همياران
سالمت روان فعاليتمي کنند ،پس از فارغ التحصيلي بانک اطالعاتي تهيه کنيم
تا درآينده درمحيطهاي صنعتي ،اداري ونظامي وفضاي مجازي براي کاهش
آسيبهاي اجتماعي ورواني دراين محيطها بهره بگيريم.افشارهمچنين گفت:
براساس نتايج سنجش وزارت علوم ،گرايش دانشجويان به مصرف مواد مخدر در
دانشگاهها کاهش يافته است.

رئيس انجمن تاالسمي ايران:

داروهاي تاالسمي ديگر رايگان نيست
رئيس انجمن تاالسمي ايران گفت :تا دوماه قبل داروي بيماران تاالسمي بهصورت
رايگان دراختيارنيازمندان قرارميگرفت اما اکنون بيماربايد براي هرويال دارو
مبلغ 1200تومان را بپردازد وازآنجا که هرفرد بايد صد عدد دارو را به صورت ماهانه
مصرف کند تنها براي يک قلم داروبايد 120هزارتومان پرداخت شود.يونس عرب
درگفت و گوبا فارس ،اظهار داشت :ازبهمن ماه سال 96تاکنون با کمبود شديد
داروهاي آهنزداي تزريقي بيماران تاالسمي مواجه هستيم .وي افزود :علي رغم
اطالعرساني ما وتالشهاي دولت داروهاي وارداتي وتوليد داخل به ميزان کافي
دراختياراين بيماران قرارنگرفته است.رئيس انجمن تاالسمي ايران با بيان اينکه
حدود 20هزاربيمارتاالسمي درکشورنيازمند درمان مستمرهستند ،گفت :تقريباً95
درصد اين بيماران درخانوادههاي بيبضاعت يا کم درآمد زندگي ميکنند.عرب
تصريح کرد :به طور مثال دراستان سيستان وبلوچستان 3100خانواده داراي فرزند
مبتال به بيمارتاالسمي زندگي ميکنند که هزينه دارويي و زندگي خود را تنها
ازطريق يارانه تأمين ميکنند.

رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهرتهران:

درآمدهاي معاونت ترافيک به خزانه
شهرداري واريز نشده است
رئيس کميسيون حمل ونقل شوراي اسالمي شهرتهران با انتقاد ازحذف
موضوع عدم تعامل کميسيون حمل ونقل شهرداري با کميسيون حمل ونقل
شورا ازگزارش عملکرد يک ساله شورا همچنين گفت :معاونت حمل ونقل
وترافيک درآمدهاي خود را به خزانه شهرداري واريزنکرده است.به گزارش
ايسنا ،محمد عليخاني درجلسه علني شوراي اسالمي شهرتهران درخصوص
درآمدهاي حمل ونقل و واريزآن به خزانه گفت :درآمدهاي معاونت ترافيک
به خزانه شهرداري واريزنشده است درحالي که براساس دستورالعملها
هردرآمدي که در شهرداري کسب ميشود ،بايد به خزانه واريزشود.وي
افزود :تمام واحده ها ،شرکتها وسازمانهاي زيرمجموعه شهرداري موظف
هستند منابع درآمدي خود را درچارچوب قانون به خزانه واريزکنند ،اما
براساس اطالعات رسيده ،درحوزه معاونت حمل ونقل تاکنون يک ريال
ازدرآمدها به خزانه واريزنشده است.عليخاني با اشاره به گزارش عملکرد
يکساله شورا و شهرداري گفت :در گزارش ذکر شده بود که معاونت حمل
و نقل تعامل خوبي با کميسيون حمل و نقل شورا نداشته است ،اما اين
موضوع مورد تحمل قرار نگرفته و از گزارش سانسورشده است.

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود پيشگامان تجارت جوان رايکا درتاريخ
 1397/03/13به شماره ثبت  527037به شناسه ملي 14007633880
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت
اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :انجام کليه فعاليتها در زمينه
تهيه  ،توليد  ،توزيع  ،بسته بندي ،خريد و فروش و واردات و صادرات
انواع لوازم خانگي و کليه کاالهاي مجاز بازرگاني  ،ترخيص کاال از گمرکات
کشور  ،تعمير و نگهداري انواع لوازم خانگي  ،تأمين مواد اوليه قطعات
ماشين آالت و تجهيزات مرتبط  ،انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و
حقوقي  ،شرکت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي  ،اخذ وام و
تسهيالت بانکي به صورت ارزي و ريالي  ،اخذ و اعطاي نمايندگي و ايجاد
شعب در داخل و خارج از کشور  ،شرکت در نمايشگاهها و همايش ها و
سمينارها و کنفرانس ها در داخل و خارج از کشور .درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش
مرکزي  -شهر تهران-منصور-خيابان پاسداران-بن بست پاسداران-پالک
3طبقه همکف -کدپستي  1797816361سرمايه شخصيت حقوقيعبارت است از مبلغ  100000000ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک
از شرکا خانم مريم عزيزي به شماره ملي  0010966838دارنده 20000000
ريال سهم الشرکه خانم زهرا خردجو به شماره ملي  0015967085دارنده
 20000000ريال سهم الشرکه خانم پريساسادات آقاميري به شماره ملي
 0016021908دارنده  20000000ريال سهم الشرکه آقاي مسعود مربوبي به
شماره ملي  0080514766دارنده  20000000ريال سهم الشرکه خانم سمانه
گيالن به شماره ملي  0082461473دارنده  20000000ريال سهم الشرکه
اعضا هيئت مديره خانم مريم عزيزي به شماره ملي 0010966838و به
سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود خانم زهرا خردجو به شماره
ملي 0015967085و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود خانم
پريساسادات آقاميري به شماره ملي 0016021908و به سمت عضو هيئت
مديره به مدت نامحدود آقاي مسعود مربوبي به شماره ملي 0080514766و
به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به
مدت نامحدود خانم سمانه گيالن به شماره ملي 0082461473و به سمت
عضو هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها،
عقود اسالمي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مديرعامل
منفردا ً همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد اختيارات مدير عامل  :طبق
اساسنامه روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت
تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعاليت نمي باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري تهران ()237475

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود تنديس سازه آشا درتاريخ1397/06/05
به شماره ثبت  530682به شناسه ملي  14007804331ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت :مطالعات فني  ،مشاوره  ،طراحي ،نظارت و اجراي
ابنيه و ساختمانهاي شهري شامل کليه رشته ها از قبيل معماري ،سازه ،
تاسيسات مکانيکي و برقي  ،خدمات مرتبط با ساختمان در نظام مهندسي
و شهرداري ،انبوه سازي  ،معماري داخلي ،ژئوتکنيک،مکانيک خاک ،
شمع کوبي  ،ميکروپايل  ،نيلينگ  ،مقاوم سازي ،طراحي شهري ،نقشه
برداري ،راهسازي ،تاسيسات شهري ،آبياري و زهکشي ،پدافند غير عامل،
اقتصاد مهندسي،صادرات و واردات خدمات مهندسي و کاالهاي مجاز
 ،اخذ وام از بانکهاي خصوصي و دولتي و شرکت در مناقصات و مزايده
هاي دولتي و خصوصي  .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از
مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي
 :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزي  -شهر تهران-محله
پونک-خيابان ميالد-خيابان دوم-پالک 15-طبقه اول-واحد  4کدپستي
 1469966751سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 3000000
ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا آقاي آرش مظفري به
شماره ملي  0055875327دارنده  1000000ريال سهم الشرکه آقاي
حميدرضا صيرفيان به شماره ملي  4284273541دارنده  1000000ريال
سهم الشرکه آقاي حميدرضا خانمحمديون به شماره ملي 4284910841
دارنده  1000000ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي آرش مظفري
به شماره ملي 0055875327و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت
نامحدود آقاي حميدرضا صيرفيان به شماره ملي 4284273541و به سمت
مديرعامل به مدت نامحدود آقاي حميدرضا خانمحمديون به شماره ملي
4284910841و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان
حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ،
بروات،قراردادها  ،عقود اسالمي با امضا مدير عامل و احدي از اعضاي
هيات مديره به همراه مهر شرکت و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري
با امضا مدير عامل به همراه مهر شرکت معتبر ميباشد .اختيارات مدير
عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي
هاي شرکت تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعاليت نمي باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()237480

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود غالت طالئي مغان درتاريخ
 1397/04/20به شماره ثبت  528436به شناسه ملي 14007708227
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت
اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :انجام کليه فعاليتها درزمينه
خدمات بازرگاني تهيه  ،توليد  ،توزيع  ،بسته بندي  ،خريد و فروش و
واردات و صادرات انواع محصوالت کشاورزي  ،توليدي  ،صنعتي  ،غذائي
و کليه کاالهاي مجاز بازرگاني  ،ترخيص کاال از گمرکات کشور  ،تأمين
مواد اوليه قطعات ماشين آالت و تجهيزات مرتبط  ،انعقاد قرارداد با
اشخاص حقيقي و حقوقي  ،شرکت در مناقصات و مزايدات دولتي و
خصوصي  ،اخذ وام و تسهيالت بانکي به صورت ارزي و ريالي  ،اخذ
و اعطاي نمايندگي و ايجاد شعب در داخل و خارج از کشور  ،شرکت
در نمايشگاهها و همايش ها و سمينارها و کنفرانس ها در داخل و
خارج از کشور .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع
ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي :
استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزي  -شهر تهران-محله
داوديه-کوچه پارک-کوچه زرين-پالک 35-برج مينا-طبقه 11-واحد
 5کدپستي  1948849195سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است
از مبلغ  200000000ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا
آقاي مالک نوروزي به شماره ملي  1620040441دارنده 100000000
ريال سهم الشرکه خانم يگانه نوري به شماره ملي 5040405359
دارنده  100000000ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي مالک
نوروزي به شماره ملي 1620040441و به سمت رئيس هيئت مديره
به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود خانم يگانه
نوري به شماره ملي 5040405359و به سمت عضو هيئت مديره به
مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد
آور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمي
و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مديرعامل منفردا ً
همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .اختيارات مدير عامل  :طبق
اساسنامه روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت
تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعاليت نمي باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري تهران ()237482

آگهي تغييرات شرکت ارکان ارزش سهامي خاص به شماره ثبت
 211608و شناسه ملي  10102530630به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي فوق العاده مورخ  1397/04/30تصميمات ذيل اتخاذ شد :
موارد ذيل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گرديد :انجام طراحي  ،محاسبه  ،نظارت فني و اجراي کليه پروژه
هاي عمراني اعم از فلزي و بتني ابنيه سبک و سنگين ساخت راه
و باند  ،سد سازي و انبوه سازي مسکن  ،شبکه هاي آبرساني و گاز
رساني و جمع آوري فاضالب و آبياري و زهکشي و تصفيه خانه هاي
فاضالب و آب و تاسيسات مربوطه و نقشه برداري و تسطيح اراضي
گودبرداري تزريق سيمان شمع کوبي و شمع ريزي سدهاي خاکي
و بتني تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمانها و کارخانجات صنعتي
و نيروگاهها  ،توليد و انتقال نيرو ارائه خدمات فني و پشتيباني و
مشاوره و طراحي و نگهداري فني و نظارت فني در امر پروژه هاي
تاسيسات برقي و مکانيکي و الکتريکي طراحي و اجرا انواع دکل
هاي ثابت و متحرک انتقال نيرو  ،خريد و فروش ،واردات و صادرات
کليه کاالهاي مجاز بازرگاني  ،اخذ وام و اعتبارات بانکي به صورت
ارزي و ريالي از کليه بانک هاي داخلي و خارجي شرکت در کليه
مناقصات پيمانها و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين
المللي  ،ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب و کارهاي
نوآور و نوپا در قالب ايجاد و مديريت شتاب دهنده کسب و کارها ،
انجام مشاوره ،بازاريابي غير شبکه اي و غير هرمي ،ارائه زير ساخت
هاي فني ،حقوقي و بازرگاني ،مشارکت ،مديريت ،خريد و فروش،
صادرات و واردات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني منطبق با قوانين دولت
جمهوري اسالمي ايران ،شرکت در مناقصات و مزايدات ،عقد قرارداد
با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي ،اخذ وام و تسهيالت
ريالي و ارزي از کليه بانک هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي
و اعتباري داخلي و خارجي ،اخذ و اعطاي نمايندگي از شرکت ها و
توليد کنندگان و موسسات داخلي و خارجي ،مشارکت و شرکت در
نمايشگاه هاي بين المللي تخصصي و غير تخصصي داخل و خارج
کشور  ،بازاريابي تجارت الکترونيک به هرشکلي  B2Bو  B2Cو
مطالعه و تحقيق کليه موضوعات مربوط به فعاليت ها و نوآوري
هاي تکنولوژي و فعاليت هاي زيست محيطي به مدت نامحدود در
صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تهران ()237483

آگهي تغييرات شرکت فني مهندسي آصال سهامي خاص به شماره
ثبت 64295و شناسه ملي 10101092821به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1395/10/15تصميمات ذيل
اتخاذ شد  :آقاي ناصر رحماني دوست به شماره ملي 0052485382
به سمت رئيس هيات مديره ،آقاي منوچهر موسايي به شماره ملي
 2200398670به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاي فريدون
رحماني دوست به شماره ملي  . 5110426678به سمت مدير
عامل و عضو هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.
آقاي سيد مهدي پور هاشمي به شماره ملي  0056770804به
سمت بازرس اصلي و آقاي محمد رحماني دوست به شماره ملي
 0068497458به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال
انتخاب گرديدند .کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
از قبيل چک  ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمي با امضاء
مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .روزنامه کثيراالنتشار
رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()237469

آگهي تغييرات شرکت فني مهندسي آصال سهامي خاص به شماره
ثبت  64295و شناسه ملي  10101092821به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1395/10/18تصميمات ذيل اتخاذ
شد  :محل شرکت به :شهر قدس-قلعه حسن خان-کوچه شهيد
مهدي بهتويي-بلوار شهيد کلهر-پالک 196-طبقه همکف--و
کدپستي  3751189413انتقال يافت و ماده مربوطه اصالح گرديد.
موضوع شرکت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گرديد :طراحي  ،مشاوره  ،آموزش و انجام تست و آزمون
 ،سنجش و اندازه گيري دقيق و کاليبراسيون اقالم صنعتي و
آزمايشگاهي و همچنين طراحي و مشاوره و اجراي پروژه هاي
برق و مکانيک و تاسيسات  ،ساخت و تهيه و نصب و راه اندازي
و تعميرات انواع ماشين آالت صنعتي سبک و سنگين و امور
تجارت و بازرگاني مجاز پس از اخذ مجوز هاي الزم سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()237470

آگهي تغييرات شرکت گسترش آرين سلولز صنعت سهامي
خاص به شماره ثبت  480283و شناسه ملي 14005277848
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ
 1396/04/25تصميمات ذيل اتخاذ شد  :شرکت گروه صنعتي
گلرنگ به شناسه ملي  10102547630شرکت گلپخش اول به
شناسه ملي 10102096548شرکت صنايع سلولزي ماريناسان
به شناسه ملي  10103513206به عنوان اعضاي هيئت مديره
براي مدت دو سال انتتخاب گرديدند موسسه حسابرسي
خبره به شناسه ملي 10100126503و آقاي حميدرضا جبيني
به شماره ملي  0937829234بترتيب به سمت بازرسان
اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال مالي انتخاب
گرديدند .ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي  95به
تصويب رسيد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()237472

آگهي تغييرات شرکت چينندگان سهامي خاص به شماره ثبت 69644و شناسه
ملي  10101145813به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/08/17
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :اعظم ترک حصاري بشماره ملي 4899097719
بسمت رئيس هيئت مديره و مريم خاني بشماره ملي  3781962547بسمت
نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل انتخاب گرديدند .کليه اسناد،اوراق بهادار
و تعهدآور شرکت از قبيل چک،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمي و
اوراق عادي و مکاتباتي با امضاء رئيس هيئت مديره يا مديرعامل هر يک به
تنهايي همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر مي باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()237477
آگهي تغييرات شرکت پويا ارتباطات رامان با مسئوليت محدود به شماره
ثبت  512472و شناسه ملي  14006915338به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي فوق العاده مورخ  1397/05/21تصميمات ذيل اتخاذ شد  :دارندگان
حق امضاء کليه اسناد و اوراق مدارک تعهد آور شرکت از قبيل چک و سفته
و بروات و عقود اسالمي با امضاء نائب رئيس هيأت مديره و يکي از اعضاء
هيأت مديره متفق ًا با مهر شرکت و اوراق عادي با امضاء مدير عامل يا رئيس
هيآت مديره هر يک به تنهايي با مهر شرکت معتبر است و ماده مربوطه در
اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()237476

