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طال ۱۸عیار

 12.873.000ربعسکه

نمایندگان مجلس در جلسه دیــروز دو فوریت طرح
«حمایت از کارخانهها و واحدهای صنعتی و تولیدی»
را تصویب کــردنــد .به گــزارش خانه ملت ،در جلسه
صحن دی ــروز و در جــریــان بــررســی دو فــوریــت طرح
حمایت از کارخانهها و واحدهای صنعتی و تولیدی،
نمایندگان پــس از طــرح ادل ــه مــوافــقــان و مخالفان

تصویب دو فوریت طرح
حمایت از کارخانهها و
واحدهای صنعتی و تولیدی

قی
متاتوپرسی

 24جمادیاالول 1443

 29دسامبر۲۰۲۱

سال سی و پنجم

شماره 9709

بکو
مدل BKK2134B
 ۸,۹۰۰,۰۰۰تومان

بایترون
مدل 103-BSI
 ۴,۱۵۰,۰۰۰تومان

 38.450.000نیمسکه

 127.380.000دالر (سنا)

 68.100.000سکه

دوفوریتی شدن این طرح ،دو فوریت آن را با  ۱۸۱رأی
موافق تصویب کــردنــد .بر اســاس آنچه در ایــن طرح
آم ــده :تــوقــیــف ،ضبط و تملک مــاشــی ـنآالت ،ابــزار
تولید ،تجهیزات ،مواد اولیه و محصوالت کارخانهها
و واحدهای تولیدی و فروش اموال ،اعمال محرومیت
از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهرهمندی از

دومنا
مدل SP4400
 ۹,۴۶۰,۰۰۰تومان

دسینی
مدل L 8810-syp
 ۶,۹۵۰,۰۰۰تومان

269.757

حساب بانکی ،دسته چک و کارت بازرگانی ،همچنین
اعــمــال مــجــازات حــبــس مــدیــران و ســرمــای ـهگــذاران
واحدهای تولیدی ناشی از اتهامهای اقتصادی ،معطلی
مواد اولیه و ماشینآالت در گمرکات کشور و یا هر اقدام
دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختالل در فعالیتهای
تولیدی و یا تعطیلی این واحدها شود ،ممنوع است.

رادکس
مدل RA6200
 ۸,۴۰۰,۰۰۰تومان

دولت جزئیات جدیدی از برنامه خود برای تغییر شیوه سهمیهبندی سوخت را اعالم کرد

آزمایش عدالت بنزینی

زهرا طوسی سالهاست
دولتها با احتیاط راهکارهای
توزیع یارانههای انرژی در کشور
را سبک و سنگین میکنند،
مجالس دورههای مختلف نیز
با بررسی طرحهایی از قبیل هر
خانوار 30لیتر بنزین ،تخصیص مستقیم یارانه به
افراد یا طرح وان در تالش بودهاند تا بهرهمندی از
مزایای بنزین را از انحصار طبقات مرفه خارج و به
سمت سفره اقشار کمبرخوردار جهتدهی کنند.
هرچندسخنگویدولتتأکیددارد«اهلخبرهای
تلخصبحجمعهنیستیم»ولیبایدگفتدرغیاب
اطالعرسانی دقیق و تبیین نکردن ابعاد این طرحها
بــرای مــردم ،افکار عمومی تصور میکنند دولت
یک بار دیگر زنگ افزایش قیمت بنزین را به صدا
ت حاملهای
درآورده است در حالی که تغییر قیم 
انرژی نیازمند مصوبه مجلس است و در بودجه
 ۱۴۰۱نیز اشارهای به افزایش قیمت بنزین و سهمیه
سوخت نشده است.
آن طور ک ه هادی بیگینژاد ،عضو کمیسیون انرژی
مجلس ش ــورای اســامــی نیز بــه آن اش ــاره کــرده
اســت مجلس و دولــت به دنبال افزایش قیمت
بنزین نبوده و در طرح دولــت هدف صرفا ًتوزیع
عادالنهیارانهبنزیناست.بهگفتهوی،درخصوص
افزایش قیمت بنزین هیچ بحثی نه در کمیسیون
انـ ــرژی مجلس شـ ــورای اســامــی و نــه در سایر
کمیسیونهای مجلس مطرح نشده ولی عدهای
مغرضانه آن را بسیار بد به مردم منتقل کردند.
حقیقت ایــن اســت که در ایــن طــرح کارشناسی
شده که ترمز آن پیش از اجرایی شدن در دولت
قبل کشیده شده بــود ،قــرار است همه مــردم چه
دارای خودرو و چه فاقد خودرو از این سرمایه ملی
بهرهمند شوند.آن طور که علی بهادری ،سخنگوی
دولت میگوید در حال حاضر بنزین سهمیهای با
قیمت هزار و ۵۰۰تومان و بنزین آزاد با قیمت ۳هزار
تومان در اختیار صاحبان خودروها قرار میگیرد
و در صــورت اجــرای طرح یاد شــده ،مابهالتفاوت
این قیمتها به عنوان یارانه بنزین به سرپرست
خانوارهایی که خودرو ندارند تعلق خواهد گرفت.

اوجی به مجلس توضیح میدهد
ف ــری ــدون حــســنــونــد ،رئــیــس
کــمــیــســیــون انـ ـ ــرژی مجلس
در رابــطــه بــا مــوضــوع بنزین و
ابهامهایی که در طول دو هفته
در خصوص نحوه توزیع و قیمتگذاری آن
ایجاد شده ،گفت :در بحث بنزین دو مسئله
یا دو پرسش وجود دارد؛ یکی افزایش قیمت
بنزین است که به هیچ عنوان صحت ندارد.
به گــزارش ایلنا ،وی ادامــه داد :اما موضوع
دوم یک ایده و پیشنهاد است که از سوی
بعضی از اعــضــای هیئت دول ــت از جمله
معاون اقتصادی و وزیــر نفت مطرح شده
است که ما به جای توزیع سوخت بر اساس
خودرو ،برای افراد سهمیه در نظر بگیریم .در
واقع بنزین و سوخت را انفال تلقی کردند و
گفتند رعایت عدالت این است که ما بتوانیم
بنزین را بر اساس فرد توزیع کنیم اما همان
طــور که عــرض کــردم ایــن موضوع یک ایده
تمامی افراد چه صاحب خودرو باشند یا نه و یک
ســال در ای ــران اقــامــت داشـتــه باشند ،برحسب
کارت ملی تعلق میگیرد و افــراد میتوانند از این
بنزین استفاده کنند یــا بــه صــورت ر یــالــی از آن
بهرهمند شوند.جواد اوجــی همچنین در پاسخ
به این پرسش که آیا این طرح برای دولت بار مالی
نــدارد؛ گفته :قرار است در این طرح همه مردم از
یارانه بنزین استفاده کنند و جزو طرحهایی است
که برای دولت هزینه دارد ولی در نهایت همه مردم
بهرهمند خواهند شد.

◾

◾اجرای طرح پس از بررسی نتایج توسط دولت
جــواد اوجــی ،وزیــر نفت نیز تأکید کــرده دولــت در
این طرح هیچ گونه تصمیمی برای افزایش قیمت
بنزین ندارد ،بلکه مصمم است یارانهای که امروز
به خــودروهــا داده میشود را به صــورت عادالنه
بین همه مــردم اعم از کسانی که خــودرو دارنــد و
کسانی که خــودرو ندارند ،تقسیم کند .به گفته
وز یــر نفت طــرح آزمایشی اختصاص بنزین به
افراد به جای خودرو در قشم و کیش آغاز شده و
به محض کارشناسی شدن طرح و رفع ابهامها،
برحسب صالحدید تیم اقتصادی دولت و دستور
رئیسجمهور در کل کشور اجرایی میشود.
بــر اســاس آنچه اوجــی میگوید ایــن سهمیه به

◾

◾ واریزسهمیهخودروهایعمومیبهحساببانکی

جلیل ســاالری ،مدیرعامل شرکت ملی پاالیش
و پخش فــراوردههــای نفتی درب ــاره جزئیات این
یگــویــد :بــا اج ـرایــی ش ــدن ط ــرح جدید،
ط ــرح م ـ 
رانندگان وسایط نقلیه عمومی همچنان از سهمیه

ب���رگ س���بز س���واری ریو ش���ماره پ���اك ٨٣ن-٨٥٢

1409584

آگهی مفقودی

ایران  ٣٦و ش���ماره موتور ١١٠٧٠١٩و ش���ماره شاس���ی
 NAS٦١٠٠٢٢B١٢٠٩٠١٩بن���ام مصطف���ی وكی���ل زاده
مفقود وازدرجه اعتبارساقط می باشد

خود برخوردارند و هی چ گونه تغییری در سهمیه
تاکسیها ،خودروهای عمومی و گازوئیلی ایجاد
نمیشود و اعضای خانوادههایشان نیز مشمول
دریافت یارانه سهمیه 15لیتر بنزین میشوند.
س ــاالری تأکید ک ــرده اســت بــر اس ــاس ایــن طرح
سهمیه بنزین خودروهای عمومی به جای واریز
به کــارت سوخت ،به حساب بانکی صاحب آن
خودرو واریز میشود و برای خودروهای شخصی
سهمیهای معادل 15لیتر به ازای هر فرد به حساب
سرپرست خانواده واریز میشود.

◾

◾ب ــررس ــی تـخـصـیــص سـهـمـیــه  ۶۰ل ـی ـتــری به
خانوادههای کمجمعیت

به گفته وی ،ذخیره بنزین سهمیهای که در کارت
سوخت خودروها و موتورسیکلتها وجود دارد،
حفظ خواهد شد و مردم نباید از این بابت نگرانی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت سپید معدن بیهق(سهامی خاص) به شماره
ثبت 1149شناسه ملی10380122567
بدینوس��یله ازکلیه س��هامداران یا نماینده قانونی
آن��ان دع��وت بعم��ل م��ی آی��د ت��ا در جلس��ه مجمع
عموم��ی فوق العاده که درتاریخ 1400/10/14س��اعت
10صب��ح به آدرس روس��تای مهر مس��جدجامع منزل
حس��ین مه��ری برگزار م��ی گ��ردد ش��رکت نمایند.
دستورجلس��ه-1 :بررس��ی تعطیلی معدن طی10سال
گذشته -2انحاللشرکت .رئیسهیئتمدیرهشرکت

ژانومه
مدل 4950
 ۵,۳۸۸,۰۰۰تـومـان

خبر

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتوگو
با قدس آنالین خبر داد

داشته باشند.
معاون وزیــر نفت با اشــاره به اینکه در ایــن طرح
امکان خرید و فروش سهمیه کارت وجود خواهد
داشت میگوید :تخصیص سهمیه  ۶۰لیتری به
خانوادههای کمجمعیت بررسی میشود.
به گفته وی قرار است به ازای هر نفر  ۱۵لیتر واریز
شــود ولــی تمهیداتی دیــده شــده اســت تا در این
طرح به صورت آزمایشی خانوادههایی که تعداد
نفراتشان کمتر از سقف  ۶۰لیتر ا ســت همان
سهمیه ۶۰لیتر را دریافت کنند.
لــواســانــی ،سرپرست منطقه آزاد کیش نیز از
پیشبینی سامانه مبادله بنزین برای افــرادی که
خودرو ندارند خبر داده و میگوید :این سامانه برای
افراد فاقد خودرو یا دارای سهمی ه اضافه طراحی
شــده به طــوری که در ایــن سامانه هممیتوان از
میزان موجودی بنزین مطلع شد و هم آن را برای
بازار اینترنتی بنزین به فروش رساند.
ویمیافزاید:یارانهسهمیهبنزینازهرکارتبانکی
قابل برداشت اســت و افــراد در صــورت نداشتن
خــودرو میتوانند این یارانه را با اپلیکیشنی که
بــه همین منظور طــراحــی شــده اســت بــه فــروش
برسانند.

◾امکان فروش خودکار بنزین سهمیهبندی
ساالری میافزاید :بر پایه این طرح ،افرادی که به هر
دلیلامکانفروشسهمیهخودیاانتقالبهدیگری
را نداشته باشند ،پس از مدت مشخصی ،مبلغ
آن را بهصــورت فــروش خودکار ،در حساب خود
دریافت خواهند کرد.
به گفته وی ،به طور کلی در طرح اختصاص بنزین
صفحهکد3ملی ،مردم ایران در دو گروه دستهبندی
به هر
میشوند :گروه نخست کسانی هستند که خودرو
دارند و همه سهمیهشان را مصرف میکنند و گروه
دوم کسانی را شامل میشود که تمام یا بخشی از
سهمیهشان مصرف نشده باقی میماند .این افراد
که اغلب فاقد خودرو هستند میتوانند با نصب
سامانه مبادله بنزین در گوشی خــود ،سهمیه
سوخت خــودشــان را با عرضه در بخش فروش
اپلیکیشنمربوط،نقدکنند.
وی با بیان اینکه در این سامانه هممیتوان از
میزان موجودی بنزین مطلع شد و هم آن را برای
بازار اینترنتی بنزین به فروش رساند میافزاید :اگر
میزان بنزینی که افراد استفاده میکنند بیشتر
از سهمیه بــا شــد ،بخش «سهمیه» و «آزاد»
جداگانه محاسبه خواهد شد و ا ف ــراد متوجه
میشوند که چند لیتر بنزین سهمیهای و چند
لیتر بنزین آزاد استفاده شده و از میزان پرداختی
خود مطلع میشوند.
گفتنی است؛ فراهم کردن زیرساختها در روند
اجــرای طــرح جدید تخصیص سهمیه سوخت
براساس کد ملی بر عهده شرکت پاالیش و پخش
فراوردههای نفتی ،وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات است.

رضا طلبی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
گـفــت :بیتدبیری در ص ــادرات دام ،افــزایــش
قیمت گوشت قرمز را به همراه داشته است.
علیاصغر ملکی در گفتوگو با قدس آنالین
اظهار کرد :وضعیت گوشت قرمز با مجوزهایی
کــه ب ــرای صـ ــادرات دام ص ــادر شــده بــه سمت
افزایش قیمت سوق پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قیمت این کاال در هفته جاری
به طور میانگین کیلویی ۵هــزار تومان افزایش
پیدا کرده است ،افــزود :اگر روند صــادرات دام
ادامه پیدا کند به طور یقین در هفته آینده نیز
افزایش ۵هزار تومانی را برای این کاال باید انتظار
داشته باشیم .ملکی با اشاره به اینکه اگر جلو
صادرات دام گرفته نشود در حوزه گوشت قرمز
تا پایان ســال با چالش جــدی مواجه خواهیم
شد ،ادامه داد :متأسفانه دالالنی از کشورهای
عراق و امارات دامهای کشور را با مجوزهایی که
صادر شده است خریداری کرده و از کشور خارج
میکنند که این موضوع زمینه کاهش عرضه
دام برای بازارهای داخلی را فراهم کرده است
و این مسئله را به اطالع مسئوالن پشتیبانی
امور دام نیز رساندهایم و به آنها اعالم کردیم
موقعیت فعلی زمان مناسبی برای صادرات دام
نیست .رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در
مورد کشتار دام مولد نیز گفت :از ابتدای سال
جاری دامداران به دلیل گرانی نهادههای دامی
توان نگهداری دامهای مولد خود را ندارند و به
ناچار آنها را روانه کشتارگاهها میکنند که در
این باره در بازههای زمانی مختلف هشدارهای
الزم را به مسئوالن مرتبط نیز ا عــام کرد هایم
اما متأسفانه توجهی نشده ا ســت .ملکی در
م ــورد اظ ـهــارات ش ــورای تأمین مبنی بــر عدم
گرانی قیمت گوشت قرمز نیز بیان کرد :شورای
تأمین به دلیل اینکه به دنبال افزایش صادرات
دام از کشور است اظهارات بیاساسی درباره
قیمت گوشت عـنــوان میکند کــه بــا واقعیت
فاصله زیادی دارد .متأسفانه مجوزی که برای
صادرات هر رأس دام گرفته شده است به مبلغ
یک میلیون و 500ه ــزار تومان خرید و فروش
میشود.
وی با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز نسبت به
سایر کاالها در سالهای اخیر افزایش قیمت
کمتری داشته اســت ،اف ــزود :از طرفی قدرت
خرید مردم نیز برای خرید این کاال کاهش پیدا
کــرده و سرانه مصرف از ۱۲.۵کیلو به  ۵.۵کیلو
برای هر نفر کاهش پیدا کرده است .
ملکی با اشــاره به اینکه قیمت ۱۵۰ه ــزار تومان
برای هر کیلو گوشت قرمز منطقی است ،افزود:
اگر اقدامهای مناسب برای کنترل قیمت مرغ و
تخممرغ در کشور صــورت نمیگرفت و قیمت
این کاالها روند صعودی فزاینده به خود میگرفت
قیمت گوشت قرمز در حال حاضر بیش از کیلویی
۲۵۰هزار تومان بود .

ایجاد
 ۲۱۷هزار
فرصت شغلی
از ابتدای دولت

حجتاهلل
عبدالملکی؛ وزیر
تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت:
از زمان آغاز به
کار دولت تاکنون،
براساس آمارهای
سامانه «رصد» این
وزارتخانه
 ۲۱۷هزار فرصت
شغلی ایجاد شده و
در همین راستا
 ۱۳۰هزار فقره
بیمه برای افراد
صادر شده است.

3

اقتصاد

آگهی تغییرات شرکت افق معدن تابران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  44901و شناسه ملی 10380610315

آگهی مزایده خودرو

1409560

1409482

اداره کل بازرسی خراسان رضوی
در نظر دارد تعداد  2دستگاه خودرو
پژو  405به رنگهای نقره ای و بژ
مدل  1385از طریق مزایده عمومی
به فروش می رساند (زمان بازدید
 1400/10/8تا  )1400/10/13لذا جهت
اطالع از شرایط مزایده در ساعات
اداری با تلفن  37664666تماس
برقرار نمایید .داخلی 121

خبر
خوب

افزایش قیمت گوشت
نتیجه بیتدبیری در صادرات دام

◾

1409502

بدینوس��یله جهت ش��رکت در مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده نوب��ت اول در روز پنج ش��نبه مورخ
 1400/11/14س��اعت  16:00واقع در 75متری عمار یاس��ر-خیابان ش��هیدآیت اله قدوسی -کوچه  -9طبقه
همكف دانشگاه اصول الدین از کلیه اعضای تعاونی دعوت بعمل می آید.
دستورات جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره
 -2استماع گزارش بازرس
-3طرح و تصویب صورت های مالی سال 1399-1400
 -4پیشنهاد و تصویب برنامه و بودجه سال 1400-1401
 -5تصمیم گیری در خصوص معوقات پاداش مربوط به سالهای  1397-1398و 1398-1399و 1399-1400و
1400-1401
-6تصمی��م گی��ری در خصوص اصالح یا ع��دم اصالح عنوان قرارداد مدیریت پیمان در راس��تای معرفی به
سازمان تامین اجتماعی
 -7انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل
-8انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -9اخراج از عضویت اعضای بدهكار
داوطلبان نامزدی انتخابات هیئت مدیره و بازرسی از تاریخ انتشار آگهی حداکثر هفت روز مهلت دارند با
ارائه مدارک الزم ،به دفتر تعاونی مراجعه و ثبت نام نمایند .همچنین اعضاییكه امكان حضور در جلسه فوق
را ندارند ،می توانند حداکثر تا تاریخ  1400/11/13برای حضور در این جلسه باتفاق فرد جایگزین برای اخذ
برگه ورود به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
فرد جایگزین صرف ًا با در دس��ت داش��تن برگه تایید شده وکالت از سوی تعاونی می تواند در جلسه حضور
یافته و در رای گیری شرکت نماید
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسكن اتحاد کوثر کریمه

1409561

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن اتحاد کوثر کریمه

است و تصویب نشده است .در همین راستا
و برای اطالع دقیق مردم هفته آینده از وزیر
نفت دعــوت کردیم به کمیسیون تشریف
بیاورند و به نمایندگان توضیحات را ارائه
کنند؛ چراکه معتقدیم وجود برخی ابهامها
برای مردم نگرانی به وجود میآورد و برخی به
این دامن میزنند که قیمت بنزین افزایش
خواهد داشت که به هیچ عنوان بنزین گران
نمیشود .وی در پاسخ به ایــن پرسش که
«در صورت اجرای موفق این طرح در کیش و
قشم و برای اجرا در سراسر کشور آیا دولت
به مصوبه مجلس نیاز دارد؟» ،گفت :حتما ً
برای اجرا در کل کشور حتی اگر اجرا در کیش
و قشم موفقیتآمیز باشد نیاز به مصوبه
مجلس هست و باید در جلسه ســران قوا
مطرح شود و برای آن پیوستهای مختلف
فرهنگی ،اجتماعی ،رســان ـهای ،امنیتی،
بودجهای و ...تهیه و تدوین شود.

درهم امارات (سنا)

73.453

دینارعراق (سنا)
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399،07،10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان انور کامكار رجبی با شماره ملی  0941875954به نمایندگی
از ش��رکت فدک قدر تكسا(سهامی خاص) با شناس��ه ملی  10380582517به سمت رئیس هیئت مدیره -هادی مشمول با شماره ملی 0942893158
به نمایندگی از ش��رکت معدن آزمایان خاور قدر خراسان(س��هامی خاص) با شناس��ه ملی  10380621874به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیوان
ش��یعیان با ش��ماره ملی  0793422051به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند .ب) آقای هادی مشمول با شماره ملی
 0942893158به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت  2سال تعیین گردیدندوکلیه اوراق بهادار و تعهد آور رسمی و بانكی با امضاء ثابت مدیر عامل
و متغیر رئیس هیئت مدیره یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های اداری عادی با امضاء واحد مدیر عامل
همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود .هیئت مدیره قس��متی از اختیارات خود در ماده  40اساس��نامه را به مدیر عامل شرکت به شرح ذیل تفویض
نمودند  -1 :نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی به نحوی که با مصوبات هیئت مدیره در خصوص صاحبان
امضاء مجاز شرکت تعارض نداشته باشد -2 .افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانكها و موسسات (بارعایت صرفه و صالح شرکت)  -3حق
نصب و عزل مأمورین و کارکنان عادی ش��رکت و تعیین س��ایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری
وراث آنها(در خصوص کارکنان و مدیران ارشد اختیار با هیئت مدیره خواهد بود)  -4دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و
متفرعات(با رعایت صرفه و صالح ش��رکت)  -5به امانت گذاردن هرنوع اس��ناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها به
نفع شرکت  -6اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه
به امر دادرس��ی از حق پژوهش,فرجام ,مصالحه ,تعیین وکیل ,س��ازش ,ادعای جعل نس��بت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با اختیار صلح و
بطور کلی استفاده از کلیه حقوق اجرای کلیه تكالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل
ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس  ,اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کامال قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد,دعوی جلب شخص
ثالث و ورود ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ,اعطای مهلت برای
پرداخت مطالبات شرکت در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محكوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
 -7مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت تجاری و اختراع.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1250006

