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کواکبیان در گفتوگو با «شبگشت»:

مردم در راهپیمایی  22بهمن شرکت میکنند اما به مفهوم رضایتمندی از همه امور نیست

«مصطفی کواکبیان» ،نماینده مردم تهران
در مجلس شورای اسالمی بامداد چهارشنبه
میهمان برنامه «شبگشت» بود و به سواالت
متفاوت این برنامه پاســخ گفت .مشروح این
گفتوگو را در زیر میخوانید:
خوشحالم که با شما گفتوگو میکنم آقای
کواکبیان ،آخرین دیدار ما به برنامه تهران20
برمیگردد.
مــا را به بســیاری از برنامهها که تازه شــروع
میشــود دعوت میکنند و وقتی رونق گرفت دیگر
سراغی از ما نمیگیرند.
شما همیشه فرد شــرو شور و پرریسکی
بودهاید .سوابق شــما اینطور نشان میدهد؛
قدم اولها را برمیدارید.
در مجلس روز نیســت که صحبت نکنم ،به ما
میگویند فرد شــلوغ مجلس هستی .نمیدانم چرا
اینطور تفسیر شده است.
چند ساله بودید که به جبهه رفتید؟
شهریور  59جنگ شد و من مهرماه همان سال
به جبهه رفتم .سال آخر متوسطه بودم .حدودا 18
ساله.
قبل از آن در ســن کمتر شــما در زندان
ساواک هم بودهاید؟
بله .در  15ســالگی به دلیــل فعالیتهایی که
داشتم دستگیر شدم .گروهی را تشکیل داده بودیم
به نام الخمینیون و من سرپرســت این گروه بودم.
البتــه پرونده که به دادگاه رفت به دلیل ثقل ســن
مختومه اعالم شد.
در فعالیتهــای اجتماعــی ،سیاســی و
دانشــگاهی شــما بخش سیاســی و علمی
دانشــگاهی در طول این 4دهه قویتر بوده،
در ورود به دهه پنجم انقــاب اگر بخواهید
با جوانان و با کســانی که از آن دوران هیچ
ذهنیتی ندارند معاشرت داشته باشید از چه
دری وارد میشوید؟
من معتقد هســتم بــاالی  65درصد جمعیت
فعلی کشــور مــا ســال  57را درک نکردهاند .در
مشــکالتی که بــه وجود میآید مثــا خطای یک
مسئول ،حکم اشــتباه یک قاضی و عملکرد بد یک
نماینده را میگذارنــد پای اینکه «انقالب این گونه
است» در حالی که وقتی یک نماینده خطا میکند
نمیتوان مجلس را گناهکار دانســت یا اگر مجلس
مشــکل داشــت آن را به نظام تعمیم دهیم یا اگر
نظام مشکل داشت بگوییم این مشکل انقالب است
یا حتی اگر انقالب مشکل داشت بگوییم این مشکل
اسالم است.
نســل جدید این تفکیک را انجام نمیدهد ،این
یکی از صحبتهایی اســت که با جوانها دارم ،که
اگر من خطاکار هستم به پای من بگذارید و نگویید
انقالبتان همین اســت ،اســامتان همین اســت و
نظامتان همین است.
در گفتوگو با جوانان خیلی از دوســتان ادبیاتی
را بکار میبرند که ادبیات ســال  57است درصورتی

که خیلی چیزها عوض شــده اســت .با نسل جدید
باید به زبان خودش حرف زد.
تعدادی ســوال دوتایی داریم ،تا جایی که
ممکن اســت یکی از گزینهها را انتخاب کنید
و اگر احساس کردید که ایجاد شبهه میشود،
توضیح دهید.
آقای پروفسور کواکبیان یا دکتر کواکبیان؟
دکتــر کواکبیان .بدم نمیآید به من پروفســور
بگویند ،اما نیستم.
کسی به شما نمیگوید؟
یک موقعی آقای الریجانی در مجلس گفتند.
شما انقدر انرژی میگذارید فریاد میزنید
خسته نمیشوید؟
برخــی مواقع وقت کم اســت و گاهی هم حس
میکنم حرف باطلی پیــش میرود به همین دلیل
صدایم باال میرود.
عصبانی میشوید یا صدایتان باال است؟
نه عصبانی نمیشــوم صدای طبیعی من است.
بعضی مواقع در مجلس نمایندگان مشغول کارهای
خودشان هســتند و گوش نمیکنند ،بلند میگویم
که جلب توجه کند.
کدام بدتر اســت؟ «در خیابان قدم بزنید
هیچکس شما را نشناســد یا در خیابان قدم
نزنید که شما را میشناسند؟»
هر دو گزینه شما جای بحث دارد« .اگر بشناسند
و قدم بزنی خوب است».
برای کسی نردبان باشید یا به کسی مدیون
باشید؟
ما چون تجربه کردیم و نردبان شــدهایم ،ترجیح
میدهیم که مدیون شویم.
فراکسیون امید یا فراکسیون اصالحطلبان؟
اسمش فعال امید است ،اما من از اول هم گفتهام
فراکسیون اصالحطلبان.
حزب یا جناح؟
حتما حزب.
همه میگویند حــزب ،اما جناح پررنگتر
است.
نه 15 ،نفر در مجلس فعلی از اعضای شــورای
مرکزی و سیاسی حزب ما هستند.
نه منظورم تحزب اســت .این موضوع به
شکل فرهنگی برای ما جا نیفتاده است« .کدام
برای شما ســختتر است؟ موهایتان بریزد یا
دیگر نتوانید کتوشلوار بپوشید؟»
تحمل کچلی آسانتر است.
مســتقل بیتاثیــر یا وابســته جناحی
تاثیرگذار؟
حتما وابسته جناحی تاثیرگذار.
هامون یا جدایی نادر از سیمین؟
جدایی نادر از ســیمین را دیدهام اما هامون را
به خاطر ندارم.
میز یا صندلی؟
صندلی بهتر اســت ،اما اگــر میز هم در خدمت
باشد خوب است.

تاسیس شرکت سهامی خاص انبوه سازان لیو بارثاوا درتاریخ
 1397/11/10به شــماره ثبت  67063به شناسه ملی 14008118267
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت -1:ساختمان :شامل امور
مربوط به اجرا ،طراحی ،مشــاوره ،اجرا و ساخت و تجهیز ساختمانها
و ابنیه اعم از چوبی ،آجری ،ســنگی ،بتنی ،فلزی به هر ابعاد و اندازه
و ســاخت و احداث و تعمیر و تجهیز هر نوع ســازه  -2رشــته راه و
ترابری :شامل امور مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی،
بزرگراهها ،آزادراهها ،راههای ریلی ،باند فرودگاه ،سیســتمهای انتقال
هوایی پایه دار ،تونلها ،پلها ،راههای زیرزمینی ،سیستمهای حمل و
نقل (تهیه ،نصب و نگهداری ،تعمیر و تجهیزات) و راهداری و عملیات
آســفالتی  -3آب :شامل امور مربوط به ساخت و احداث بندها ،سدها،
ساختمان نیروگاه آبی ،سازههای هیدرولیکی و تونلهای آب ،مخازن آب
و شبکههای توزیع آب ،جمع آوری و انتقال فاضالب ،کانالهای انتقال
آب و شبکههای آبیاری و زهکشی سازههای دریایی و ساحلی ،احداث
حوضچهها و استخرهای پرورش آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل)
تصفیه خانههای آب و فاضالب  -4تاسیســات و تجهیزات :شامل امور
مربوط به خطوط انتقال آب ،گاز ،نفت ،مخابرات ،برق و غیره ،شــبکه
گازرسانی ،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ،سیستمهای سرد و
گرم کننده ساختمان ،تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب ،برق ،گاز،
فاضالب ) انتقال زباله ،تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانههای آب و
فاضالب ،وســایل انتقال از هر نوع ،سیستمهای خبر و هشدار دهنده
و تجهیزات آشپزخانه و سلف و سرویس و رختشویخانه ،سیستمهای
ارتباطی ،شبکههای رایانهای ســاختمان ،ماسه پاشی (سند پالست)،
حفاظت کاتودی ،پوشــش ،الینینگ  - .تمام امور مربوط به رشتههای
صنعت و معدن ،رشته برق ،رشته کاوشهای زمینی ،رشته ارتباطات ،رشته
خدمات ،رشته مرمت آثار باستانی ،رشته نقشه برداری -6.اخذ نمایندگی
در رابطه با موضوعات فوق - .انعقاد قراردادهای کاری با کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی در زمینههای گوناگون و عقد قرارداد با شــرکتهای
داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی به شرکتهای مذکور ،شرکت
در نمایشگاههای داخلی و خارجی و انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی که
مرتبط با موضوع شرکت باشد .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،
کوی پلیس ،خیابان کوشش ،خیابان بزرگمهر( 5کوشش  ،)22پالک ،11
طبقه همکف کدپستی  9164877781سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  10000000ریال نقدی منقســم به  100سهم  100000ریالی
تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  10000000ریال توسط موسسین طی
گواهی بانکی شماره  4940117مورخ 1397/11/01نزد بانک ملت شعبه
دهم دی با کد  4940پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقای
دانیال فرهادی راد به شماره ملی 0939972034و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای رضا فاضلی به شماره ملی 0941049965و
به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به
مدت  2سال خانم آرزو فاضلی به شماره ملی 0946616663و به سمت
نایب 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 نامههای عادی و اداری باامضاء آقای رضا
فاضلی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل :طبق
اساسنامه بازرسان خانم مژگان کمالی به شماره ملی  0780099028به
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی اصغر ارحام
صدر به شماره ملی  0942152859به سمت بازرس اصلی به مدت یک
ســال مالی روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری جهت درج آگهیهای
شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمیباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()373660

قورمه سبزی همســرتان یا قورمه سبزی
مادرتان؟
مادرم مرحوم شــدهاند ،اگر بگویم مادر ممکن
است همسر ناراحت شوند ،همان همسر.
خواب تخت یا خیال تخت؟
من فکــر میکنم اگر انســان در این شــرایط
خیالش تخت باشد خیلی عجیب است .همان خواب
تخت .نمیشود خیال آدم تخت باشد.
استاندار سمنان یا نماینده مجلس؟
من نمایندگی را ترجیح میدهم.
اصالحطلــب اصولگــرا یــا اصولگرای
اصالحطلب؟
خیلــی فرقــی نمیکند ،ولی مــن اصالحطلب
اصولگرا هســتم .ولی اصولگرایی که به دنبال تحول
نباشد هم باید به اصولش شک کرد.
دکتر یا دیپلمات؟
دیپلماتها هــم باید تحصیالت عالیه داشــته
باشند ،ولی من دانشگاه را ترجیح میدهم.
اشک شوق یا قهقهه؟
اشک شوق.
استقالل یا پرسپولیس؟
همه شــاید بگویند تیم ملی ،اما واقعیتش این
است که من دو فرزند دارم ،یکی آبی است و دیگری
قرمز.
مربی خارجی یا داخلی؟
مربی داخلی که روزآمد باشــد و آخرین دانش
ی را داشــته باشد ترجیح دارد .حداقل مربیها را
فن 
بفرستیم یاد بگیرند ،اگر نمیشود خارجی هم خیلی
بد نیست.
کدام هوشــمندانهتر اســت؟ دوستی با
قدرت مستقر یا دوستی با مخالفان؟
من معتقد هســتم که هوشــمندی در این دو
گزینه نیســت ،ممکن است شــما با قدرت مستقر
مشکالتی داشــته باشید با دشــمنان هم دوستی
نداشــته باشید .آنچه در این دو گزینه منحصر شود
را قبول نمیکنم.
حقوق شهروندی یا پایه حقوق کارگران؟
اگر واقعا پایه حقوق کارگران رعایت شود حقوق
شهروندیشان هم رعایت شده است.
پرواز یا نامرئی شدن؟
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای داود پرویزی دارای ش ش  613به شرح دادخواست به کالسه /971105ح 1از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جالل پرویزی ســلطان احمدی به ش ش  19در تاریخ  92/4/16اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
 -1فیروزه حمزه پور ف مختار ش ش  330ت ت  1314همسر متوفی
 -2محرم پرویزی سلطان احمدی ف جالل ش ش  172ت ت  1340پسر متوفی
 -3بایرامعلی پرویزی ف جالل ش ش  691ت ت  1342پسر متوفی
 -4داود پرویزی ف جالل ش ش  613ت ت  1345پسر متوفی
 -5خدیجه پرویزی سلطان احمدی ف جالل ش ش  511ت ت  1335دختر متوفی
 -6ژاله پرویزی سلطان احمدی ف جالل ش ش  442ت ت  1350دختر متوفی
 -7منیژه پرویزی سلطان احمدی ف جالل ش ش  70ت ت  1355دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد..
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس -جوان

تاسیس موسســه غیر تجاری توسعه پیشــگامان ایمنی راه
خراســان درتاریخ  1397/10/18به شماره ثبت  6329به شناسه ملی
 14008065320ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع:به استناد نامه
شــماره  24429/22/38مورخ  1397/08/09استانداری خراسان رضوی
کلیه فعالیتهای کانون غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی عام المنفعه
و داوطلبانه بوده و در موضوع مدیریت بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست و
کیفیت با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اســامی ایران و این
اساسنامه فعالیت خواهد نمود .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان
خراســان رضوی ،شهرستان مشــهد ،بخش مرکزی ،شهر مشهد ،نیرو
هوایی ،خیابان بهار ( 3نسترن  ،)4خیابان بهار (شهیدفکوری  ،)21پالک
 ،15/0001طبقه همکف کدپستی  9178183569سرمایه خصیت حقوقی:
 18/000/000ریال می باشــد .اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا :آقای
احسان مستوفی افشار به شــماره ملی  0064393011دارنده 2/000/000
ریال سهم الشرکه آقای احسان اردکانیان به شماره ملی 0938822047
دارنده  2/000/000ریال سهم الشرکه آقای جمشید جعفری نیکو به شماره
ملی  0940839921دارنده  2/000/000ریال ســهم الشــرکه آقای نصیر
برادران رحمانیان به شــماره ملی  0941451437دارنده  2/000/000ریال
سهم الشرکه آقای علی زایرزاده به شــماره ملی  0942441907دارنده
 2/000/000ریال سهم الشرکه آقای سیدحامد حسینی زهرائی به شماره
ملی  0942846826دارنده  2/000/000ریال ســهم الشــرکه خانم فرناز
شــرعی فریمان به شــماره ملی  0943370078دارنده  2/000/000ریال
سهم الشرکه خانم سیمین حقیقی بیجاربنه به شماره ملی 2721920162
دارنده  2/000/000ریال ســهم الشرکه آقای علی سمیعی به شماره ملی
 3341269487دارنده  2/000/000ریال سهم الشرکه اولین مدیران :آقای
احسان مستوفی افشار به شــماره ملی  0064393011و به سمت عضو
هیات مدیره به مدت  2ســال آقای جمشید جعفری نیکو به شماره ملی
 0940839921و به سمت نایب رئیس هیات مدیره به مدت  2سال آقای
علی زایرزاده به شماره ملی  0942441907و به سمت مدیرعامل و به سمت
رئیس هیات مدیره به مدت  2ســال خانم فرناز شرعی فریمان به شماره
ملی  0943370078و به ســمت عضو هیات مدیره  -عضو علی البدل به
مدت  2سال خانم سیمین حقیقی بیجاربنه به شماره ملی  2721920162و
به سمت عضو هیات مدیره  -عضو علی البدل به مدت  2سال آقای نصیر
برادران رحمانیان به شماره ملی 0941451437به عموان خزانهدار برای
مدت  2سال آقای علی سمیعی به شماره ملی  3341269487و به سمت
عضو هیات مدیره به مدت  2سال آقای احسان اردکانیان به شماره ملی
0938822047بازرس اصلی برای مدت  1سال آقای سید حامد حسینی
زهرایی به شــماره ملی 0942846826به سمت بازرس علی البدل بذای
مدت  1سال مالی انتخاب شدند دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور با امضای علی زایرزاده(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل)
و جمشید جعفری نیکو (نائب رئیس هیات مدیره) نصیر برادران رحمانیان
(خزانه دار) و با مهر انجمن معتبر خواهند بــود .اختیارات مدیر عامل:
طبق اساسنامه 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 ()373802

پرواز.
محبوبیــت عمومی یــا محبوبیت پیش
بعضیها؟
محبوبیت پیش بعضیها زودگذر است ،عمومی
باشد ماندگار است.
میگذره یا بگذریم؟
بگذریم.
به نظر شــما در انتخابات بعدی پیروزی با
فرد است یا جناح؟
ریاست جمهوری؟
هر کدوم را شما دوست دارید مطرح کنید.
در انتخابــات مجلس که احتمــاال قانون تغییر
خواهد کرد و فهرســت ،لیســت و احــزاب مطرح
میشود .در ریاســت جمهوری هم امیدوار هستیم
این فرهنگ غالب شــود که انتخابات حزبی برگزار
شود.
دستمزد باال یا دستمزد به موقع؟
به موقع نباشد خیلی مشکالت به وجود میآید.
فیلترینگ یا اعتماد؟
من مخالــف هر فیلتری هســتم .معتقدم اگر
میتوانیم کنتــرل کنیم ،در برخی فضاهای مجازی
نمیتوانیم و فقط شــعار میدهیم .پس باید اعتماد
کرد.
توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی؟
توســعه فرهنگی مقدم است .ولی معتقد هستم
که اگر توســعه روی یک وضعیت پیش برود نتیجه
مطلوبی نمیدهد .توســعه باید همه جانبه باشد ،اما
در عین حال معتقد هســتم که توسعه فرهنگی هم
میتواند توســعه اقتصادی داشته باشد و هم توسعه
سیاسی.
خودروی داخلی یا خارجی؟
من طرفــدار خودروی داخلی هســتم ولی اگر
خودروســازها خــودروی بیکیفیــت تولید کنند
خودشان جامعه را به سمت خودروی خارجی سوق
میدهند .خودروی داخلی اول باید کیفیت داشــته
باشد.
رجل سیاسی یا مرد سیاست؟
رجل سیاسی یک اصطالح قانون اساسی است،
مرد سیاســت هم تفسیر همان است .اما باید توجه
داشــته باشــیم که رجولیت فقط به معنای جنس

مذکر نیست.
بروکراسی یا ارباب رجوع؟
ارباب رجــوع را بتوانیم تحمــل کنیم بهتر از
ایجاد بروکراسی اســت؛ خیلیها این بروکراسی را
ایجاد میکنند تا ارباب رجوع را دفع کنند .لذا ارباب
رجوع ترجیح دارد.
به نظر شما سوخت باید آزاد باشد و مدیریت
را به مردم واگذار کنیم یا نه به صورت یارانهای
و سهمیهبندی در اختیار دولت قرار بگیرد؟
در شــرایطی که بحث قاچاق وجــود دارد باید
کنترل شــود ،اما مبنایی اگر به موضوع نگاه کنیم
آزادســازی قیمتها به نفع اقتصاد اســت .اما مهم
است که با چه قیمتی آزاد شود.
در بحث بودجه عنوان شــده اســت که قیمت
بنزین در منطقه میانگین  6هزار تومان است ،سوال
اینجاست که با چه قیمت دالری؟ اگر با دالر 3600
تومان باشد در منطقه زیر  2000تومان میشود .با
این نوسانات اگر قیمتها را آزاد کنیم ،اینگونه حتما
به طبقات ضعیف جامعه آسیب وارد میشود.
چســبندگی قیمتها در اقتصاد وجــود دارد و
افزایش قیمت بنزین بــر قیمت تمامی کاالها تاثیر
میگذارد .لذا دولت اگــر واقعا بتواند کنترل کند و
از قاچاق جلوگیری کند و ســهمیهبندی باشد بهتر
باشد .اما مبنایی طرفدار آزاد سازی قیمتها هستم.
روز سهشنبه در مجلس موضوعات مختلفی
مطرح شد ،شــنیدهام شما گفتهاید میتوانیم
یک خبر خوب برای مردم پیش از عید داشته
باشیم .این درست است؟
دوشــنبه این موضوع مطرح شــد .بحث اعاده
اموال نامشــروع بود .که گفتم همه بیاییم تعصبات
جناحــی را کنار بگذاریم ،چون در مبارزه با فســاد
اصولگرا یا اصالحطلب فرقی نمیکند ،هرکســی که
فاسد است باید با آن مقابله شود.
از ایــن جهت گفتم بیایید یــک خبر خوش به
مردم بدهیم ،مجلس تصویب کند که بعد از انقالب
هرکســی خواسته اســت از مردم سو استفاده کند،
اموال نامشروعش به بیتالمال برگردد.
در مجلس همچنین اســتانی شدن انتخابات در
دستور قرار گرفت و چند ماده هم تصویب شد ،این
موضوع هم تحولــی در مجلس ایجاد میکند و هم
در جامعه و سیستم؛ ما را یک پله باالتر میآورد.
اگر میتوانســتید یک خصلت خوب را از
فردی بگیرید چه خصلتی بود؟
من خصلت جوانمردی را انتخاب میکردم.
اگر میتوانستید یک جمله خاص بگویید و
یک لحظه صدای شما در کل جهان پخش شود
آن چه جملهای بود؟
مــن فکر میکنــم که اگر ما بــه فطرت الهی
انســانها رجوع کنیم و آن چیزی که با فطرتشان
منطبق است بیان کنیم ،همه را جذب میکنیم.
اگر سیاســتمدار نبودید و بازیگر کمدی
بودید ،دوســت داشتید از طرف آقای مدیری
دعوت به کار شوید یا آقای عطاران؟

آگهی تغییرات شرکت سازه گستران سینور پارس شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  47014و شناسه ملی  10380631222به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ 1397/10/10تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :محل شرکت در واحد ثبتی
مشهد به آدرس استان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،بخش مرکزی ،شهر مشهد،
جاده سنتو ،بزرگراه شهید کالنتری ،خیابان آبادگران ،پالک  ،0ساختمان بی  ،5/1طبقه
هفتم ،واحد  714کد پســتی 9176983169 :تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه

آقای مدیری سطح ویژهتری دارد.
اگر در مجلسی شلوغ کسی کفش شما را
بپوشد و برود شــما هم کفش کسی دیگر را
میپوشید یا نه؟
اگر ببینم دیگر جمعیتی نمانده هر کفشی را که
ببینم میپوشم .ولی اگر جمعیت زیاد باشد رعایت
میکنم.
اگر در این دو موقعیت قرار میگرفتید کدام
را انتخاب میکردید؟ پنالتــی که بیرانوند از
رونالدو گرفت؟ یا گلی که خداداد زد؟
گلی که خــداداد زد خیلی تاثیرگــذار بود ولی
حفظ آبرویی که بیرانوند کرد هم ارزشمند بود .من
بیرانوند را انتخاب میکنم.
اگــر برگردید به عقب کــدام تصمیم را
نمیگیرید؟
تصمیمات زیادی گرفتم که بعدها ناراحت شدم.
در انتخابات برای کسانی کار کردم که االن پشیمان
هستم.
فرض کنید یک مزرعه دارید چه چیزی در
آن میکارید؟
اگر وقت باشد حداقل از عهده سبزی برخواهیم
آمد.
اگر از کســی پول گرفته باشید و نداشته
باشید که به او پس بدهید چه کار میکنید؟
من شــفاف هســتم .میگویم فعال ندارم کمی
تحمل کن.
اگر بتوانید به عقب برگردید و در انتخابات
ریاست جمهوری اسمتان در لیست امید قرار
بگیرد چکار میکنید؟
در این زمینه من معتقد هستم قانون ما مشکل
دارد .در قانون رجال سیاســی تعریف نشده است،
این الیحه جامعه انتخابات که دولت آورده اســت
میگویند تعریف شــده است .وقتی این خال وجود
داشــته باشــد بیش از  1300نفر همه میخواهند
رئیس جمهور شوند.
وقتی این واژه تعریف داشــته باشد و ضابطه دار
شــود کسانی که شــرایط را دارند میآیند .در این
صورت هم کســانی که میخواهند صالحیتها را
بررسی کنند دقت بیشــتری میکنند و هم مردم
بهتر میتوانند انتخاب کنند.
اگر شما مجری برنامه بودید و میخواستید
یک مهمان سیاسی دعوت کنید ،چه کسی را
دعوت میکردید؟
اگر آقای علی الریجانی میآمد ایشان را دعوت
میکردم.
آخرین باری که کسی به شما گفت کاری
را نکنید و کردید ،کی بود؟
بچگیها زیاد بوده است ،اما بعد دیگر عاقل شدیم
و وقتی کسی این توصیه را کرد میسنجیدیم .سعی
کردیم که نصیحتپذیر باشیم.
آخریــن باری کــه خودتان را ســرزنش
کردید؟
ادامه در صفحه 12

آگهی تغییرات شــرکت بهار آزمون رضوی شــرکت سهامی
خاص به شــماره ثبت  39426و شناسه ملی  10380550720به استناد
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 1397/10/03
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :روزنامه کثیراالنتشار مردمساالری جهت
درج آگهیهای شرکت تعیین شد - .آقای محمدجواد شکری به شماره

بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت

ملی  0932908675به عنوان بازرس اصلی ،آقای عبدالمهدی خانچی به

شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()373825

شــماره ملی  1828943932به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک

آگهی تغییرات شرکت پی گســتر پردیس شرکت سهامی

خاص به شماره ثبت  14513و شناسه ملی  10720264525به استناد

صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1397/08/27تصمیمات

ذیل اتخاذ شــد - 1 :موارد زیر به موضوع فعالیت شرکت الحاق شد

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :دربرگیرنده امور پیمانکاری
مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی بتونی

فلزی و نظایر آن و امور پیمانکاری بندها ســدها و ساختمان نیروگاه
آبی و ســازههای هیدرولیکی و تونلهای آب مخازن آب ،شبکههای
توزیع آب ،شبکههای جمعآوری و انتقال فاضالب و کانالهای انتقال
آب و شبکههای آبیاری و زه کشی سازههای دریایی و ساحلی احداث

حوضچهها عملیات ســاختمانی و تصفیه خانههای آب و فاضالب و

نظایر آن و راه سازی و باند فرودگاه و پل سازی ،ریل سازی و راههای

زمینی و هوایی و نظایر آن و خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین
آالت مرتبط با موضوع و احداث و تعمیرات شــبکه توزیع برق معابر

و همچنیــن تعمیر و تنظیم تجهیزات توزیع برق و معابر و صادرات و

واردات در زمینه موضوع شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات و

استفاده از تسهیالت بانکها و موسسات مالی اعتباری و انجام امورات

مرتبط باموضوع در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس
از اخذ مجوزهای الزم با قید به اینکه ثبت موضو ع فعالیت بمنزله اخذ

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
گیالن اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت ()371101

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (نوبت اول)
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوســیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم آگهی
میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و
تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد
شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 - 1ششدانگ یک باب ســاختمان به نام هیبت سیجانی فرزند محمد رحیم شماره شناسنامه  6صادره سنندج کدملی
 3732820009تحت پالک  7960فرعی از 1و3و5و 7و غیره از 2712اصلی بخش  3به مســاحت  197/54مترمربع به
آدرس سنندج دگایران جاده باال روبروی مغازه تجاری و بنیاد مسکن  .مالف8730/
تاریخ نوبت اول- 1397/11/3 :تاریخ نوبت دوم1397/11/18 :
بهنام قباد– رئیس ثبت منطقه یک سنندج

اصالحیه

آگهی فقدان ســند مالکیت به نام آقای سید جالل آزادی فکر ،محل

ملک بخش یک همدان میباشد که در آگهی قبلی (که در تاریخ )97/9/1

در شــماره  4747این روزنامه اشتباها حومه بخش یک چاپ گردیده لذا

بدین وسیله موضوع مذکور اصالح میشود.

موسی حنیفه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان همدان – ناحیه دو

ســال مالی انتخاب گردیدند - .اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب
گردیدند - :آقای محمدرضا بهاری ثانی به شــماره ملی 0859233316
آقای امیرهمایون بهاری ثانی به شماره ملی  - 2280522772آقایهاتف
بهاری ثانی به شماره ملی  - 0921783108خانم فلور منتظر به شماره ملی
 0937699608به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب
گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()373749

آگهی تغییرات شــرکت بهار آزمون رضوی شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  39426و شناسه ملی  10380550720به استناد
صورتجلســه هیات مدیره مورخ  1397/10/03تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :آقای محمدرضا بهاری ثانی به شماره ملی  0859233316به
سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره  -آقای امیرهمایون بهاری ثانی
به شــماره ملی  2280522772به سمت رئیس هیات مدیره  -آقای
هاتف بهاری ثانی به شماره ملی  0921783108به سمت نائب رئیس
هیات مدیره  -خانم فلور منتظر به شــماره ملی  0937699608به
سمت عضوهیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .کلیه اوراق
و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای مدیرعامل همراه
با مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراســان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد
()373762
آگهی تغییرات شــرکت سازه گستران ســینور پارس شرکت
ســهامی خاص به شماره ثبت  47014و شناســه ملی 10380631222
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 1397/10/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای بهزاد حمیدی نیا به شماره
ملی  0933425279خانم زهراگرمرودینژاد رســتمی به شــماره ملی
 0938412256خانم ســلماز حمیدی نیا به شماره ملی 0920078087به
ســمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - .آقای
محمد فقیه زاده به شــماره ملی  0931289521به سمت بازرس اصلی و
خانم فخرالسادات فقیه سبزواری به شماره ملی  0938594427به سمت
بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یکســال مالی تعیین گردیند- .
روزنامه کثیر االنتشــار مردمساالری جهت درج آگهی و دعوت نامههای
شــرکت تعیین شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()373858

