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دادستان کل کشور گفت :چرا مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي اجرا نميشود اين شورا با
رياست رئيسجمهور تشکيل جلسه ميدهد پس چرا اجرا نميشود و اشکال ما به وزارت ارتباطات
دادستان کل کشور :و دستگاههاي ديگر عدم اجراي همين مصوبات است .به گزارش فارس ،حجتاالسالم منتظري
ص مسدودسازي اينستاگرام شده
در جمع خبرنگاران در پاسخ به اينکه صحبتهايي در خصو 
است آيا اين اقدام ميشود،گفت :ما بايد معني فيلترينگ را براي مردم درست بيان کنيم ما
چرا مصوبات
ميگوييم بايد اين شبکهها مديريت شود اگر ميشود کاري کرد که شبکههاي «گرامي» بتوانند
شوراي عالي
به مردم خدمت برساند اما آسيب نزند بکنيد اين کار را اگر نميشود بايد تصميم ديگري گرفت.
فضاي مجازي وي ادامه داد :چرا آن روزي که مقام معظم رهبري گفتند کشور احتياج به فضاي مجازي سالم
و شبکه ملي اطالعات دارد مسئولين اين را جدي نگرفتند و نرفتند دنبال اين اقدام؟ منتظري
اجرا نميشود؟ گفت :وقتي ميبينيم که جوانان قدرتمند هستند آنهم در عرصههاي مختلف چرا از قدرت

اجتماعي
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فرماندار تهران:

خبر
بنياد شهيد ،مجددا مکلف به پرداخت
بيمه تکميلي ايثارگران شد

رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شه ر:

شهرداري ،مصوبه شوراي شهر درباره
پارک حاشيهاي را اجرا نکرد
رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر در خصوص مصوبه پارک حاشيهاي
شوراي شهر گفت :شهرداري تهران هنوز مصوبه شورا درباره پارک حاشيهاي
را اجرا نکرده است.محمد عليخاني در گفتوگو با فارس ،افزود :در مصوبهاي
که ما تصويب کرديم قرار بود بر اساس آخرين روشهاي هوشمندسازي پارک
حاشيهاي اداره شود ،اما گفتهاند در يکي از مناطق پايلوت اجرا ميکنيم .اين
در حالي است که چيزي که قرار است در اين منطقه اجرايي شود مصوبه شورا
نيست و مغاير با مصوبه است .عليخاني تأکيد کرد :در روشي که ما در نظر
گرفتهايم بايد يکپارچه کل تهران ديده شود و يک نرمافزار براي تمام پايتخت
نوشته شود و قرار نيست که هر منطقه يک برنامه داشته باشد .وي تأکيد کرد:
مصوبه شورا در خصوص پارک حاشيهاي هنوز اجرايي نشده است.

بخش اجتماعي :فرماندار تهران با اعالم شناسايي
 ۴هزار متکدي در  ۲۰۰نقطه استان افزود :ما در تهران
 ۴۰۰۰متکدي داريم که از اين ميان  ۲۰۰۰نفر کودک
هستند و از ميان کودکان نيز حدود  ۱۴۰۰نفر از
اتباع بيگانه هستند .به گزارش خبرنگار ما ،عيسي
فرهادي در جلسه کارگروه تخصصي اجتماعي و
فرهنگي استان با بيان اينکه  ٣٠درصد از متکديان
متعلق به تهران و بقيه مربوط به شهرستانها هستند،
افزود :از  ۴هزار نفر متکدي شناسايي شده تنها ٣٠

دبير ششمين کنگره بي نالمللي مراقب تهاي ويژه ايران:

 60درصد بخشهاي مراقبت ويژه
مستهلک است

»

عضو کميته کشوري آنفلوآنزا خبر داد:

چهار هزار متکدي در تهران شناسايي شدهاند

با راي نمايندگان؛

با موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،مجددا بنياد شهيد و امور ايثارگران
مکلف به پرداخت بيمه تکميلي ايثارگران شد.به گزارش مهر ،در جلسه علني ديروز
مجلس شوراي اسالمي بررسي طرح اصالح ماده  ۱۳قانون جامع خدمات رساني
به ايثارگران در دستور کار قرار گرفت که کليات آن با  ۱۷۳راي موافق،
 ۱۴راي مخالف و  ۷راي ممتنع از مجموع  ۲۱۶نماينده حاضر در جلسه علني
به تصويب رسيد.در ماده واحده اين طرح آمده است که بندهاي الف و ب ماده
 ۱۳قانون جامع خدمات رساني به ايثارگان با اصالحات و الحاقات بعدي به شرح
زير اصالح مي شود- ۱ :در بند الف پس از عبارت «هر ساله» عبارت «بر اساس
تعداد و سرانه» و بعد از عبارت «بودجه سنواتي» عبارت «به صورت صددرصد
تخصيص يافته» اضافه مي شود و تبصره هاي يک تا چهار آن حذف مي شود.
همچنين بر اساس مصوبه مجلس بند ب اين طرح به شرح زير اصالح مي شود
که بر اساس آن با اجراي حکم اين ماده خدمات بهداشتي و بيمه درماني مکمل
آزادگان ،جانبازان ،ايثارگران شاغل و غيرشاغل ،بازنشسته و والدين ،همسران
و فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل آنها ،بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران
است .تعهدات دستگاه هاي اجرايي و بيمه هاي ذيربط در اين خصوص از
تاريخ  ۹۷/۸/۱تا زمان تصويب اين قانون و تا پايان سال  ۹۷به بنياد شهيد و
امور ايثارگران منتقل مي شود .اجراي احکام اين ماده مانع ارائه خدمات بيمه
درمان تکميلي توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط به کارکنان شاغل موضوع
اين ماده نيست .اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجراست .شايان ذکر است از
دولت وعده گرفته شده اعتبارات الزم براي اجراي اين قانون را در بودجه ۹۸
کل کشور هم بياورد تا در سال آينده اجرا شود.

آنها استفاده نميکنيم؟ آيا اينها نميتوانند براي ايجاد يک فضاي مجازي سالم تالش کنند؟
ما ميگوييم ميشود و اينها توان انجام اين كار را دارند.دادستان کل کشور گفت :بايد ابزار و
امکانات و حمايت همهجانبه در اختيارشان باشد و بايد پرسيد چرا اين کار انجام نميشود.وي افزود:
چرا مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي اجرا نميشود اين شورا با رياست رئيسجمهور تشکيل
جلسه ميدهد پس چرا اجرا نميشود و اشکال ما به وزارت ارتباطات و دستگاههاي ديگر عدم
اجراي همين مصوبات است.منتظري خاطرنشان کرد :ما بررسيهاي دقيق کرديم هنوز مصوبات
اجرا نشده است و بحث اين شبکههاي گرامدار بحث انحرافي است بحث اصلي بايد سالمسازي
ض احوال تا حرف از سالمسازي فضاي
فضاي مجازي باشد.وي ادامه داد :برخي از آدمهاي مري 
مجازي و فيلترينگ ميزنيم ميگويند ميخواهيم مثل صد سال قبل زندگي کنيم در صورتيکه
ما دنبال محروميت مردم از فضاي مجازي نيستيم بلکه دنبال سالمسازي هستيم.

خبر

درصد نيازمند واقعي هستند .وي با بيان اينکه بر
اساس قانون  ۱۲دستگاه متولي موضوع جمع آوري
و ساماندهي متکديان هستند بر برخورد قاطع با
حدود  ۲۰سرتيم تکدي گري حرفهاي در سطح
تهران تاکيد کرد .فرماندار تهران به موضوع تشکيل
مجتمع فوريتهاي آسيبهاي اجتماعي اشاره کرد
و افزود :در حال حاضر اين مجتمع تشکيل شده و
فعاليت ميکنند؛ اما فعاليتهاي آن رضايت بخش
نيست .ما وظايف خود را به خوبي انجام نميدهيم و
مدام در حال تخريب و وظايف را به گردن يکديگر
مياندازيم .ظرف  ۱۸ماه گذشته تنها سه بار شهرداري
تهران  ،معاونت اجتماعي خود را تغيير داده است و
در بحث جمع آوري بايد شهرداري تهران به صورت
فعال حضور داشته باشد.فرهادي افزود :بايد ۲۰۲
نقطهاي که در حوزه مکانهاي گردشگري شناسايي
شدهاند ،مورد توجه قرار دهيم و اين نقاط را از وجود
افراد متکدي پاکسازي کنيم.

آغاز موج اول آنفلوآنزا در کشور

عضو کميته کشوري آنفلوآنزا از آغاز موج اول آنفلوآنزا
در کشور خبر داد و گفت :مردم حتما به توصيههاي
بهداشتي مانند شستوشوي مکرر دستها توجه
کنند .دکتر مسعود مرداني در گفتوگو با ايسنا،
از آغاز موج اول آنفلوآنزا در کشور خبر داد و گفت:
بر همين اساس موارد متعددي از بيماري آنفلوآنزا
را در اقصينقاط کشور از جمله شهر تهران داريم.
همچنين در مواردي فرم شديد آنفلوآنزا در بين افراد
در معرض خطر مانند بيماران قلبي ،ريوي،افراد باالي
 ۶۰سال ،بيماراني که نقص ايمني دارند و ...ديده
شده است و حتي در برخي موارد در بخشهاي
آيسييو تحت مراقبت هستند .وي افزود :عدهاي
از مردم واکسن آنفلوآنزا را خريداري کرده ،اما آن
را تزريق نکردهاند و هنوز هم براي تزريق آن مردد
هستند ،توصيه ميکنيم که حتماواکسن آنفلوآنزا
را تزريق کنند.وي تاکيد کرد :افراد مبتال به آنفلوآنزا
با ديگران دست ندهند و روبوسي نکنند .مرداني با

بيان اينکه ايجاد موجهاي دوم و سوم آنفلوآنزا به
وضعيت برودت هوا و خصوصيت ويروسهاي در
گردش بستگي دارد ،گفت :ويروسهاي موج اول
آنفلوآنزاي امسال با الگوي سال قبل تفاوت چنداني
نکرده و همان سه ويروس در گردش  B، H۱N۱و
ويروس  H۳N۲هستند.وي توصي ه کرد که دستها
را به طور مکرر بشوييد .در عين حال اگر فردي مبتال
به آنفلوآنزا شد ،به محل کار يا مدرسه نروند و در
بستر استراحت کنند.

دادستان تهران:

دانشگاه آزاد ،راننده و پيمانکار مقصر حادثه دانشگاه علوم تحقيقات اعالم شدند

دادستان تهران از اعالم نظر کارشناسي هيئت هفت نفره
در مورد حادثه واژگوني اتوبوس در دانشگاه علوم و
تحقيقات خبر داد و گفت :اين هيئت سه عامل اساسي
را مقصر اعالم کرده است که بر اساس آن دانشگاه آزاد،
راننده و پيمانکار مقصر حادثه دانشگاه علوم تحقيقات
اعالم شدند .به گزارش ايسنا ،جعفري دولت آبادي افزود:
راننده ،دانشگاه و پيمانکار که مسئول خدمات رساني
در آنجا بوده است مقصر اعالم شدند ،راننده فوت کرده
است و از طريق بيمه ،مبلغ ديهها وصول ميشود .وي
افزود :برخالف نظر پليس که به طور درصدي اعالم
تقصير نموده بود هيئت  ۷نفره به نحو مساوي افراد
و دستگاهها را مسئول شناخته است ،بعد از ابالغ
اين نظريه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر
اعتراضي باشد طبق قانون به آن عمل ميشود.دادستان
تهران اضافه کرد :به بازپرس و دادستان منطقه توصيه
کردهايم که اگر خانوادهها آمادگي دارند ديه خود را
بگيرند طبق مقررات ديه از طريق شرکتهاي بيمه
پرداخت ميشود .وي با بيان اينکه پيشرفت پرونده
مطلوب بوده است ،گفت :پرونده تا هفته آينده کارهاي
پرونده از لحاظ قضائي تکميل ميشود و به زودي

آگهي تغييرات شرکت دامون گستر پاژ شرکت سهامي خاص به شماره
ثبت  33119و شناسه ملي  10380504696به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي فوق العاده مورخ  1397/04/10تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :محل
شرکت به آدرس شهر مشهد-محله /خاتم االنبيا-کوچه مهربان-کوچه
توس 4/76-پالک 39-طبقه دوم -کد پستي  9198155715تغيير يافت
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()343624
آگهي تغييرات شرکت پاکسازان برتر سرزمين خورشيد شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  64205و شناسه ملي  14007508982به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/09/25
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي سيدابوالفضل طبائي اقدائي با کدملي
 0922245819خانم سارا آشفته با کد ملي  0940087634آقاي عباس
آشفته با کد ملي  0922341990براي مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه
کثيراالنتشار رسالت براي درج آگهي هاي شرکت انتخاب شد اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()343607
آگهي تغييرات شرکت بازرگاني صباغ زاده و شرکاء شرکت تضامني به شماره
ثبت  3124و شناسه ملي  14007357544به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1397/09/21تصميمات ذيل اتخاذ شد  :شعبه اي از شرکت به
نشاني استان خراسان رضوي  ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزي  ،شهر مشهد،
17شهريور  ،کوچه  17شهريورجنوبي  ، 2/1خيابان  17شهريورجنوبي  ،پالک ، 0
مجتمع کيميا(2سي نور)  ،طبقه دوم  ،واحد  207کد پستي  9166937552 :به
مديريت آقاي رسول صباغ زاده به شماره ملي  0703668722تاسيس گرديد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تربت حيدريه ()343599

آگهي تغيير مرکز اصلي شرکت يکه تاز سپاهان فراز سهامي
خاص به شناسه ملي  14004651138به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/05/21و نامه شماره
 96/492/140مورخ 1396/6/27اداره ثبت شرکتها و موسسات
غير تجاري اصفهان تصميمات ذيل اتخاذ شد :مرکز اصلي
شرکت از واحد ثبتي اصفهان به واحد ثبتي مشهد به نشاني
خراسان رضوي شهر مشهد-قاسم آباد-خيابان شريعتي
[30شهيدابراهيم قرباني]-بلوار شريعتي-پالک 552-طبقه
دوم-کدپستي  9189638932انتقال يافت و ماده مربوطه
در اساسنامه به شرح ذيل اصالح شد .مراتب ذيل شماره
 62620ثبت گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
مشهد ()343597
آگهي تغييرات شرکت پديده مروزيست شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  30450و شناسه ملي  10380456865به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/23
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :تعداد اعضاي هيات مديره از 2
نفر به  3نفر افزايش يافت اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()343592

کيفرخواست صادر خواهد شد و اميدواريم پرونده به
زودي نيز به دادگاه ارسال شود .جعفري دولت آبادي
افزود :چنانچه خانوادهها در بخش دريافت ديه پيشقدم
شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود از نظر ما منعي
وجود ندارد و ما آمادگي داريم ،همچنين در مورد
مصدوميني که در قيد حيات هستند ،چون طول
درمان آنها طوالني است طبيعتا بايد صبر کنيم
طول درمان نهايي شود .بنابر اين در بخش افرادي که

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود پخش فرآورده هاي باديز گستر شرق
درتاريخ  1397/10/09به شماره ثبت  66707به شناسه ملي 14008042176
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع
عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :بازرگاني :تجارت کليه فعاليتهاي
تجاري مجاز داخلي وخارجي درزمينه تجارت هوايي زميني دريايي و
خريدوفروش وتوزيع وپخش وحق العمل کاري کاالها صادرات وواردات
ترخيص کاال ثبت سفارش امورگمرکي افتتاح حساب اخذ وام وتسهيالت
ارزي وريالي ازبانکها وموسسات مالي اعتباري دولتي وخصوصي داخلي
وخارجي جهت شرکت عقدقرارداد بااشخاص حقيقي وحقوقي و ايجاد
واخذ شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور  ،شرکت در مناقصات و
مزايدات بخش دولتي و خصوصي  ،شرکت در کليه نمايشگاههاي داخلي و
خارجي برگزار ي نمايشگاهها  -خريد ،فروش  ،پخش  ،بسته بندي خشکبار
( زعفران  ،هل ،شيريني  ،زرشک ،ادويه جات  ،حبوبات ،پسته،آجيل ،قند
،شکر،چاي ،نبات ،برنج ،آب نبات ،سويا ،شکالت ،سبزي خشک) پس
ازاخذمجوزهاي الزم ثبت موضوع فعاليت به منزله اخذوصدورپروانه فعاليت
نمي باشد .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت
فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان خراسان رضوي
 ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزي  ،شهر مشهد ،عدل خميني  ،خيابان امام
خميني[49/2امام خميني ، ]57/1خيابان ثامن االئمه[18امام خميني، ]57
پالک  ، -17طبقه دوم کدپستي  9174737863سرمايه شخصيت حقوقي
عبارت است از مبلغ  1000000ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا
آقاي محمدحسين نکته سنج به شماره ملي  0923449515دارنده 330000
ريال سهم الشرکه خانم فاطمه مدني به شماره ملي  0933150865دارنده
 330000ريال سهم الشرکه خانم نيره مدني به شماره ملي 0933150873
دارنده  340000ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي محمدحسين
نکته سنج به شماره ملي 0923449515و به سمت نايب رئيس هيئت
مديره به مدت نامحدود خانم فاطمه مدني به شماره ملي 0933150865و
به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل 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 باامضاءفاطمه مدني يا محمدحسين نکته سنج
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.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري مشهد ()343613

آگهي تغييرات شرکت پويا پژوهش آرويد پاژ شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  56832و شناسه ملي 14005498608
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/12
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :سمت اعضاء هيئت مديره به
قرار ذيل براي مدت دو سال تعيين گرديدند :آقاي سيد
حسين مرتضوي راوري به شماره ملي  0920287522به
سمت عضو هيئت مديره و آقاي محسن محسني به شماره
ملي  2091901342به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل
و آقاي حسين برسي به شماره ملي  0938352741به سمت
نايب رئيس هيئت مديره  -امضاي کليه اوراق و اسناد بهادار
و تعهد آور رسمي و بانکي با امضاي منفرد مدير عامل همراه
با مهر شرکت معتبرخواهد بود  .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()343612

فوت شده و مصدوم شدند پرونده تفکيک شده است.
دادستان تهران تصريح کرد :در مورد مصدومين نيز که
بخواهند ديه بگيرند منعي وجود ندارد و از طريق بيمه
اين امکانات در نظر گرفته شده است ،توصيه کرديم
که در اين بخشها کمک بيشتري شود ،تعداد افراد
بستري در اين زمينه  ۱۰نفر هستند .وي در پاسخ
به سوالي مبني بر اينکه آيا پرونده شاکي خصوصي
دارد گفت :خانوادههايي که فرزندانشان فوت شده و

همچنين مصدومين طرح شکايت کردهاند و پرونده
شاکي خصوصي دارد.جعفري دولت آبادي در ارتباط
با خريد و فروش ارز گفت :چندين بار عنوان کرديم
که خريد و فروش ارز جرم است ،اولين پرونده اي
که در اين زمينه به دادگاه رفت  ۱۵متهم داشت که
احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام به  ۶ماه
حبس محکوم شدند ،اين احکام قطعي است و اجرا
خواهد شد و اولين حکمي است که براي خريد و
فروش ارز در معابر صادر شده است .دادستان تهران
ادامه داد :تمام کساني که در معابر خريد و فروش ارز
مي کنند دچار اين گرفتاري خواهند شد بنابراين اين
مسائل را جدي بگيرند ،حدود  ۴۵کيفرخواست دراين
رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت
محاکمه قرار دارد .وي کفت :به لحاظ اينکه امروز
کشور درگير مبارزه با آمريکا است به انسجام جدي
داخلي نياز داريم متاسفانه افرادي در رسانه ،فضاي
مجازي و تريبونها مطالبي مي گويند که نتيجه آن
دلسردي مردم است ادعاهاي بي مبنا ،اخبار خالف،
اتهام زني ،افترا و درگير کردن دستگاهها به امور موهوم
از جمله اين موارد است.

دبير ششمين کنگره بين المللي مراقبتهاي ويژه ايران گفت :بزرگترين
چالشي که مراقبتهاي ويژه ايران با آن مواجه است کمبود امکانات
جديد و مسلط بودن امکانات قديمي است .به طوريکه بيش از
ت هاي ويژه در حال حاضر مستهلک بوده و
 60درصد از امکانات مراقب 
اکنون نياز به جايگزيني با امکانات جديد دارد .به گزارش فارس ،بابک
عمرانيراد با اشاره به اينکه مستهلک بودن امکانات بخشهاي مراقبت
ويژه يکي از بزرگترين چالشهاي اين حوزه است ،گفت :بيمارستانهايي
که فوقتخصص مراقبت ويژه دارند آمار مرگ و مير بيماران در اين
بخشها حدود  10درصد است .وي با اشاره به اينکه اين مسئله نيازمند
هزينههاي زياد است ،افزود :اميدواريم شرايطي فراهم شود که همه
بيمارستانهاي خصوصي و دولتي بتوانند با شرايط ويژه با تسهيالت
ويژه نسبت به نوسازي امکانات خود اقدام کنند.عمرانيراد ادامه داد:
در شهرهاي بزرگ همه بيمارستانها مجهز به بخش مراقبتهاي ويژه
هستند که داراي درجات مختلف يک تا سه است.وي افزود :شهرهاي
متوسط و کوچک بخشهاي مراقبت ويژه کم داشته يا برخي ندارند
که البته دولت در تالش است تا شهرهاي کوچک را نيز مجهز به اين
بخش کند و اميدواريم با اقدامات جديدي که در وزارت بهداشت
صورت گرفته اين مسئله سرعت بيشتري يابد.وي با اين اينکه ضريب
اشغال تختهاي مراقبت ويژه باالي  90درصد است گفت :اين مسئله
نشاندهنده کمبود شديد تختهاي مراقبت ويژه است.

سرپرست وزارت بهداشت خب رداد:

افزايش اعتبار طرح تحول سالمت تا ۲۰درصد
سرپرست وزارت بهداشت با اعالم افزايش اعتبار طرح تحول سالمت تا
 ۲۰درصد ،گفت :بستههاي حمايتي طرح تحول نظام سالمت که شامل
حمايت از بيماران صعبالعالج و بيماران خاص بويژه در زمينه دارو ،کاهش
هزينههاي کمرشکن در خدمات بستري و ماندگاري پزشک در نقاط محروم
است ،قطعا تامين خواهد شد.به گزارش ايسنا ،دکتر سعيد نمکي در جمع
خبرنگاران در پاسخ به اينکه آيا دارويي از طرح پوشش بيمهاي خارج شده
يا خير ،اظهار کرد :هيچ داروي اساسي ب ه هيچ قيمت از پوشش بيمهاي
خارج نشده و اين يک شايعه است؛ اگر کسي نيز موردي دارد حتما به
دفتر من منعکس کند .ما داروهاي بيماران خاص ،صعبالعالج و داروهاي
اساسي را تحت پوشش قرار دادهايم و از اين جهت هيچ مشکلي نداريم.وي
ادامه داد :بستههاي حمايتي طرح تحول نظام سالمت که شامل حمايت از
بيماران صعبالعالج و بيماران خاص بهخصوص در زمينه دارويي ،کاهش
هزينههاي کمرشکن از دوش مردم در خدمات بستري و ماندگاري پزشک
در نقاط محروم است ،قطعا تامين خواهد شد .در سال آينده هم نسبت به
سال قبلي ،تامين هزينه قابلتوجهي حداقل در طرح تحول نظام سالمت
خواهيم داشت و اين افزايش بين  ۱۵تا  ۲۰درصد خواهد بود.

حکم اعدام محيط بان همداني نقض شد
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست کشور گفت :پرونده محيط بان
سعيد موميوند در ديوان عالي کشور بررسي و حکم قصاص نقض و
براي رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض ارجاع ميشود.ب ه گزارش
ايسنا ،سرهنگ جمشيد محبت خاني افزود :با توجه به اعتراض
سازمان حفاظت محيط زيست به رأي صادر شده مبني بر قصاص
نفس محيط بان سعيد موميوند اين پرونده مجددا ً در شعبه  47ديوان
عالي کشور بررسي و حکم صادره نقض شد.وي ضمن قدرداني از
قوه قضائيه و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ،اظهارکرد :اين
پرونده مجددا در شعبه مورد نظر بررسي ميشود.

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني برين شرق شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  14999و شناسه ملي 10380306302
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1397/07/05تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي مجيد
مردان با کد ملي  0933047444آقاي مهدي مردان با
کد ملي  037880833و آقاي محمدرضا مردان کد ملي
 0943161721براي مدت دو سال به سمت اعضا اصلي هيات
مديره انتخاب شدند - .خانم زهرا هنرور اسماعيل پور با کدملي
 0930551524بسمت بازرس اصلي وآقاي محسن توکلي با
کدملي 0849396611بسمت بازرس علي البدل براي مدت
يک سال مالي انتخاب شدند - .روزنامه کثيراالنتشاررسالت
براي درج آگهي هاي شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري مشهد ()343627

آگهي تغييرات شرکت آرمان سازه مرنديز شرق شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  48735و شناسه ملي 10380650805
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/22
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :ـ آقاي حميد رضا خاکشور کامه
عليا کد ملي  0702667250به سمت رئيس هيئت مديره خانم
طاهره فرهادي کد ملي  0919916041به سمت نائب رئيس
هيئت مديره آقاي حسن روح بخش کد ملي 5629982907
به سمت عضو هيئت مديره و مدير عامل براي مدت دو سال
انتخاب گرديدند  .کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبيل  :چک ،سفته و بروات و عقد عقود اسالمي با
امضاءمنفرد مدير عامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()343634

تاسيس شرکت سهامي خاص کنکاش سازه توس درتاريخ 1397/05/18
به شماره ثبت  65288به شناسه ملي  14007771562ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت :انجام و ارايه خدمات فني آزمايشگاهي خاک،
بتن و جوش و خدمات طراحي و اجرا و نظارت کليه امور ساختمان در
زمينه ابنيه فلزي و بتني ،گودبرداري ،سازه نگهبان ،راهسازي ،پلسازي،
کانال جمع آوري آبهاي سطحي ،آبرساني ،تاسيسات مکانيکي و برقي،
سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي ،نقشه برداري ،مطالعات و آزمايشات
ژئوتکنيک ،کنترل کيفي خاک ،بتن ،جوش و آسفالت و آزمايشات مصالح،
آزمايشات شيمي خاک ،اکتشاف معدن و زمين شناسي ،آزمايشات ژئوفيزيک،
طراحي و نظارت مهندسي ساختمان  ،تهيه و فروش مصالح و ماشين آالت
ساختماني ،واردات و صادرات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان خراسان رضوي  -شهرستان
مشهد  -بخش مرکزي  -شهر مشهد-الدن-بلوار الدن-خيابان الدن 10
(خضرايي منش-)13پالک 1-طبقه سوم -کدپستي 9179975455سرمايه
شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  1000000ريال نقدي منقسم به 100
سهم  10000ريالي تعداد  100سهم آن بي نام عادي مبلغ  1000000ريال توسط
موسسين طي گواهي بانکي شماره  51/4300/009مورخ 1397/02/03
نزد بانک تجارت شعبه سازمان آب مشهد با کد  4300پرداخت گرديده
است اعضا هيئت مديره آقاي حميدرضا معلم کاريزبااليي به شماره
ملي 0933392990و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال آقاي
غالمرضا ماهيان به شماره ملي 0938138820و به سمت رئيس هيئت
مديره به مدت  2سال آقاي آرين طالب به شماره ملي 0941045031و
به سمت مديرعامل به مدت  2سال آقاي ابوالقاسم برزگر به شماره ملي
0942143515و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال آقاي علي
نجاريان به شماره ملي 0945381743و به سمت عضو هيئت مديره به
مدت  2سال آقاي قاسم خاکي به شماره ملي 0946850097و به سمت
نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال 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 باامضاء مديرعامل
همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه
بازرسان آقاي بهروز شاهي به شماره ملي  0944817823به سمت بازرس
اصلي به مدت يک سال مالي آقاي حميدرضا براتي يساقي به شماره ملي
 0946007853به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي روزنامه
کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .ثبت
موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()343626

آگهي تغييرات شرکت آريا آذر افروز توس شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  30589و شناسه ملي 10380458244
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/19
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :سمت اعضاي هيئت مديره
به قرار ذيل تعيين گرديد :آقاي محمدعلي افروزه با شماره
ملي  0638324246به سمت رئيس هيئت مديره  2-آقاي
حسن افروزه با شماره ملي  0940981009به سمت نايب
رئيس هيئت مديره  3-آقاي حسين افروزه با شماره ملي
 0942981911به سمت مديرعامل و عضو هيات مديره براي
مدت  2سال انتخاب گرديده اند - 2 .کليه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور و رسمي و بانکي با امضاي مديرعامل ( آقاي
حسين افروزه ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()343630
آگهي تغييرات شرکت رهجويان کوير ساريکا شرکت تعاوني
به شماره ثبت  846و شناسه ملي  14006457579به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1397/07/11ونامه شماره3435مورخ 97/8/15اداره تعاون
کار و رفاه اجتماعي سرخس تصميمات ذيل اتخاذ شد -1 :
روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت
انتخاب شد -2محمدرضا کميلي 0819175420وحسن
کميلي0819663212و زهرا کميلي 0810091259به سمت
اعضاي اصلي هيات مديره و اميرحسين کميلي 081020060و
براتعلي کميلي 0819173452به سمت اعضاي علي البدل
هيات مديره براي مدت سه سال تعيين شدند اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري سرخس ()343628

