فرمانده ناجا:

نبايد
موضوعات اجتماعي
امنيتي شود

10

فرمانده نيروي انتظامي با تاکيد براينکه نبايد موضوعات اجتماعي به موضوعات امنيتي بدل
شود ،گفت :مراکزمشاوره تا پايان سال 98دراکثرکالنتريها فعال خواهد شد .به گزارش
ايسنا ،سردارحسين اشتري در نشست تخصصي فرماندهان ،معاونان ،مديران وروساي پليس
پيشگيري ناجا ،با بيان اينکه نبايد اجازه دهيم که موضوعات اجتماعي ،امنيتي شود ،گفت:
ما کشورپويايي داريم و آزادي هم دراين کشورهست وبرخالف اينکه ميگويند آزادي نيست
همه گروهها آزادي دارند وبه همين دليل ما نبايد بگذاريم اتفاقات اجتماعي به سمت امنيتي
شدن برود؛ بلکه بايد قدرت پيشگيري اجتماعيمان را افزايش دهيم.فرمانده ناجا با بيان اينکه
بيشترحجم کاروپاسخگويي درمجموعه نيروي انتظامي درپليس پيشگيري است ،اظهارکرد:
امسال تقويت پليس پيشگيري جزء اولويتهاي ما درناجاست و با توجه به گستردگي پليس
بايد بگويم که مردم بيشترين تعامل را با پليس پيشگيري دارند.وي ،گفت :وظيفه ناجا ارائه

اجتماعي

داروي گران قيمت بيماران پيوند کليه
رايگان شد

يکي ازپرمصرفترين داروهاي بيماران پيوندي کليه که درماههاي اخيربا رشد
دوبرابري قيمت روبهروشده بود ،با پيگيريهاي انجمن خيريه حمايت ازبيماران
کليوي ودستورمسئوالن وزارتخانههاي بهداشت ورفاه ،ازديروز در داروخانههاي
سراسرکشوربه صورت رايگان توزيع شد.به گزارش ايسنا وبنا براعالم انجمن
خيريه حمايت ازبيماران کليوي ،مدتي پيش داريوش آرمان رئيس انجمن
حمايت ازبيماران کليوي نسبت به برخي مشکالت ورشد قيمت داروي گران
اين بيماران درماههاي اخيرابرازنگراني کرده بود.وي با تقديرازاقدام به موقع
وزارتخانههاي بهداشت ورفاه در راستاي پيگيري اين موضوع گفت :با توجه به
مشکالت جدياي که افزايش قيمت داروي "راپاميون" براي بيماران پيوند کليه
بوجود آورده بود ،وزراي بهداشت ورفاه دستورتوزيع رايگان اين دارو را دادند
وازروزگذشته اين دارو در داروخانههاي سراسرکشوردردسترس بيماران پيوند
کليه قرارگرفته است.آرمان ادامه داد :اميدواريم اين روند ادامه يافته تا بخشي
ازمشکالت بيماران پيوندي برطرف شود .همچنين انتظار داريم وزراي محترم
بهداشت و رفاه تدابيري اتخاذ کنند تا سايرداروهاي پرمصرف اين بيماران نيزبا
قطع فرانشيز بهصورت رايگان دراختيارشان قرارگيرد تا گوشهاي ازمشکالت
مالي اين افراد کاهش يابد.

استاندارتهران:

دولت براي بهبود زندگي مردم تالش کند

استاندارتهران با تاکيد براينکه توانمند سازي ازوظايف اصلي دولت
است ،گفت :دولت بايد براي توانمند سازي مردم تالش کند وشرايطي
را فراهم کند که مردم درشرايط بهتري زندگي کند.به گزارش فارس،
محمد حسين مقيمي درجشنواره دختران وحمايتهاي اجتماعي
گفت :سازمان هاي مردم نهاد و خيرين بيشترين کمک را به دولت و
سازمان بهزيستي در رفع مشکالت اجتماعي مي کنند.وي افزود :اين
دو بخش مي توانند شرايطي فراهم کنند تا از نظر روحي و اجتماعي به
آسيب ديدگان کمک شود و آنان توانمند شوند .مقيمي با تاکيد بر
اين که توانمند سازي از وظايف اصلي دولت است ،گفت :دولت بايد
براي توانمند سازي مردم تالش کند و شرايطي را فراهم کند که مردم
در شرايط بهتري زندگي کند .وي با تاکيد بر اين که همه آحاد مردم
از مواهب جامعه بايد برخوردار شوند اظهار کرد :در صورتي که مردم
خودشان نتوانند شرايط بهتري را فراهم کنند نياز به توانمند سازي دولت
دارند تا افراد جامعه شرايط بهتري را داشته باشند .استاندار تهران گفت:
سازمان بهزيستي يکي از نهادهايي است که به ايجاد چنين شرايطي
براي توانمندسازي اقشار آسيب ديده کمک مي کند.به گفته وي ،در
جمهوري اسالمي اين سازمان فعاليت گسترده اي دارد و عمده اقدامات
آن مربوط به توانمند سازي است.

دکتر ابهري در گفتوگو با رسالت:

مشکالت اقتصادي ،افزايش اضطراب
در جامعه را به دنبال دارد

»
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مديرمرکززلزلهشناسي مرکزتحقيقات راه ،مسکن وشهرسازي:

» خبر

بهترين خدمات با سرعت ودقت باال به مردم است .هيچ سازماني نيست که به اندازه نيروي
انتظامي به مردم ارائه خدمات بدهد؛ به طوري که تنها درکالنتريها و پاسگاههاي ما بيش
از 30ميليون خدمت به شهروندان ارائه شده است.فرمانده ناجا برضرورت به روزرساني
تجهيزات درنيروي انتظامي تاکيد کرد وافزود :تاکيد ما اين است که خدمات ما بايد ازطريق
فناوريهاي روزبه مردم ارائه شود وما بايد از روشهاي سنتي به سمت روشهاي پيشرفته
متمايل شويم.وي با تاکيد براينکه پليس ازهرابتکارعمل وطرح جديدي استقبال ميکند،
اظهارکرد :موضوع ديگري که بايد مورد توجه قراربگيرد تقويت مراکزمشاوره است ومن
تاکيد دارم که بايد تا پايان سال 98يعني بيش ازيک سال ونيم ديگر مراکزمشاوره دراکثر
کالنتريها فعال شود؛ چرا که ديدهايد که مراکزمشاوره چطوربيش از 70درصد پروندههاي
ارجاعي به اين مراکزرا منجربه صلح وسازش کرده است.

گفتوگو »

حجت االسالم قاض يعسک ر:

ب تهران را تهديد ميکند
فرونشست چهار منطقه ،جنو 

مديرمرکززلزلهشناسي مرکزتحقيقات راه ،مسکن
وشهرسازي با تاکيد براينکه فرونشست ۴منطقه،
ب تهران را تهديد ميکند ،گفت :مراکزجمعيتي
جنو 
نظيرکهريزک،شورآباد در زون فرونشست جنوب وجنوب
غرب تهران قراردارند .در اراضي جنوب ورامين ودرحوالي
روستاي معينآباد درحالي با پديده فرونشست مواجه
هستيم که خطوط راهآهن و ۳خط بزرگ فشارقوي
دراين منطقه درمعرض مخاطرات اين رخداد قراردارند.

دکترعلي بيتاللهي در گفتوگو با ايسنا اظهارکرد:
فرونشست درايران را به دليل برداشت بيرويه آبهاي
زيرزميني به دليل کمبود آب دانست ويادآورشد:
فرونشست تقريبا همه المانهاي اقتصادي واجتماعي
مانند سيستم حمل ونقل نظيرجادهها ،خطوط راه آهن
وفرودگاهها ،خطوط برق ،نفت ،مخابرات وآب ،آثارفرهنگي
وباستاني مهم و ...را تحت تاثيرقرارميدهد.بيتاللهي
اضافه کرد :برمبناي مطالعات صورت گرفته دشتهاي
جنوب غربي وجنوبي تهران متحمل فرونشست قابل
مالحظهاي بويژه درسالهاي اخير شده وميشوند ،به
گونهاي که بيشينه فرونشست دردشت شهريار درجنوب
غرب تهران ودشت ورامين نيزگزارش شده است.وي
گفت :براساس نقش ه فرونشست سازمان زمينشناسي،
مراکزجمعيتي نظيرکهريزک ،شورآباد ،سلطا نآباد و اسالم
شهر ازجمله مراکزجمعيتي عمده در زون فرونشست
جنوب وجنوب غرب تهران به شمارميروند.

هيچ ارزي از دولت براي حج دريافت نکردهايم
نماينده ولي فقيه درامور حج وزيارت با طرح اين سؤال
که آيا حاجي مستحق دريافت ارزدولتي است يا شخصي
که براي مسافرت تفريحي ترکيه مي رود ،گفت :هيچ
ارزي ازدولت براي حج دريافت نکردهايم.به گزارش
رسا ،حجت االسالم قاضي عسکر اظهارداشت :بعثه
رهبري وسازمان حج وزيارت درزمينه حج انتفاعي عمل
نمي کند ،هرسال قيمت تمام شده را مبناي هزينه اعزام
حجاج قرارمي دهيم ،بايد اعالم کنم که تمام هزينههاي
حجاج ارزي است که چيزي حدود ۳هزاردالراست.وي
افزود :حدود سه ماه است که متخصصترين افراد سازمان
را در رأس کارقرارداديم تا عليرغم افزايش نرخ ارز،
صرفهجوييهايي حداکثري را انجام دهيم ،البته مراقب
بوده ايم که ازکيفيت زده نشود .مبلغي که ازحجاج گرفته،
همان قيمت تمام شده است ،حتي تبعيضي دراين مورد
نيزصورت نگرفته است.قاضيعسکربا تأکيد براينکه هيچ
تفاوتي ميان غذاها ،اياب وذهاب وديگرمسائل حجاج

وجود ندارد وتفاوت جزئي تنها درهتلهاي محل اقامت
حجاج است ،گفت :بهترين ظرفيتها را ايجاد کردهايم
ونسبت به سالهاي گذشته به لحاظ رفاهي توجه
ويژه اي شده است.وي گفت :همان هايي که سال گذشته
نمي خواستند مردم به حج بروند ،امسال نيزشروع به
شيطنت کردند که دولت نبايد ارزيارانهاي به حج بدهد،
اعالم مي کنيم که ما ارزيارانهاي ازدولت نگرفتهايم ،ما
دراسفند ۹۶ارزحج را خريداري کرديم.

محسني اژهاي:

برخي وزارتخانهها با سلطان سکه همکاري ميکردند

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه برخي وزارتخانهها با سلطان سکه همکاري
ميکردند ،گفت :درسال  91فردي دستگيرشد که امسال هم درسال 96
بازدستگيرشد ،اين فرد همان کسي است که مي گويند دوتن طال خريداري
کرده است .اين فرد همان حميد مظلومي است که فرزندش محمدرضا
مظلومي است که خريد وفروش عمده ارزوسکه داشته اند.به گزارش فارس،
حجت االسالم غالمحسين محسني اژهاي درنشست خبري ادامه داد :برخي
وزارتخانه ها درآن زمان مدعي شدند که اين فرد با ما همکاري داشته است
وگفتند که با نظرما اين اقدام را کرده اند وحتي اين موضوع رامکتوب کردند.
وي افزود :موضوع ازسوي پليس به گونه اي مطرح شد که اين فرد دوتن
سکه همراه داشته است درحالي که ازايشان دربازداشت فعلي هيچ سکه اي
گرفته نشده است.سخنگوي قوه قضائيه درخصوص واردات خودرو و ورود
برخي خودروهاي لوکس گفت :اولين نهاد سازمان بازرسي بود که گزارشي
ازوقوع تخلفات تهيه کرد که ابتدا مسئولين دولتي منکرآن بودند؛ اما بعد
ازورود رئيس جمهورمشخص شد برخي ازدولتي ها وبرخي ازمسئولين دراين
حوزه تخلف کرده اند که اثراتي برکشورگذاشته است .ما منتظرهستيم تا
ازناحيه وزارت صنعت يا سايردستگاه ها گزارشي منعکس شود هرچند که
هنوزهيچ گزارشي به ما نرسيده است.محسني اژهاي ادامه داد :درخصوص
مسئله ورود تلفن هاي همراه هم اقداماتي شده وسي وچند شرکت گيرنده
ارزدولتي شناسايي شدند وافرادي احضارشدند وبرخي ازشرکتها پلمب
شدند وبراساس اسناد موجود مشخص شده است که تخلفاتي دراين حوزه
انجام شده است.وي افزود :درخصوص مسئله ارزوسکه چند مشکل وجود

دارد که متفاوت ازموضوع خودرو و ورود کاالست .يک موضوع اين است
که ازطرف بانک مرکزي وبانک صنعت ومعدن وسايردستگاه ها ارزتعلق
گرفته است وبرخي صيانت ها براي انجام ثبت سفارش انجام نشده است.
اژه اي گفت :يکي ازموضوعات مهم اين است که بايد برخي ازنهادهاروي
ثبت سفارش بررسي هاي الزم را انجام ميدادند ونکته بعدي اين است که
بايد بررسي شود شرکتي که قصد واردات کاال داشته اصال سابقه اي براي
واردات يک کاال داشته اند يا خير؟ وي خاطرنشان ساخت :دوبرادربيست
وچند ميليون ارزگرفته اند براي واردات کاغذ اما اصال سابقه اي درخصوص
واردات کاغذ نداشته اند.معاون اول قوه قضائيه اظهارداشت :يک موضوع
ديگري که دراين ايام رخ داده و در سال نود ويک هم شاهد رخدادنش
بوديم اين است که افرادي دربازارکه نه صراف هستند ونه کارشان اين
است درخريد وفروش ارز با مبالغ زياد فعاليت داشته اند.وي افزود :خب
برخي ازاينها براساس تحقيقات رخ داده مشخص شد که اين افراد اصال
صرافي ندارند اما مبالغ سنگيني خريد وفروش ارز دارند ودر ورود وخروج
ارزدخيل هستند برخي ازاينها دستگيرشدند و ادعا ميکنند که با هماهنگي
بانک مرکزي فعاليت داشتند.اژه اي يادآورشد :اينها مدعي هستند که بانک
مرکزي سياستي داشته وما با هماهنگي بانک مرکزي اين کاررا کرده ايم
اما هنوزمعلوم نيست اين ادعا درست است يا خيرواصال مشخص نيست
به همان ضابطه اي که قراربوده کارانجام شده است.سخنگوي قوه قضائيه
ازبازداشت فردي که 250ميليون دالر ارزخريده است خبر داد وگفت:
درپرونده فعلي يکي ازافرادي که بازداشت شده به ادعاي خودش 36مورد

آگهي تغييرات شرکت مهنام شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 3941
و شناسه ملي  10100231455به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق
العاده مورخ  1397/01/17تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :محل شرکت در
استان البرز  -شهرستان کرج  -بخش مرکزي  -شهر کمالشهر-کمالشهر-
کوچه فجر 1-بلوار شهيد بهشتي-پالک 112-طبقه همکف -کد پستي
 3199785475تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري کرج ()204108

آگهي تغييرات شرکت مهنام شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 3941
و شناسه ملي  10100231455به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده مورخ  1397/01/15تصميمات ذيل اتخاذ شد  :موسسه
حسابرسي تلفيق نگار به شماره ثبت  31263و شناسه ملي 10320853372
به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلي شرکت و آقاي احسان پارسانيا
با کد ملي .1861267721به سمت بازرس علي البدل براي سال مالي 97
انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري کرج ()204117

آگهي تغييرات شرکت سرمايه گذاري استان گلستان سهامي عام به
شماره ثبت  5413و شناسه ملي  10700141201به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/10/30تصميمات ذيل اتخاذ
شد  « - :حداقل سهام وثيقه « هر يک از مديران شرکت از 1000
سهم به  100سهم وثيقه به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري گرگان ()205371

آگهي تغييرات شرکت مهنام شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 3941
و شناسه ملي  10100231455به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق
العاده مورخ  1397/01/20تصميمات ذيل اتخاذ شد  :سرمايه ثبتي شرکت
از مبلغ 2/880/000/000ريال منقسم به  288/000سهم  10/000ريالي به
مبلغ  10/000/000/000ريال منقسم به  1/000/000سهم  10/000ريالي از
محل پرداخت نقدي برابر با گواهي شماره  186مورخه  97/3/17بانک
سپه شعبه شهيد بابايي قزوين افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري کرج ()204107

آگهي تغييرات شرکت مهندسي پيشرو رايانه گرگان سهامي
خاص به شماره ثبت  1946و شناسه ملي 10700089783
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/19
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :خانم زينب کرائلي گرپي به
شماره ملي  2268927032به سمت رئيس هيئت مديره و
آقاي رمضان تاجيک نژاد به شماره ملي  2122133554به
سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي مهدي تاجيک نژاد
به شماره ملي  2120547416به سمت مدير عامل و عضو
هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدند - .کليه
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک  ،سفته
 ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمي با امضاء مدير عامل و
يکي از اعضاء هيئت مديره به همراه مهر شرکت معتبر مي
باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان ()205370

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود طب چاوش درمان درتاريخ1397/04/17
به شماره ثبت  12620به شناسه ملي  14007704413ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت :انجام کليه خدمات تهيه و توزيع تجهيزات
پزشکي ،دانداپزشکي و آزمايشگاهي ،خريد و فروش و صادرات و واردات
کليه کاالهاي مجاز بازرگاني ،بازاريابي انواع کاال و محصوالت شرکتهاي
داخلي و خارجي ،اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي بازرگاني داخلي و
خارجي اقدام و مشارکت و سرمايه گذاري در بخش تجاري اين نوع
خدمات ،مشارکت در کليه مناقصه ها و مزايده ها و اخذ تسهيالت
بانکي اعم از ريالي و ارزي از کليه بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري
داخلي و خارجي با رضايت کليه شرکاء ،ايجاد و برگزاري و مشارکت در
کليه نمايشگاه هاي داخلي و خارجي و عقد قرارداد با کليه دستگاه هاي
اجرايي ،شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاي عمومي انقالب
اسالمي ايران و اشخاص حقيقي و حقوقي ،در صورت لزوم پس از اخذ
مجوزهاي الزم از مراجع ذيصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي
الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلي  :استان گلستان  -شهرستان گرگان  -بخش مرکزي  -شهر گرگان-
محله مطهري جنوبي-کوچه ش مطهري جنوبي[12ش نرگسي]-خيابان
بهشت[18معراج-شهيدنرگسي-]1پالک 308-طبقه همکف -کدپستي
 4915663513سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 10000000
ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا آقاي سيدجعفر هاشمي
نيا به شماره ملي  2121356347دارنده  1000000ريال سهم الشرکه خانم
شهربانو مظفري به شماره ملي  2268851206دارنده  1000000ريال سهم
الشرکه آقاي سيدمحمد هاشمي نيا به شماره ملي  4580199839دارنده
 8000000ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي سيدجعفر هاشمي
نيا به شماره ملي 2121356347و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت
نامحدود خانم شهربانو مظفري به شماره ملي 2268851206و به سمت
عضو هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي سيدمحمد هاشمي نيا به شماره
ملي 4580199839و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو
هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کليه اوراق واسناد
بهادار وتعهد آور شرکت اعم از چک ،سفته ،بروات  ،قراردادها ،عقود
اسالمي و ساير اوراق عادي و اداري با امضاي ثابت مديرعامل همراه با مهر
شرکت معتبر خواهد بود .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 گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گرگان ()205377

آگهي تغييرات شرکت خدمات بازرگاني محاسب صنعت
گلستان سهامي خاص به شماره ثبت  6266و شناسه ملي
 10700149568به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي
ساليانه مورخ  1397/04/09تصميمات ذيل اتخاذ شد  :ترازنامه
حساب و سود و زيان سال مالي  1394به تصويب رسيد.
.اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال به شرح ذيل تعيين
گرديدند :خانم انيس شاهيني به کد ملي  2121738681و
خانم سهيال شاهيني به کد ملي  2110101903و خانم مليحه
عزآبادي به کد ملي  .2110073667آقاي عليرضا شکوري به
کد ملي  2122564164به عنوان بازرس اصلي و آقاي متين
برادران به کد ملي  2121943358به عنوان بازرس علي
البدل براي مدت يکسال انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گرگان ()205366

ارزخريداري کرده است که هردفعه بين 4تا 7ميليون دالرخريده است.
وي همچنين گفت:حکم دادگاه بدوي درپرونده ريخته گران صادرشده
وبراي ۴۱نفرتا کنون حکم صادرشده است واينها به مبلغ قابل توجهي
بايد رد مال کنند وحداکثر ۱۵سال حبس دارند .اژهاي افزود :درسال نود
وشش يکي از کارهاي خوبي که انجام شد تالش براي وصول معوقات بانکي
بوده است ،بسياري ازبانکهاي داراي معوقه بانکي تقصيرشان ازمشتري ها
کمترنيست .آنچه رخ داد اين است که از ۴۰تا ۵۰نفرازمعوقه داران سنگين
بازداشت شدند وبعد ترتيبي اتخاذ شد تا بدهي هايشان را بدهند ،اميدواريم
بانک ها تالش کنند تا ازميزان معوقات کاسته شود تا براي خودشان و
مشتري هايشان مشکالتي ايجاد نکنند.معاون اول قوه قضائيه درمورد
دستگيري برخي مروجان فساد درفضاي مجازي ومستند صدا وسيما
گفت :زماني که صفحه شخصي فردي در معرض ديد همگان قرار دارد
وتصاويرغيراخالقي درآن منتشرمي شود اين موضوع قطعا خالف شرع
وقانون است و بايد برخورد کرد .اگريك چنين كسي با اين وضعيت به
خيابان بيايد ،آيا تحمل مي كنيد؟ آيا قانون وشرع اجازه داده است؟ تا
االن هم هردستگاهي ازقوه قضائيه گرفته تا دولت وهركسي كه كوتاهي
كرده بايد درپيشگاه خداوند ومردم وخانواده شهدا عذرخواهي كنيم كه
چرا برخورد نکرديم.سخنگوي قوه قضائيه همچنين درخصوص دريافت
ارزدولتي ازسوي برخي نهادها مثل شرکتهاي زيرمجموعه شستا گفت:
االن ۶۷شرکت درحال بررسي هستند که تخلفي داشته اند اما چقدرش،
هنوزمشخص نشده که درحال بررسي هستيم.

يک آسيب شناس اجتماعي با بيان اينکه مشکالت اقتصادي نقش
مستقيمي بر تحوالت اجتماعي در جامعه دارد ،گفت :اضطراب ناشي از
باال و پايين شدن دالر در جامعه امروز به يک اضطراب اجتماعي تبديل
شده است و اين خود مي تواند عامل آسيب هاي اجتماعي بسياري از
جمله باال رفتن آمار تکدي گري ،حاشيه نشيني ،خودکشي ،باال رفتن
آمار طالق و حتي فروختن فرزندان و فروش اعضاي بدن شود.
دکتر مجيد ابهري ،در گفتوگو با «رسالت» افزايش اضطراب در جامعه
را ناشي از تحوالت اقتصادي اخير دانسته و معتقد است :سبک زندگي
تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد که عوامل محيطي ،جو طبيعي
و عوامل اقتصادي از اصلي ترين ارکان آن است .از آنجايي که عوامل
اقتصادي شکل دهنده وضعيت زندگي مردم است بايد توجه کرد که
در زمان تورم و گراني با توجه به پايين افتادن قدرت خريد و توانايي
اقتصادي مردم ،نشاط و شادماني رواني جاي خود را به افسردگي و
اضطراب مي دهد.
وي بر اين باور است که شرايط اجتماعي هميشه ناشي از شرايط
اقتصادي بوده و باال رفتن آمار آسيب هاي اجتماعي از قبيل سرقت،
دزدي ،خفت گيري و جيب بري و دزدي هاي خرده همه و همه به
دليل فقر و نياز است.
ابهري افزود :البته اختالس ها و رانت هاي کالن از اين قضيه مستثنا
است چرا که اين گونه رفتارهاي ناهنجار به خاطر نياز نيست بلکه به
خاطر زياده خواهي و زندگي اشرافي و فراوان طلبي است اما وقتي که
يک پدر نتواند هزينه زندگي يا تحصيل فرزند خود را بپردازد در مقابل
خود و فرزندانش تحقير مي شود و اين احساس حقارت مي تواند در
رفتار زناشويي و روابط اجتماعي وي تاثير مستقيم بگذارد ،بنابر اين
پرخاشگري ،درگيري هاي لفظي و فکري بيشتر را شامل مي شود.
اين آسيب شناس با بيان اينکه هر چند آلودگي هاي محيط زيستي
مانند آلودگي هاي صوتي و تنفسي در باال رفتن خشم و پرخاشگري
موثر است ،ادامه داد :در کشورهايي که رفاه اجتماعي وجود دارد و
در کنارش اينگونه عوامل محيط زيستي هم وجود دارد ،اين عوامل
اما تاثير چنداني بر رفتار اجتماعي و روابط و تعامل مردم با هم ندارد.
بنابراين فشارهاي اقتصادي خصوصا در مواجهه با انسان هاي کم درآمد،
سوء تغذيه ،بيماريهاي جسمي ،عصبي و روحي ،تقابلهاي رفتاري و
تضارب فيزيکي به دنبال دارد و باال رفتن آمار تصادفات ،سرقت ،قتل
و دزدي براي سير شدن همه ناشي از همين فشار ها است.
ابهري با تاکيد بر اينکه اضطراب ناشي از باال و پايين شدن دالر در جامعه
امروز به يک اضطراب اجتماعي تبديل شده است ،ابراز کرد :حتي قيمت
کااليي که اثري از اين موضوع ندارد تحت تاثير شايعات اقتصادي ،باال و
پايين مي شود همچنين انواع شايعات ،ترورها و تخريب هاي شخصيتي ،باال
رفتن آمار تکدي گري و مهاجرت به کالنشهر ها،حاشيه نشيني ،خودکشي،
بيماري هاي عصبي و روحي همه ناشي از مشکالت اقتصادي است .وي
با بيان اينکه امروز باال رفتن آمار خودکشي و افسردگي در جامعه دو
فقره از المان هاي نشاندهنده وضعيت بد اقتصادي است ،افزود :توان
خريد  80درصد مردم فرو افتاده است يعني خانواده هايي وجود دارند
که ممکن است در طول ماه نتوانند مرغ و گوشت به منزل خود ببرند
يا قدرت خريد ميوه را نداشته باشند در چنين شرايطي با زياد شدن
فاصله طبقاتي احساس تبعيض و فاصله طبقاتي به جوانان دست
مي دهد .وقتي جواني مي بيند که دوچرخه براي رفتن به دانشگاه
ندارد ولي دوستان هم سنش ماشين هاي ميلياردي سوار مي شوند
احساس سرخوردگي و تحقير مي کند.
ابهري با تاکيد بر اين نکته که مشکالت اقتصادي نقش مستقيمي
بر تحوالت اجتماعي در جامعه دارد ،گفت :تغييرات منفي و نابسامان
اقتصادي بر تمام موضوعات اثر گذار خواهد شد و حتي سبب باال
رفتن آمار طالق و فروختن فرزندان و فروش اعضاي بدن ناشي از
همين مسئله و ناتواني در تهيه مايحتاج روزانه خواهد شد و مي تواند
سبب ساز تحوالت اجتماعي بزرگي در جامعه شود.

تاسيس شرکت سهامي خاص هوشمند سازه نيرو گستر آترين درتاريخ  1397/04/12به شماره ثبت  64964به شناسه ملي  14007694116ثبت و امضا
ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :طراحي  ،محاسبه ،نظارت فني و اجراي کليه
پروژه هاي عمراني و شهرسازي  ،معماري و انبوه سازي اعم از فلزي و بتوني امور ابنيه سبک و سنگين راه و باند  -نقشه برداري انبوه سازي بهينه سازي
و بازسازي بافتهاي قديمي و فرسوده شهري و غير شهري  -تزئينات داخلي و خارجي ساختمان  -اجرا کليه امور مهندسي مرتبط با طراحي  -محاسبه،
طراحي ،نصب ،اجرا و ساخت انواع دکوراسيون داخلي و غرفه آرايي  -تامين مصالح و تهيه متريال و اجراي طرحهاي مورد نياز با سفارش  -مديريت
پروژه  ،MCمديريت پيمان ،مديريت کيفيت و مديريت استراتژيک  -مشارکت در اجرا و ساخت  -اجراي طرح هاي ساختماني و پيمانکاري واحدهاي
مسکوني ،تجاري ،توليدي ،اداري و يا توسعه و تکميل آنها  -ارائه خدمات پيمانکاري ساختمان  -نقشه برداري ،تسطيح اراضي ،گودبرداري ،محوطه
سازي  -احداث و نگهداري فني پارکها و فضاي سبز  -ارائه کليه خدمات در زمينه خدمات شهري اعم از طراحي  ،ايجاد و نگهداري فضاي سبز و محوطه
سازي  -طراحي و احداث انواع آبنماهاي شهري اعم از موزيکال و غير موزيکال  -شرکت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي  .انجام کليه خدمات
و فعاليت هاي بازرگاني از قبيل صادرات و واردات  -خريد و فروش کاالها  -توليد و توزيع کاالها  -اخذ تسهيالت از بانکهاي دولتي و خصوصي صرف ًا
جهت تحقق اهداف شرکت  -انجام کليه امور مربوط به ترخيص کاال از گمرکهاي کشور  -شرکت در مناقصه ها و مزايده هاي خصوصي و دولتي  -مشارکت
در شرکتهاي دولتي و خصوصي  .تامين ،مشاوره ،محاسبه ،طراحي و اجراي شبکه هاي کامپيوتري با برندهاي مختلف  -نصب و راه اندازي و تعمير و
نگهداري تجهيزات رايانه اي ،الکتريکي ،مخابراتي ،ارتباطي ،سويچينگ ،آنتن ها و کابل هاي ارتباطي مربوطه  -طراحي سيستم ها ي مختلف رايانه
اي  -اخذ و اعطاي نمايندگي ازشرکت هاي رايانه اي داخلي و خارجي  -مشاوره ،طراحي و اجراي سيستم هاي رايانه ،پياده سازي شبکه هاي نوين رايانه
اي و تجهيزات جانبي رايانه اي  -انجام پروژه هاي انفورماتيکي وفناوري اطالعات  -توليد وارائه کليه قطعات ،تجهيزات و سخت افزارهاي کامپيوتري -
طراحي و توليد و اجراي سيستمهاي امنيت شبکه و ارائه خدمات تخصصي در رابطه با شبکههاي مبتني بر فيبر نوري و شبکههاي بيسيم و راه حلهاي
ارتباط با اينترنت جهت سازمانها  -انجام کليه کارهاي موجود در زمينه انفورماتيک ،شبکه دادهها  -شرکت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي
 تامين ،مشاوره ،طراحي و اجراء تاسيسات الکتريکي و هوشمند سازي از قبيل برق رساني فشار ضعيف ،بي ام اس ،پي ال سي ،اينورترها  -رعايتکليه استانداردهاي اجرايي براساس مباحث مقررات ملي ساختمان و نشريات معتبر تاسيساتي  -محاسبه ،مشاوره ،طراحي و اجراي سيستم هاي ضد
سرقت ،انواع دزدگيرها و انواع دوربينهاي مداربسته و انواع اعالم حريق ها و فعاليتهاي مرتبط  -تامين روشنايي اتوبان هاي بين شهري  -پروژه هاي
نورپردازي  -اجراي کارهاي ساختماني و تاسيسات ساختمانهاي بلندمرتبه  -خريد و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور  -انجام کليه فعاليت
هاي مرتبط با بازرگاني برق و ساير حامل هاي انرژي  -مشارکت در توليد ،خريد و فروش انرژي برق ،راه اندازي ،مديريت ،خريد و احداث انواع نيروگاه
هاي توليد مقياس بزرگ و کوچک  -مشارکت در اجراي طرح هاي مرتبط با صنعت برق و انرژي نظير کاهش تلفات انرژي ،توسعه فناوري و انتقال دانش
فني  -مشارکت در طرح هاي بهينه سازي نيروگاه ها  -برون سپاري عمليات اجرايي رقابت پذير اعم از بهره برداري ،تعمير و نگهداري ،توسعه و بهينه
سازي تأسيسات الکتريکي  -مشارکت در زمينه انرژي هاي تجديدپذير از قبيل  :آبي ،بادي ،خورشيدي  -انجام تمامي فعاليتها در زمينه تاسيسات
الکتريکي  -اخذ و اعطاي نمايندگي در تمام مناطق در حال توسعه داخلي و خارجي  -شرکت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي  -محاسبه،
ارائه ،مشاوره ،طراحي و اجراي تمامي خدمات راجع به آب رساني و گاز رساني  -سيستم هاي تهويه و مطبوع  -محاسبه ،طراحي ،اجرا و مشاوره در
خصوص مکانيزم هاي مدرن مکانيکي در صنايع مختلف  -برون سپاري عمليات اجرايي رقابت پذير اعم از بهره برداري ،تعمير و نگهداري ،توسعه و
بهينه سازي تأسيسات مکانيکي  -اخذ و اعطاي نمايندگي در تمام مناطق در حال توسعه داخلي و خارجي  -شرکت در مناقصات و مزايدات خصوصي
و دولتي  -انجام تمامي فعاليتهاي مربوط به تاسيسات مکانيکي  .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-سراب-کوچه بازارچه سراب1-خيابان بازارچه
سراب[امام خميني-]14پالک 59-طبقه اول -کدپستي  9133883681سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  3500000ريال نقدي منقسم به
 1000سهم  3500ريالي تعداد  1000سهم آن با نام عادي مبلغ  1300000ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره  97/67635مورخ 1397/02/29
نزد بانک شهر شعبه خيابان جمهوري با کد  310پرداخت گرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره خانم سعيده السادات
پهناوررودي به شماره ملي 0732607930و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  1سال آقاي مرتضي وحيديان رنجبر به شماره ملي 0921201699و به
سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  1سال و به سمت مديرعامل به مدت  1سال آقاي فرشاد شجاع رضوي به شماره ملي 0944825079و به سمت
رئيس هيئت مديره به مدت  1سال 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 آقايان مرتضي وحيديان رنجبر و فرشاد شجاع رضوي همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد و
بس .اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقاي سعيد حسيني به شماره ملي  0640286887به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال
مالي آقاي رضا صالحي به شماره ملي  5250102174به سمت بازرس اصلي 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 ()204006
تاسيس موسسه غير تجاري آواي حقوقي شايسته صالحه درتاريخ  1397/04/13به شماره ثبت  3974به شناسه ملي  14007697142ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع  :انجام امور حقوقي و وکالت از طريق وکالي رسمي داراي
پروانه معتبر ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه نمي باشد مدت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان البرز  -شهرستان کرج  -بخش
مرکزي  -شهر کرج-محله چهارصددستگاه-خيابان شهيد صفر علي دهقان-بلوار طالقاني جنوبي-پالک 0-ساختمان سپهر1-طبقه چهارم-واحد 404
کدپستي  3133946943سرمايه شخصيت حقوقي  1,000,000 :ريال مي باشد .سرمايه نقدي اسامي و ميزان سهم الشرکه شرکا  :خانم شهالء نشائي به
شماره ملي  1751384845دارنده  100,000ريال سهم الشرکه آقاي حسين صالحه به شماره ملي  1880263033دارنده  800,000ريال سهم الشرکه آقاي
سيدفخرالدين زواري به شماره ملي  1880339412دارنده  100,000ريال سهم الشرکه اولين مديران  :خانم شهالء نشائي به شماره ملي  1751384845و به
سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي حسين صالحه به شماره ملي  1880263033و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود آقاي سيدفخرالدين
زواري به شماره ملي  1880339412و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :امضاء کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
موسسه از قبيل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسالمي و اوراق عادي با امضاء مدير عامل و مهر موسسه معتبر ميباشد و اوراق عادي موسسه با
امضاي رئيس هيئت مديره ويا عضو هيئت مديره بهمراه مهر موسسه معتبر ميباشد اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرج ()204112

