جهانپورهشدارداد:

امکان کمبود برخي
داروهاي داخلي
با مشکل نقدينگي
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سخنگوي سازمان غذا ودارو با اشاره به حجم باالي بدهيهاي سازمانهاي بيمهگربه حوزه
دارويي کشورگفت :درحال حاضر تاخيربرخي بيمهها درپرداخت مطالبات به يک سال
ميرسد .درصورت ادامه اين روند ،ممکن است برخي ازتوليدکنندگان داخلي نتوانند مواد
اوليه همه داروها وخطوط توليدشان را تامين کنند ودربرخي موارد دچارکمبود درزمينه
داروهاي توليد داخل شويم .دکترکيانوش جهانپوردرگفتگو با ايسنا با اشاره به تاخيرهاي
طوالنيمدت درپرداخت مطالبات دارويي ،اظهارکرد :مطالبات دارويي به دوصورت است؛
يکي مطالبات شرکتهاي پخش وشرکتهاي دارويي ازداروخانهها بخصوص داروخانههاي
خصوصي است وديگري که حجم بيشتري دارد مطالبات شرکتهاي دارويي ازبيمارستانها
بويژه بيمارستانهاي دولتي است.وي با بيان اينکه درهردوبخش ،دارودراختياربيماران
گذاشته شده است ،گفت :بايد توجه کرد که قسمت اعظم بيماراني که اين داروها را دريافت

اجتماعي

رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران:

فرزندان خانوادههاي شاد حضو ر
درخانه را به بيرون ترجيح ميدهند

»
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رئيس ستاد استهالل:

» خبر

شهردارتهران:

جمعه عيد سعيد فطراست

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري خبرداد:

اجراي افزايش حقوق سال۹۷
بازنشستگان کشوري از ماه جاري

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري با اشاره به پرداخت حقوق بازنشستگان
کشوري پيش ازعيد سعيد فطر ،اعالم کرد :حقوق بازنشستگان فرهيخته اين
صندوق براساس احکام جديد سال ۹۷که روزگذشته صادرشد ،درهمين ماه
پرداخت مي شود.به گزارش فارس ،جمشيد تقي زاده گفت :با تالشهاي
صورت گرفته ،احکام افزايش حقوق ساالنه وهمچنين همسان سازي حقوق
بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي کشوري درسال 97روزسه شنبه
صادرشده ومابه التفاوت مربوط به ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال جاري
با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.وي گفت :دراجراي ماده 30قانون برنامه
ششم توسعه وبند(ج) تبصره( )12قانون بودجه سال 1397کل کشورکه حقوق
کليه بازنشستگان و موظفين مشترک صندوق بازنشستگي کشوري که تا پايان
سال 1396بازنشسته ،ازکارافتاده يا فوت شده اند10 ،درصد افزايش مي يابد،
وبه منظوراجراي همسان سازي حقوق پس از اعمال اين ميزان افزايش ،براي
آن دسته از افرادي که کمتراز 2ميليون تومان حقوق دريافت مي کنند ،به
صورت پلکاني ازافزايش حقوق برخوردارخواهند بود .تقي زاده با بيان اينکه
براين اساس ،آن دسته از بازنشستگاني که حقوق کمتري دريافت مي کنند
ازافزايش حقوق بيشتري برخوردار مي شوند ،اظهار داشت :حداقل حقوق
پرداختي به بازنشستگان کشوري با 30سال سابقه خدمت امسال يک ميليون
و 200هزارتومان خواهد بود وميانگين افزايش ساالنه به همراه همسان سازي
سال 97حدود 19درصد است .وي يادآورشد 84 :درصد بازنشستگان تحت
پوشش ازافزايش حقوق درقالب همسان سازي برخوردارشده اند.

کردهاند بيمهشدگان سازمان تامين اجتماعي ،بيمه سالمت و ...بودهاند بنابراين زمانيکه
سازمان بيمهگرسهم ۷۰درصدي خود را پرداخت نکند يا با تاخيرزياد پرداخت کند ،اقتصاد
دارودچارمشکل ميشود.جهانپورادامه داد :درحال حاضربرخي ازسازمانهاي بيمهگربالغ بر۱۰
ماه تا يکسال درپرداخت مطالبات داروييشان تاخيردارند .وي افزود :درصورت ادامه اين
روند ممکن است برخي ازتوليدکنندگاني که توان مالي کمتري دارند ،نتوانند مواد اوليه
همه داروها وخطوط توليدشان را تامين کنند وبرهمين اساس ممکن است دربرخي موارد
دچاربروزکمبود درزمينه داروهاي توليد داخل شويم ومجبورشويم که نيازکشوررا ازطريق
واردات تامين کنيم.جهانپور افزود :اين موضوع يک حساب دودوتا چهارتاست وباالخره هربنگاه
اقتصادي يک آستانه تحملي دارد وتا حدي ميتواند دربرابرمشکالت مالي مقاومت کنند.
ازيک حدي به بعد نبايد انتظارداشت که آنها بتوانند تمام توانشان را به کاربگيرند.

خبر »

رئيس ستاد استهالل دفترمقام معظم رهبري گفت:
جمعه ۲۵خرداد ماه ،عيد سعيد فطر ،مطابق با اول
ماه شوال است.به گزارش فارس ،حجتاالسالم احمد
مروي ،گفت120 :گروه روزپنجشنبه مصادف با روز29
ماه مبارک رمضان براي ديدن ماه هالل ماه شوال اقدام
ميکنند.وي افزود :پيشبينيها اين است که اگرشرايط
مساعد باشد ونتيجهاي به دست آيد ،طبيعتاً جمعه25
خرداد ماه جاري اول ماه شوال خواهد بود واگرنتيجهاي

دادستان تهران مامور رسيدگي
به ادعاهاي ياسي اشکي شد

دادستان کل کشور،دادستان عمومي وانقالب تهران را موظف کرد ادعاهاي
مطرح شده دريک برنامه تلويزيوني مربوط به نوعي بيماري کمترشناخته شده را
دراسرع وقت پيگيري و نتيجه را گزارش کند.به گزارش روابط عمومي دادستاني
کل کشور،درپي پخش برنامه اي درتاريخ  ۸خرداد امسال دريکي ازشبکه هاي
سيماي جمهوري اسالمي ايران وطرح ادعاهايي درباره نوعي بيماري ،معاونت
حقوق عامه دادستاني کل کشورپس ازانجام بررسي هاي الزم واعمال واعالم
نظرکارشناسان ومتخصصان ذي ربط درخصوص کذب بودن مطالب وادعاهاي
مطرح شده درآن برنامه ،گزارشي به دادستان کل کشورارائه داده است.به دنبال
اين بررسي هاي اوليه ،دادستان عمومي وانقالب تهران ازسوي دادستان کل کشور
مامورشد برابربا مقررات ،دراسرع وقت و با توجه به آثاروتبعات ادعاهاي مطرح شده
درآن برنامه درجامعه ،موضوع را پيگيري وتعقيب کند ونتيجه نيزبراي عموم اعالم
شود .حجت االسالم منتظري همچنين دستورداد نسبت به وجوه جمع آوري شده
نيزبرابرمقررات اقدام وازتضييع حقوق عامه جلوگيري شود.

بدهي شهرداري تهران بيش از ۵۰هزارميليارد تومان است

برخالف اين به دست آيد ،توسط ستاد استهالل دفترمقام
معظم رهبري اعالم خواهد شد.وي ادامه داد :احتمال رويت
درمناطق جنوبي بيشتراست ،گروههاي قوي وتخصصي
به مناطق جنوبي اعزام ميشوند.مروي اظهارداشت:
بارها سوال شده است که چرا اعالم رويت هالل ماه
شوال درساعات پاياني شب انجام ميشود ،درپاسخ بايد
گفت ازآنجا که زمان وتوقف ماه درآسمان خيلي کوتاه
است ،اعالم فرآيند طوالني است .زيرا دربرخي مناطق
امکان ارتباط تلفني نيست وگروه استهالل بايد به جايي
برسد که امکان تماس داشته باشد.وي اظهارداشت:
کساني که ادعاي رويت ميکنند کارشناسان مرکزبا
آنها صحبت ميکنند وسواالت متعددي ميپرسند
وازآنجايي که به يکي دوتا نقل اکتفا نميشود ،همه
اين موارد جمعآوري وخدمت رهبر انقالب ارائه ميشود
ووقتي براي معظمله محرزشد ،اعالم ميشود ،براي همين
اين فرآيند طوالني است.

شهردارجديد تهران با بيان اينکه بدهي شهرداري
تهران بيش از ۵۰هزار ميليارد تومان است ،گفت:
هنوزميزان دقيق بدهي دولت به شهرداري مشخص
نيست .محمدعلي افشاني در گفتگوبا فارس ،در خصوص
ميزان ديون دولت به شهرداري تهران ،گفت :قراراست
گزارشي در اين زمينه تهيه شود تا ميزان ديون
مشخص شود .هنوزميزان بدهيهاي قطعي دولت
به شهرداري مشخص نيست و زماني که نهايي شود
اعالم ميکنم .وي درخصوص بدهي شهرداري گفت:
ميزان ديون بسيار باالست و قريب به  50هزارميليارد
تومان شهرداري تهران بدهي دارد .افشاني گفت :اين
درحالي است که بودجه سال جاري شهرداري 17
هزارميليارد است ونزديک به  14هزارميليارد آن جاري
است .شهردارتهران با اشاره به رايزنيهاي صورت گرفته
با بانکها براي پرداخت ديون گفت :از طرفي امالک
و داراييهايي هم شهرداري دارد که مي تواند به مرور

زمان ديون خود را به پيمانکاران پرداخت کند .به گفته
شهردار تهران ،با پيمانکاران به صورت مرحلهاي تسويه
حساب ميکنيم .وي همچنين در خصوص پروژههاي
نيمهتمام در شهرداري تهران گفت :در حال بررسي
پروژهها هستيم وآنها را با اولويت پروژههاي نيمهتمام
اجرايي ميکنيم اما بايد بودجههاي الزم تأمين شود.
افشاني درخصوص انتشار اوراق مشارکت ،گفت :براي
متروحتماً اين کارانجام ميشود.

دادستان تهران عنوان کرد:

غفلت دستگاههاي اجرايي و قضائي درآشفته بازار اصناف

دادستان تهران با اشاره به غفلت دستگاههاي اجرايي وقضائي درآشفته
بازاراصناف ،گفت :پيش ازانقالب ،اتاق اصناف دههابرابراتحاديههاي
امروزقدرت داشت .امروزبا اينکه دستگاههاي زيادي براي نظارت وجود
دارد ،کمترين نظارت درحوزه مواد غذايي است.به گزارش مهر ،عباس
جعفري دولتآبادي با خاطرنشان کردن نقش اتحاديهها درارتباط با
اصناف ،ازتشکيل هزاران صنف ومراکزکاري وتجاري بدون مجوزانتقاد
نمود وگفت :هروقت به اين موضوع ورود کردهايم ،با اين عبارت
که بيکاري زياد است وبگذاريد مردم کارشان را انجام دهند مواجه
بودهايم ونتيجه اينکه به جاي صد هزارواحد مجاز ،يک ميليون واحد
غيرمجازتشکيل ميشود وبعد هم اعالم ميشود که به لحاظ کمبود
بازرس قادربه انجام نظارتها به طورکامل نيستند.جعفري دولت
آبادي به تجربهاي درمورد نظارت برآرايشگاههاي زنانه غيرمجازاشاره
کرد وگفت :مطابق اظهارات رئيس اتحاديه آرايشگاههاي زنانه ،براي
هزاران آرايشگاه زنانه مجازوغيرمجازتنها 20بازرس وجود دارد که قادربه
نظارت براين تعداد واحد صنفي نميباشند واين مشکل درديگرصنوف
واتحاديهها نيزمصداق دارد.دادستان تهران وضع آشفت ه فعلي را ناشي
غفلت دستگاههاي اجرايي ،اتحاديهها وحتي قضائي ،اقدامات صورت
گرفته درحوزه اصناف و دورشدن اتحاديهها ازوظايف ذاتي خود دانست
وادامه داد :درتغيير روزانه قيمتها ،کمبود کاال دربعضي حوزهها ،عدم
عرضه کاال يا عدم رعايت بهداشت درحوزههاي متعدد که مردم آ ن را

لمس ميکنند ،اگردستگاههاي مرتبط به وظايفشان عمل ميکردند،
اينهمه نابساماني که نتايج سوء آن به مردم برميگردد مشاهده نميشد.
وي تصريح کرد :سازمان استاندارد ،سازمان تعزيرات حکومتي ،وزارت
صنعت ،معدن وتجارت ،اتحاديههاي صنفي ودهها دستگاه ديگرمسئول
تنظيم اين امورهستند و عِده و ّعده الزم را نيزدارند تا گراني وعرضه
کاال را کنترل کنند ولي متاسفانه درهر حوزهاي شاهد نابساماني
هستيم.جعفري دولت آبادي به وضعيت امنيت غذايي کالنشهرتهران
اشاره کرد وگفت :پيش ازآغازسال جديد با همکاري وزارت بهداشت
بازديدي ازتعدادي رستورانها صورت گرفت که در رابطه با رعايت
بهداشت وضعيت مطلوب ارزيابي نشد.دادستان تهران با يادآوري نقش
تاريخي اتحاديهها در نظارت بر صنوف و با طرح اين پرسش که چرا
هميشه بايد دادستان و سازمان تعزيرات ورود کنند و اتحاديهها از
ظرفيت خود براي مقابله با کساني که حقوق مردم را رعايت نميکنند
غافل هستند ،اظهارداشت :پيش از انقالب اسالمي ،اتاق اصناف دهها
برابراتحاديههاي امروزقدرت داشت ،اما امروزبا اينکه دستگاههاي زيادي
براي نظارت وجود دارد ،ولي کمترين نظارت درحوزه مواد غذايي و
بهداشت عمومي صورت ميگيرد.وي افزود :پيش از ماه مبارک رمضان
بازديدي ازقناديها وشيريني فروشيها به عمل آمد که وضعيت خوبي
مشاهده نشد واز 68قنادي بازديد شده7 ،مورد اخطارپلمب گرفت،
در 3مورد معدوم سازي مواد مصرفي انجام شد 2،مورد جريمه ويک

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر
شماره  5خوي

دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي
فوقالعاده (نوبت سوم) شركت تعاوني
اعتبار فرهنگيان شهرستان خرمدره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
نوبت اول شركت تعاوني اعتبار
فرهنگيان ملكان به شماره ثبت 60

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
شركت جهاد نصر لرستان
(سهامي خاص)

جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر شماره
 5خوي در ساعت  11روز پنجشنبه مورخه  97/04/14در محل پروژه مسكن
مهر شماره  5خوي واقع در انتهاي جاده آغچه قشالق تشكيل ميگردد .از
عموم اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند و يا با
توجه به مفاد اساسنامه وكالي خود را كتبا معرفي نمايند .الزم به توضيح
اينكه براساس مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي
كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را به موجب
وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار
نمايد در اين صورت هر عضو شركت ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر
سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد
و كليه وكالتنامههاي عادي بايد از زمان انتشار آگهي تا  24ساعت قبل از
برگزاري مجمع در ساعات اداري در محل اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
شهرستان خوي و با حضور طرفين وكالتنامه تنظيم شود تا پس از احراز
هويت طرفين ،عضويت متقاضي و اهليت نماينده ،به تاييد نماينده اداره
مستقر در محل رسيده و ورقه ورود به مجمع دريافت نمايند.
دستورجلسه:
 تصميمگيري درخصوص انحالل شركت تعاونيتاريخ انتشار97/3/24 :
خ ش97/3/24 :
اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان خوي
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جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان ملكان راس
ساعت  10صبح روز شنبه  23تيرماه  1397در محل نمازخانه اداره آموزش
و پرورش شهرستان ملكان برگزار ميگردد .از كليه اعضا دعوت ميشود
راس ساعت مقرر در محل فوق حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره صورتهاي مالي و حساب سود و زيان
سالهاي مالي  95و 96
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال مالي 97
 -4اتخاذ تصميم نسبت به ذخاير و تقسيم سود و زيان
 -5اتخاذ تصميم در مورد افزايش سرمايه اعضا
 -6انتخاب بازرسان براي مدت قانوني
 -7تعيين خط مشي آتي شركت
ضمنا كساني كه ميخواهند كانديداي هيات بازرسي شوند ميبايست با
در دست داشتن مدارك پرسنلي جهت تكميل فرم تا  10روز بعد از انتشار
آگهي به دفتر شركت مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/3/24 :
خ ش97/3/24 :
هيات مديره شركت
تعاوني اعتبار فرهنگيان ملكان
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بنا به تصميم هيات مديره شركت تعاوني اعتبار مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت سوم در ساعت  17روز شنبه مورخ  97/4/9در محل هنرستان
دخترانه سراج خ امام خرمدره برگزار ميشود.
بدينوسيله از كليه صاحبان سهام دعوت مي گردد در تاريخ و ساعت
يادشده فوق براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع
مزبور حضور به هم رسانند و يا وكالي خود را با توجه به ماده  19آييننامه
اجرائي نحوه برگزاري مجمع عمومي (مبني بر اينكه تعداد آراء وكالتي
هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي ميباشد) با
مراجعه به دفتر تعاوني به آدرس تعاوني در ساعات اداري و تكميل فرم
وكالتنامه از بين اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستورجلسه:
 .1طرح و تصويب اساسنامه جديد منطبق با قانون بخش تعاون
 .2تصميمگيري درخصوص تغيير ماده  21اساسنامه (افزايش تعداد اعضاي
عليالبدل هيات مديره)
 .3تصميمگيري درخصوص ماده  6اساسنامه تغيير مركز اصلي عمليات
تعاوني
توضيحات:
براي ورود به جلسه همراه داشتن ورقه سهام يا گواهينامه موقت سهام با
كارت عضويت و با دفترچه عضويت الزامي بوده وگرنه مانع از ورود اعضاء
به مجمع خواهد شد.
تاريخ انتشار97/3/24 :
مديرعامل شركت تعاوني
خ ش97/3/24 :
فرهنگيان شهرستان خرمدره

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنها دعوت ميشود
تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت جهاد نصر لرستان (سهامي
خاص) به شماره ثبت  1313و شناسه ملي  10861265291در روز يكشنبه
مورخ  1397/04/10راس ساعت  16كه در محل سالن اجتماعات سازمان جهاد
كشاورزي استان لرستان واقع در خرمآباد  -خيابان انقالب  -جنب مصلي
الغدير  -سازمان جهاد كشاورزي برگزار ميگردد ،حضور به هم رسانيد.
الزم به ذكر است برگ ورود به جلسه شخص سهامدار الزاما با ارائه كارت
ملي و برگ ورود به جلسه شخص وكيل با ارائه وكالتنامه و كارت ملي
موكل ،قبل از تشكيل جلسه در محل مذكور ارائه ميگردد .ضمنا هر شخص
سهامدار ميتواند حداكثر وكالت  5نفر را بر عهده گيرد.
دستورجلسه:
 .1تصميمگيري درخصوص افزايش سرمايه شركت و تفويض اختيار به
هيات مديره جهت اجراي مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده
 .2تغيير سال مالي شركت از  9/30هر سال  12/29هر سال
سهامداران محترمي كه تمايل دارند به عنوان عضو ناظر يا منشي در جلسه
شركت نمايند الزم است درخواست كتبي خود را حداكثر تا روز سهشنبه
مورخ  1397/04/05به امور سهام شركت ارائه نمايند.
تاريخ انتشار97/3/24 :
هيات مديره شركت
خ ش97/3/24 :
جهاد نصر لرستان (سهامي خاص)

مورد تشويق شد ومابقي نيزاخطاررفع نقص دريافت کردند.جعفري
دولت آبادي با تاکيد براينکه اتحاديهها در برخورد با صنف متخلف
ازحمايت دادستاني برخوردارخواهند بود ،ادامه داد :اتحاديهاي که خود
درپروانه صادره عرضه قليان را ممنوع کرده است ،حاضرنيست صنوف
مختلف را پلمب کند ومانع از ادامه فعاليت آن شود ولذا پليس يا
دادستاني به تعطيل کردن اين قليانسراها اقدام ميکنند.وي خاطرنشان
کرد :امروزدرکشورهمه منتظرهستند که اقدامات سلبي بر اقدامات
دستگاههاي اجرايي واتحاديهها توفق پيدا کند؛ يعني دادستان ابتدا
دستورپلمب صادرکند وبقيه آن را تحسين نمايند؛ در حالي که تعطيل
کردن صنوف غيرمجاز وظيفه دستگاههاي اجرايي واتحاديهها است که
بايد ازاين ظرفيت استفاده کنند.دادستان تهران بيان داشت :مردمي
که هرروزگراني ،تغييرقيمتها ،احتکار ،عدم عرضه کاال ،عرضه کاالي
فاسد ومعيوب ودهها نمونه ديگررا ميبينند سؤال ميکنند که چرا وضع
اينگونه است؛ درحالي که مردم ما مستحق وضع اخير درحوزه ارزوسکه
وماشين وگراني واين نابسامانيها نيستند واگردستگاهها به وظايفشان
عمل ميکردند ،وضعيت کشوراينگونه نبود.دادستان تهران خاطرنشان
کرد :اخيرا ً حمل ونقل کشوريک مرتبه دچارآسيب شد ومشکالتي را
براي کشورايجاد کرد؛ درحالي که اگراتحاديههاي موفقي داشتيم ،اين
حوادث رخ نميداد؛ آنچه موجب بروزبرخي نارضايتيها شده ،برخي
ت براموراست.
بيتدبيريها ،عدم توجه به قوانين وعدم نظار 

آگهي تغييرات شرکت خدمات مسافرتي زيارتي ميثاق شجره
خراسان شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  15153و شناسه
ملي  10380307829به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ
 1397/02/25ونامه شماره  97/19/3236مورخ  1397/02/26مديريت
حج و زيارت استان خراسان رضوي تصميمات ذيل اتخاذ شد  :رضا
رحيمي خوش با کد ملي  0938496808به سمت مدير عامل و رئيس
هيئت مديره و محمد رحيمي خوش با کد ملي  0944914713به
سمت نائب رئيس هيئت مديره و محبوبه کيهاني يزدي با کد ملي
 5229242752به سمت عضو هيئت مديره شرکت براي براي مدت
دو سال انتخاب گرديدند .کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمي
و بانکي با امضاء مدير عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()188542
آگهي تغييرات شرکت کيهان نقش توس شرکت سهامي خاص به شماره
ثبت  49737و شناسه ملي  10380662324به استناد صورتجلسه هيئت
مديره مورخ  1397/03/01تصميمات ذيل اتخاذ شد  :کليه اوراق و اسناد
بهادر و تعهد آور بانکي و اداري و عادي از قبيل چک و سفته و بروات و
قراردادها عقود اسالمي با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره همراه
بامهرشرکت معتبر مي باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()188535

آگهي تغييرات شرکت تيران صنعت سپهر شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  30057و شناسه ملي  10380453007به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/02/05تصميمات ذيل اتخاذ
شد  :آقاي مرتضي فرزين کيان به کد ملي 0938955446به سمت
عضو هيات مديره و مدير عامل آقاي محمد علي فرزين کيان به کد
ملي  0946963665به سمت رئيس هيات مديره آقاي مرتضي يزد
فاضلي به کد ملي 0941999424به سمت نايب رئيس هيات مديره
شرکت براي مدت  2سال انتخاب گرديدند .کليه اوراق و اسناد بهادار
و تعهدآور رسمي و بانکي با امضاء (آقاي مرتضي فرزين کيان مدير
عامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()188527
آگهي تغييرات شرکت نگين آذرآترا شرکت سهامي خاص به شماره
ثبت  34581و شناسه ملي  10380498392به استناد صورتجلسه
هيئت مديره مورخ  1397/02/08تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :آقاي
محمد منزل آبادي  0921797532به سمت رئيس هيات مديره وآقاي
عباسعلي منزل آبادي  2121279237به سمت نايب رئيس هيات مديره
آقاي سيد محمد رضا حقي  0931429013به سمت عضو هيات مديره
آقاي هاشم حيدري  0932029671به سمت عضو هيات مديره آقاي
احمد رضايي  0945425678به عنوان عضو و مدير عامل براي مدت
 2سال انتخاب گرديدند.و کليه اوراق تعهد آور با امضاء مشترک مدير
عامل و يکي از اعضاي هيات مديره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد
بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()186830

رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران ،گفت :فرزندان خانوادههاي شاد و با نشاط
حضوردرمحيط خانواده را به ماندن دربيرون ازخانه ترجيح ميدهند.به
گزارش ايسنا ،دکترحسن موسوي چلک با اشاره به اين که خانواده مهم
ترين نهاد اجتماعي ،است ،گفت :جامعه پذيرکردن فرزندان وآموزش مهارت
هاي اجتماعي وارتقاي سواد اجتماعي ازجمله مهم ترين کارکردهاي يک
خانواده به شمارمي آيند.وي همچنين افزود :فرزندان خانوادههايي که
فرهنگ گفتگورا به بهترين شکل ممکن نهادينه کردهاند درايام بزرگسالي
بسيارکمترازساير خانوادهها دچارآسيبهاي مختلف اجتماعي مي شوند.وي
اضافه کرد :عدم برخورداري افراد خانواده ازمهارتهاي ارتباطي کارکرد وهدف
اصلي خانواده را به عنوان يک نهاد اجتماعي تضعيف وخدشه دارمي کند.
موسوي چلک با اشاره به ضرورت وجود فضاي شاد در بطن خانواده ها،
تصريح کرد :ايجاد شادي و نشاط در يک خانواده نيازمند هزينه يا سرمايه هاي
اقتصادي نيست ،درحالي که با کمترين سطح اقتصادي مي توان شادي و
نشاط را در محيط خانواده ايجاد کرد.وي همچنين درادامه افزود :فرزندان
خانوادههاي شاد و با نشاط حضور در محيط خانواده را به ماندن در بيرون
از خانه ترجيح مي دهند.موسوي چلک ،عنوان کرد :سالمت روان والدين
به عنوان يک الگوي مرجع تاثيرمثبتي دررشد وزندگي فرزندان دارد ،به
طوري که فرزندان با الگوگيري هاي مناسب ازوالدين خود از آسيب هاي
مختلف اجتماعي فاصله مي گيرند.وين با اشاره به سرعت انتقال اطالعات
درجوامع امروزي ،اظهار کرد :ارتقاي اطالعات فرزندان ازطريق فضاي مجازي
باعث شده تا نظم موجود درخانوادهها طبق روال سالهاي گذشته عملکرد
موفقي را نداشته باشد.

آغازطرح تابستاني پليس راهور
تهران بزرگ از امروز
رئيس مرکزکنترل ترافيک پليس راهنمايي ورانندگي تهران بزرگ
ازآغازطرح تابستاني پليس راهوردرمعابرپايتخت خبرداد.سرهنگ محمد
رازقي درگفتگوبا ايسنا ،با اشاره به فرا رسيدن ايام تابستان اظهارکرد:
ازامروز 24خرداد ماه طرح تابستاني پليس راهنمايي و رانندگي تهران
بزرگ درسطح معابر وخيابانهاي شهرتهران آغازميشود وبراين اساس
عوامل پليس راهنمايي و رانندگي با حضوردرمعابروبزرگراهها نسبت به
روانسازي و مديريت ترافيک وبرخورد با تخلفات اقدام خواهند کرد.وي
افزود :همچنين خروجيها و وروديهاي شهرتهران نيزبه صورت ويژه تحت
پوشش عوامل پليس راهنمايي و رانندگي قرارخواهد گرفت.

درانتظاراجازه براي رهاسازي آب
در درياچه اروميه

مديردفتراستاني ستاد احياي درياچه اروميه درآذربايجان غربي گفت :منتظردستور
وزارت نيرو براي رها سازي آب در درياچه اروميه هستيم.فرهاد سرخوش درگفتگوبا
ايسنا افزود :وزارت نيرومعتقد است که با توجه به بارش هاي اخير نيازي به
رهاسازي آب براي آبياري کشاورزي نيست ودرصورت اين اقدام بخشي ازآب
ذخيره شده به هدرخواهد رفت.وي افزود :اما آنچه که کارشناسان اعالم کرده اند،
با توجه به افزايش دماي هوا ميزان هدررفت آب پشت اين سدها به دليل گرماي
هوا وتبخير بيش از زمان رهاسازي آن است واز آنجايي که درياچه به آب نيازدارد
بنابراين به نظرستاد احياي درياچه اروميه بهترين گزينه رهاسازي آب اضافي
درپشت سدهاي آذربايجان غربي است.سرخوش تصريح کرد :با توجه به نزديکي
به فصل گرما وافزايش روند تبخيرآب کاهش ترازدرياچه دورازانتظارنيست.وي
تصريح کرد :تراز فعلي درياچه اروميه  1270/82است که نسبت به مهر،96
 51سانتي مترافزايش يافته است.

آگهي تغييرات شرکت خدمات مسافرتي زيارتي ميثاق شجره
خراسان شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  15153و شناسه ملي
 10380307829به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور
فوق العاده مورخ  1397/02/25ونامه شماره  97/19/3236مورخ
 1397/02/26مديريت حج و زيارت استان خراسان رضوي تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :محبوبه کيهاني يزدي شماره ملي 5229242752
و محمد رحيمي خوش شماره ملي  0944914713و رضا رحيمي
خوش شماره ملي  0938496808به سمت اعضاء اصلي هيئت مديره
براي  2سال انتخاب گرديدند  .محمد حسن عرفانيان اميدوار با کد
ملي  0938452649به سمت بازرس اصلي و سيد حسن موسوي
فاروجي با کد ملي  0942791304به سمت بازرس علي البدل
براي مدت يکسال تعيين گرديدند  .روزنامه رسالت جهت درج
آگهي هاي شرکت تعيين شدند  .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
مشهد ()188554
آگهي تغييرات شرکت همگر صنعت فوالد پاسارگاد شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  58986و شناسه ملي  14006051827به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي عادي مورخ  1397/02/25تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :خانم منصوره
زوارئي به شماره ملي  0901017787به عنوان بازرس اصلي  ،خانم فاطمه قالسي
طبس به شماره ملي  0880158808به عنوان بازرس علي البدل براي يک سال
مالي انتخاب گرديدند 2- .روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي
شرکت تعيين شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()188551

آگهي تغييرات شرکت خدمات مسافرتي زيارتي ميثاق شجره خراسان
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  15153و شناسه ملي 10380307829
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/02/25ونامه
شماره  97/19/3236مورخ  1397/02/26مديريت حج و زيارت استان
خراسان رضوي تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :موارد ذيل به موضوع شرکت
الحاق گرديد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد :فعاليت در زمينه
ثبت نام  ,تنظيم و انجام مسافرت هاي زيارتي به خارج از کشور .ذخيره
مکان و هر گونه خدمات زيارتي با رعايت قوانين و مقررات سازمان حج
و زيارت کشورپس از اخذ مجوزهاي الزم ثبت موضوع فعاليت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد  - .نام شرکت به “ خدمات
زيارتي ميثاق شجره خراسان “ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()188529
آگهي تغييرات شرکت زرين زيور آالت تنديس شرکت سهامي خاص به شماره
ثبت  61547و شناسه ملي  14006790979به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1396/06/11تصميمات ذيل اتخاذ شد -1 :آدرس شرکت از
محل قبلي به آدرس جديد  :مشهد ،احمد آباد  ،بلوار ابوذر غفاري  ،خيابان
ابوذر غفاري ( 15ناصر خسرو  ، )14پالک  ، 103ساختمان زنبق ،طبقه اول ،
واحد  2کدپستي 9176875383 :تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به
شرح فوق اصالح گرديد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()188532

اصالحيه
در آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني مصرف
راهآهن دورود كه در مورخ  97/3/21منتشر گرديده جلسه مجمع عمومي
ساليانه نوبت دوم صحيح ميباشد كه بدينوسيله اصالح ميگردد.
تاريخ انتشار97/3/24 :
خ ش97/3/24 :

