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رهبر انقالب اسالمی در سخنان تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان:

در عزاداریها معیار آن چیزی است که ستاد ملی کرونا اعالم میکند
رهبر انقالب با تبریک عید سعید قربان به ملت عزیز ایران ،مسلمانان
جهان و پیروان ادیان ابراهیمی ،دهه اول ذیحجه را دهه خاطرات پر شکوه و
هدایتگر و دهه تضرع و توسل خواندند و افزودند :دهه دوم این ماه پر برکت،
با توجه به عید سعید غدیر دهه والیت است که این موضوع از همه احکام
الهی جایگاه برتری دارد چرا که والیت تضمین کننده اجرای همه احکام الهی
است .ایشان افزودند :دهه سوم ذیحجه نیز با مناسبتهایی از جمله مباهله،
دهه مهمی است که امیدواریم ملت دهه اول را به مبارکی و دو دهه بعد را
آنچنان که موجب رضای الهی و خوشبختی ملت است ،سپری کنند.
حضرت آیتالله خامنهای دیدارهای مردمی را از دلخوشیها و دلبستگیهای
پرجاذبه خود خواندند و خاطرنشان کردند :این دشمن حقیر اما بسیار خطیر
یعنی کرونا این دلخوشی را نیز سلب کرده است .ایشان در همین زمینه
افزودند :قرار بود این دیدار به صورت تصویری با خدمتگزاران عرصه سالمت
و کمک مؤمنانه انجام شود اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته اجتماع
بیش از ده نفر ممنوع است ،متأسفانه این دیدار تصویری هم ممکن نشد.
ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت ایران برشمردند و افزودند:
امروز نیز که مجموعههای درمانی اعم از پزشکان ،پرستاران و دیگر عوامل ،با
تمام وجود در خدمت بیماران کرونا هستند الزم است داوطلبان در کارهای
غیرتخصصی و عمومی به یاری آنان بشتابند .رهبر انقالب با اشاره به آسیب
دیدن اقتصادی اغلب مردم در دوران کرونا افزودند :البته در این میان عدهای
دچار آسیبها و مشکالت جدی شدهاند که باید با گسترش نهضت کمک
مؤمنانه مردمی ،به کمک این قشرها شتافت .حضرت آیتالله خامنهای با
استناد به آیات قرآنی ،مردم را به حضور پرنشاط و فعالتر در این مسابقه
معنوی دعوت کردند و افزودند :سبقت در کار خیر از دستورات مؤکد و مکرر
الهی در قرآن مجید است و موجب شوق و انگیزه دیگران به کارهای خیر
نیز میشود .رهبر انقالب اینگونه کارها را معنای واقعی انقالبیگری خواند
و افزودند :اطعام ما ه محرم نیز میتواند با رعایت کامل دستورالعملهای
بهداشتی به شکل کمک مؤمنانه به دست خانوادهها برسد .حضرت آیتالله
خامنهای با اشاره به تالشهای جدی علمی در کشور برای شناخت ویروس
کرونا و راههای مقابله و درمان آن افزودند :اینگونه تالشها در همه ابعاد
باید گسترش یابد.
اهداف کوتاهمدت ،میان مدت و بلندمدت آمریکا از تحریمها
رهبر انقالب در بخش دوم سخنانشان ،تحریمهای آمریکا را جنایتی بزرگ
علیه ملت ایران برشمردند و افزودند :دشمن خبیث از این تحریمها که
همه ملت را نشانه گرفته اهداف مختلفی دارد .ایشان «خسته کردن و به
ستوه آوردن ملت» را هدف کوتاهمدت تحریمها برشمردند و گفتند :دشمن
میخواهد مردم را آشفته کند تا در خیابان ها در مقابل حکومت بایستند به
همین علت مدام از تابستان داغ سخن گفته و میگوید اما اکنون خودشان
به تابستان داغ مبتال شدهاند« .ایجاد محدودیت و جلوگیری از پیشرفت
کشور بخصوص در بعد علمی» هدف میانمدت آمریکاییهاست که رهبر
انقالب با تبیین آن گفتند :دشمن در درازمدت هم دنبال به ورشکستگی
کشاندن و فروپاشی اقتصادی ایران است چرا که در آن صورت ،ادامه حیات
برای یک کشور ،امکانپذیر نخواهد بود .حضرت آیتالله خامنهای «قطع
رابطه جمهوری اسالمی با مراکز و جریانهای مقاومت در منطقه» را هدف
جنبی آمریکاییها از تحریم ایران دانستند و در جمعبندی این بخش از
سخنانشان گفتند :به فضل الهی و با هوشیاری ملت ،دشمن در تحقق همه
این اهداف ناکام مانده و به قول ما ایرانیها شتر در خواب بیند پنبه دانه!
رهبر انقالب افزودند :البته کشور دچار مشکالتی است که بخشی از آن به
تحریمها ،بخشی به ضعفها و مدیریتها و بخشی هم به کرونا باز میگردد
اما همانگونه که شماری از اندیشمندان و فعاالن غربی هم به صراحت اعتراف
میکنند دشمن با همه شدت عمل خود نتوانسته به اهداف خود در جنایت
تحریم دست یابد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه به موازات جریان تحریم ،یک جریان
«تحریف حقایق» و واژگون نشان دادن واقعیات هم وجود دارد ،گفتند :هدف
این جریان ،ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس غلط درباره عالج تحریم
است .حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به سخنان مداوم مقامهای آمریکایی
و تبلیغات گسترده رسانههای وابسته به آنها برای واژگون نشان دادن واقعیات
ایران افزودند :هدف دشمن ،گرفتن نشاط و امید از ملت بویژه جوانان است
تا اینگونه القا کنند که کشور به بنبست رسیده و امکان حل مشکالت وجود
ندارد .ایشان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رسانههای غربی در طول
چهل و یک سال گذشته خواندند و خاطرنشان کردند :در این خط تبلیغاتی،
نقاط قوت بهطور کلی انکار و یا در مورد آن سکوت میشود اما اگر نقطه
ضعفی باشد ،دهها و حتی صدها برابر بزرگنمایی میشود.

اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب  :آقــای مجیــد رضــا رضائــی شــغل – آدرس مجهــول المــکان طبــق
دادنامــه موضــوع :اقــای مجیــد رضــا رضائــی همســر شــما خانــم شــیوا رنجبــران تقاضــای اجــرای
دادنامــه  00261کالســه بایگانــی  982023شــعبه  201دادگاهخانــواده را نمــوده انــد مقتضــی اســت
ظــرف مــدت یــک هفتــه بــه ایــن دفترخانــه مراجعــه یــا تمــاس حاصــل نمائیــد تــا دفترخانــه نســبت بــه
صلــح و اشــتی اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت بــا اطمینــان از شــرایط صحــت طــالق بنــا بــه درخواســت
طــرف شــما حکــم صــادره وفــق نظــر دادگاه غیابــا اجــرا خواهــد شــد  .نوبــت اول  99/05/08 :نوبــت
دوم 99/05/11 :

سردفتر ازدواج  295و طالق  48تهران – سلمان فیروزی
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آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب خانــه قطعــه 1202تفکیکــی بــه مســاحت 179متــر مربــع تحــت
پــالک 5968فرعــی از97و98فرعــی از  -32اصلــی واقــع در بخــش -14البــرز ذیــل ثبــت شــماره 11556
صفحــه 241دفتــر جلــد 32و بــه شــماره ســریال  491844بــه نــام محمــود علیــزاده قضاســرائی مســکن
ســند مالکیــت صــادر و تســلیم شــده اســت .کــه تمامــی مــورد ثبــت مــع الواســطه برابــر ســند انتقــال
قطعــی شــماره 159966مــورخ  1386/03/12دفترخانــه اســناد رســمی شــماره یــک قزویــن بــه نــام
خانــم مریــم عبدالهــی رنجــور ســیگارودی منتقــل گردیــده اســت .ســپس مالــک فــوق الذکــر بــا ارائــه
دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود مصــدق شــده طــی شــماره 26877مــورخ 1397/08/26توســط دفتــر
اســناد رســمی شــماره -93قزویــن مدعــی شــده کــه ســند فــوق مفقــود گردیــده و بــا ســند مذکــور
معاملــه ای انجــام نشــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی ملــک مزبــور را نمــوده اســت علیهــذا
مراتــب بــه اســتناد مــاده -120آییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اعــالم مــی گــردد تــا هرکــس بنحــوی
از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معامالتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود
ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره
اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه در ظــرف
مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود
اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد ایــن
آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار1399/05/11:
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960313015000187هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قــره ضیاالدیــن
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای شــجاع صمیمــی فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 467
صــادره از چایپــاره  ،آقــای نورالــه صمیمــی فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه  13صــادره از چایپــاره
اقــای ناصــر صمیمــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه  6صــادره از چایپــاره  ،خانــم مهــری صمیمــی
فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه  3صــادره از چایپــاره  ،خانــم زیبــا صمیمــی فرزنــد رضــا بــه شــماره
شناســنامه  710صــادره از چایپــاره  ،در یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  40103مترمربــع
پــالک فرعــی از  31اصلــی مفــروز و مجــزی شــده خریــداری از مالــک رســمی آقایــان رضــا و جعفــر
صمیمــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/05/11 :تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم 99/05/26 :

رئیس ثبت اسناد و امالک چایپاره – مصطفی شرفخانی
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حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در خجسته عید قربان در سخنرانی زنده تلویزیونی ،ملت شریف ایران را به حضور پر نشاط و
گستردهتر در مسابقه معنوی «کمک مؤمنانه به قشرهای آسیب دیده و یاری مجاهدان سالمت» فراخواندند و با تشریح اهداف کوتاهمدت ،میانمدت و
درازمدت آمریکا در جنایت تحریم ملت ایران تأکید کردند :دشمن به موازات جریان تحریم ،جریان تحریف حقایق را هم دنبال میکند اما به فضل الهی
و با هوشیاری ،زیرکی و شناخت عمیق ملت ایران از آمریکا به هیچ کدام از اهدافش نرسیده و نخواهد رسید و ایران عزیز با صبر و ثبات ،تالش بیشتر
مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای داخلی به راه روشن خود ادامه خواهد داد .ایشان درباره
عزاداری ماه محرم نیز تأکید کردند :همه سوگواران حسینی ،هیئتها و مداحان موظفند به هرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم میکند ،عمل کنند زیرا
موضوع بسیار مهم است.

توصیه و تأکید
من به همه
عزاداران ،هیئات،
منبریها و
مداحان این است
که ضوابط ستاد
ملی کرونا باید
رعایت شود ،چرا
که اگر همین
مقدار مراقبت و
کنترل هم سست
شود ،فاجعهای
بزرگ پدید
خواهد آمد
عرصه کنونی ،میدان جنگ ارادهها است
رهبر انقالب اسالمی درخصوص آدرس غلط دادن برای رفع تحریمها نیز
گفتند :در این خط تبلیغاتی گفته میشود اگر میخواهید تحریمها برطرف
شود ،کوتاه بیایید و ایستادگی نکنید و متأسفانه برخی در داخل هم این
آدرس غلط را تکرار میکنند اما این خط بر روی اکثریت ملت ایران با شناختی
که از دشمن و غرضورزی او دارند ،مؤثر نیست .حضرت آیتالله خامنهای
با تأکید بر اینکه جریان تحریف واقعیات به مقاصد خود نرسیده است،
خاطرنشان کردند :اگر جریان تحریف شکست بخورد ،قطعا ً جریان تحریم
هم شکست خواهد خورد ،زیرا عرصه کنونی ،میدان جنگ ارادهها است و
اگر اراده ملت ایران مستحکم باقی بماند ،بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد.
تحریمها قطعا ًقابل عالج است
نکته دیگری که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند ،استفاده ملت
زیرک ایران از تحریم برای شکوفایی علمی کشور بود .حضرت آیتالله
خامنهای گفتند :با اینکه تحریم یک جنایت بزرگ است اما مردم بویژه
جوانان ،مسئوالن ،دانشمندان و فعاالن سیاسی از این موضوع برای افزایش
اتکاء به نفس ملی استفاده کردند .رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه
افزودند :تولید جت آموزشی و قطعات حساس و ظریف ،راهاندازی چند
هزار شرکت دانشبنیان ،ساخت پاالیشگاه ستاره خلیجفارس به دست سپاه،
اقدامات بزرگ در پارس جنوبی ،طرحهای وزارت نیرو در زمینه آب و برق،
طرحهای وزارت راه و تولیدات شگفتانگیز دفاعی ،همه در دوران تحریم
انجام شده است .حضرت آیتالله خامنهای یکی دیگر از آثار دوران تحریم
را تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت برشمردند و گفتند :به علت آن
که نفت کشور کمتر فروش میرود ،جداسازی اقتصاد از نفت خام بهطور
طبیعی در حال روی دادن است که این موضوع باید با پیگیری دولت و
مجلس به سرانجام برسد .رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به این سؤال مهم که
«آیا تحریمها قابل عالج است؟» گفتند :تحریمها قطعا ً قابل عالج است اما
عالج آن ،عقبنشینی و کوتاه آمدن در مقابل آمریکا نیست زیرا عقبنشینی
موجب پیشروی متجاوز میشود .ایشان افزودند :خواسته امروز آمریکا از
ایران ،کنار گذاشتن کامل ِ صنعت هستهای ،کاهش بسیار شدید توان دفاعی
و رها کردن اقتدار منطقهای است اما پذیرفتن این خواستهها قطعا موجب
عقبنشینی آمریکا نخواهد شد و هیچ عقلی نیز حکم نمیکند که برای توقف
متجاوز ،خواستههای او را اجابت کنیم .رهبر انقالب اسالمی با اظهار تأسف از

تکرار حرفهای دشمن مبنی بر فایده نداشتن صنعت هستهای از زبان عدهای
در داخل گفتند :صنعت هستهای نیاز قطعی فردای کشور برای تولید برق
است و امروز باید به فکر فردا باشیم.
جمهوری اسالمی ایران با همه کشورها به جز آمریکا و رژیم جعلی
صهیونیستی مذاکره میکند
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه با وجود خسارات فراوان برجام،
اصل صنعت هستهای حفظ شده است ،درخصوص ادعای آمریکاییها برای
مذاکره با ایران ،خاطر نشان کردند :من علت مذاکره نکردن با آمریکاییها
را بارها گفتهام اما برخی یا متوجه نمیشوند و یا وانمود میکنند که متوجه
نشدهاند .ایشان تأکید کردند :هدف اصلی آمریکاییها از ادعای مذاکره،
گرفتن تواناییهای حیاتی ملت ایران است .البته رئیسجمهوری فعلی آمریکا
هم بهدنبال برخی منافع شخصی و انتخاباتی است همچون استفاده تبلیغاتی
از مذاکره با کره شمالی.
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران با همه کشورها به جز
آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی مذاکره میکند ،افزودند :عالج تحریمها،
عقبنشینی و مذاکره با دشمن نیست بلکه عالج واقعی آن ،تکیه بر
تواناییهای ملی ،وارد کردن جوانان به میدان و احیای ظرفیتهای فراوان
نزایی و
کشور ،و در یک کالم عمل به ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی درو 
برونگرایی است .رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند :ما امکانات و تواناییهای
داخلی و ظرفیتهای بینالمللی فراوان داریم که باید با مدیریت جهادی و
تدبیر واقعی ،به فعلیت در بیایند.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران دوستان
مؤثری در دنیا دارد اما تکیه واقعی نظام اسالمی به خدا و مردم است ،گفتند:
تکیه بر امکانات و استقالل داخلی ،هم دشمنان خارجی و هم بدخواهان
داخلی دارد .آن کسی که برای منافع خودش حاضر است کاالیی را که در
داخل تولید میشود ،از خارج وارد کند ،در واقع خیانت میکند و با وجود
تأکیدهای مکرری که شده است اما همچنان واردات کاالهایی که در داخل
تولید میشوند ،ادامه دارد.
آخرین نکتهای که رهبر انقالب اسالمی درخصوص تحریمها گفتند «دل
نبستن به وعدههای توخالی ِ دیگران» بود .حضرت آیتالله خامنهای گفتند:
در سال  ۹۷و بعد از خروج آمریکا از برجام ،متاسفانه کشور ماهها معطل
وعدههای اروپاییها باقی ماند و اقتصاد کشور شرطی شد در حالی که

سند وبرگ سبز وکارت موتور سیکلت سیستم تندر مدل ۱۳۸۷به شماره
پالک ۵۷۱--۲۳۶۹۶به شماره موتور871081شماره تنه۱۲۵s8709664بنام عیسی
صداقتی فر مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

سند كمپاني و برگه سبز خودرو پژو  ٢٠٦صندوق دار  V8مدل  ١٣٩٠به شماره
پالك ايران ٦٢١-٦٦ص ٤٧و شماره موتور  ١٣٣٩٠٠٠١٣٢٧و شماره شاسي

برگ سبز(شناسنامه)خودروی سواری سایپا تیپ  141slسفید-روغنی مدل
1390به شماره پالک 547 49ص  46شماره موتور 4253842و شماره شاسی
 s3482290348835به نام آقای محمدجواد مصباح مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره
 ۱۳۹۹۶۰۳۲۰۰۰۲۰۰۰۳۵۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جهانشیر اله دادی فرزند کئیز
بشماره شناسنامه ۱۷۸۴صادره از شیراز در یک باب خانه به مساحت ۲۱۹/۲۹متر مربع
پالک ۱۶۱۳۴فرعی از ۲۲اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۲۴فرعی از ۲۲اصلی واقع
در گچساران سه راهی خیابان ستار خان بلوار امیر کبیر خریداری از مالک رسمی آقای
جهانبخش افشین و غالمشاه حاجتی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۹/۰۴/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
حسینقائدگیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

 NAAP41FD8BJ310505به نام بهرنگ مرادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط است

اگهی تغییرات شرکت عمران فراز محمد سهامی خاص به شماره ثبت
 4463و شناسه ملی  14009045725به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1399/04/09تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت
مدیره از  3نفر به  4نفر افزایش یافت .و ماده مربوط در اساسنامه به شرح
فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()924116

اگهی تغییرات شرکت تچرا صنعت آداک با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9652
و شناسه ملی  14008545337به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1398/06/17تغییرات ذیل اتخاذ شد  :کاهش سرمایه از طریق خروج شریک پس از
مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شده که :خانم سمانه حسینی کد
ملی 4220306498با دریافت مبلغ900000هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت
از شرکت خارج گردید و هیچگونه سهم و مسئولیتی در شرکت ندارد, .وخانم مریم
رستمی حسن آباد کد ملی  4220660615به آدرس یاسوج با دریافت مبلغ100000هزار
ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و هیچگونه سهم و
مسئولیتی در شرکت ندارد .درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ
یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
لیست شرکا بعد از ورود شریک جدید و افزایش سرمایه1- :آقای محمد جعفری دارای
990000ریال سهم الشرکه 2-آقای علی نظری دارای  10000ریال سهم الشرکه اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()924120

معطل کردن اقتصاد به وعدههای دیگران ،بسیار مضر است .ایشان افزودند:
اروپاییها هیچ کاری برای مقابله با تحریمهای آمریکا نکردند و آنچه که به
نام اینستکس نیز مطرح کردند ،بازیچهای بود که محقق نشد .رهبر انقالب
اسالمی در جمعبندی این بخش از سخنان خود تاکید کردند :عالج تحریمها
فعال کردن ظرفیتهای داخلی است که نیازمند مجاهدت است.
«صبر» و «ثبات» ،دو نیاز اساسی برای آینده کشور

حضرت آیتالله خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به
گرانیها و مشکالت جدی خانوارها در تأمین معیشت ،گفتند :کارهای
الزم برای رفع این مشکالت را در جلسات خصوصی با مسئوالن از جمله
آقای رئیسجمهور مطرح کردهایم و باز هم به دستگاههای مسئول تأکید
میکنیم .رهبر انقالب اسالمی مسئله فوری در بخش اقتصاد را «مهار نوسان
قیمتها ،ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پولی ملی» دانستند و افزودند:
ت هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره کردن قیمت ارز
این حال ِ
برای کشور مضرّ است و افراد آشنا به مدیریتهای اجرایی معتقدند که این
مسئله با برخورد دستگاههای اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی قابل مهار
است .ایشان افزودند :در قضیه ارز ،بانک مرکزی تالشهای زیادی انجام
میدهد که انشاءالله موفق خواهد شد البته گزارشهای مطمئنی وجود دارد
که دالیل سیاسی ،امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر
است که در این صورت باید با کسانی که به این آتش دامن میزنند ،جدا ً
مقابله شود.
حضرت آیتالله خامنهای مسئله «هدایت نقدینگی به سمت تولید»
و همچنین «رفع موانع جهش تولید» را از دیگر اولویتهای اقتصاد کشور
خواندند و گفتند :عدهای از کارشناسان پیشنهاد کردهاند رؤسای سه قوه
کارگروهی را برای شناسایی و رفع موانع تولید تعیین کنند .رهبر انقالب
اسالمی اصالحات اساسی در اقتصاد کشور را «اصالح ساختار بودجه»،
«اصالح نظام بانکی»« ،ارتقاء سرمایهگذاری و اشتغال» و «بهبود محیط
کسب و کار» برشمردند و گفتند :این موارد دو سال قبل و همزمان با تشکیل
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران قوا ابالغ شد که البته با
وجود تالشها پیشرفت قابل توجهی نداشته است البته مهم این است که
ما میدانیم چه میخواهیم و به دنبال چه برنامهای هستیم .ایشان« ،صبر»
و «ثبات» را دو نیاز اساسی برای آینده کشور دانستند و با تأکید بر اینکه بر
اثر ایمان مذهبی و اعتماد مردم به نظام ،ثبات ملت خوب است ،افزودند:
مسئولین هم باید با کار جهادی ،صبر و ثبات خود را نشان دهند و از تردید
و نگرانیهای مضرّ اجتناب کنند.
مشکالت آمریکا ،بزرگتر و غیر قابل مقایسه با مشکالت ایران
حضرت آیتالله خامنهای ،مشکالت دشمن اصلی یعنی آمریکا را بسیار
بزرگ و غیرقابل مقایسه با مشکالت ایران خواندند و با برشمردن مصادیقی از
ت امروز آمریکا مثل فاصله طبقاتی عجیب ،تبعیض نژادی ،مشکالت
مشکال ِ
اقتصادی و بیکاریهای گسترده ،مشکالت مدیریتی در قضیه کرونا و مدیریت
ی و قتل و شکنجه به دست پلیس
اجتماعی ضعیف که منجر به بیرحم 
آمریکا میشود ،گفتند :امروز آمریکا در سطح دنیا منفور و منزوی است.
ایشان تأکید کردند :حوادث جاری آمریکا آتش زیر خاکستری است که
شعلهور شده و اگرچه آن را سرکوب کنند اما دوباره شعلهور میشود و نظام
کنونی آمریکا را از بین میبرد چرا که فلسفه سیاسی و اقتصادی این نظام
غلط و محکوم به نابودی است .رهبر انقالب اسالمی سخنان مکرر مقامهای
آمریکایی علیه ایران را نشاندهنده سردرگمی آنها دانستند و افزودند:
مدیریت آمریکا دچار سرگیجه و آشفتگی است .آمریکاییها به دنبال پیدا
کردن دشمن هستند بنابراین گاهی از ایران اسم میبرند و گاهی از روسیه
و چین ،اما امروز رژیم آمریکا دشمنی بزرگتر از ملت خود ندارد و همین
دشمن آن رژیم را به زانو درخواهد آورد.
دولت تازهنفسی خواهد آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید مجدد بر صبر ،ثبات و کار جهادی
افزودند :دولت در اواخر دوران مسئولیت خود قرار دارد البته در طول این
 ۷سال هر چه توانستند تالش کردند و در برخی بخشهای دولت نیز واقعا ً
کارهای خوبی انجام گرفت ،پس از این دولت هم ،دولت تازهنفسی خواهد
آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند .رهبر انقالب اسالمی در پایان
سخنانشان به مسئله عزاداری در محرم اشاره و تأکید کردند :در عزاداریها
معیار آن چیزی است که ستاد ملی کرونا اعالم میکند .بنده هر چه آنها
الزم بدانند مراعات خواهم کرد .توصیه و تأکید من به همه عزاداران ،هیئات،
منبریها و مداحان نیز این است که ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت شود،
چرا که اگر همین مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود ،فاجعهای بزرگ
پدید خواهد آمد.

اگهی تصمیمات شرکت سها سم جنوب سهامی خاص به شماره ثبت
 1065و شناسه ملی 10680018773به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-1رویا استوی به شماره ملی  4250924904و ثریا استوی به شماره ملی
 4251109244و محسن استوی به شماره ملی  4250932990به سمت
اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2تیدا
بهرمند به شماره ملی  4251115589به سمت بازرس اصلی و سیده
ساره بزرگمهری به شماره ملی  4250058549به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3روزنامه کثیر االنتشار
ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت ()922158

اگهی تصمیمات شرکت سها سم جنوب سهامی خاص به شماره ثبت
 1065و شناسه ملی  10680018773به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :رویا استوی به شماره ملی
 4250924904به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و ثریا استوی به
شماره ملی  4251109244به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن استوی
به شماره ملی  4250932990به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار
و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء
رویا استوی ( مدیر عامل وعضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است
 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
()922160

