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مديرعامل ستاد ديه کشور گفت 3600 :بدهکار مهريه در زندان هستند.سيد اسداله جواليي در
گفت وگو با خبرنگار قضائي ايرنا از حبس  3هزار و  600نفر به دليل ناتواني در پرداخت مهريه
در کشور خبر داد و اظهار داشت :اين افراد که عمدتا جوان هستند در تعريف منابع انساني به
دليل سن و شرايط فيزيکي از نيروهاي فعال کشور به شمار ميآيند.وي با بيان اينکه کمترين
آمار اين زندانيان مربوط به استان سيستان و بلوچستان است ،افزود :با توجه به فرهنگ مردم
اين استان ،معموال ميزان مهريه پايين تعيين مي شود و در صورت طالق نيز يک ريش سفيد
و بزرگ قوم مبلغي را به عنوان مهريه تعيين مي کند تا پرداخت شود و بانوان به دليل بافت
بومي کمتر پيگير اين مسئله مي شوند.جواليي تعداد محبوسان به دليل تعهد مهريه در استان
سيستان و بلوچستان را  26نفر اعالم کرد و گفت :بيشترين آمار نيز به استان فارس با 360
زنداني مهريه و سپس استان تهران با  330زنداني مربوط مي شود.وي با بيان اينکه با توجه

اجتماعي

» خبر

بيش از  15هزار پرستار بيکار هستند

ساعت کار ادارات و دستگاهها
تا پايان مردادماه اعالم شد

رئيس سازمان حج و زيارت خبر داد:

حضور  ۶۰هزار زائر ايراني
در سرزمين وحي
رئيس سازمان حج و زيارت از حضور نزديک به  ۶۰هزار زائر ايراني در سرزمين وحي
خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر ،حميد محمدي گفت :نزديک به  ۶۰هزار نفر از
زائران ايراني از  ۲۷تيرماه تاکنون وارد سرزمين وحي شده اند.وي با اشاره به اينکه
تعداد زائران مدينه قبل که وارد عربستان شده اند حدود  ۳۷هزار نفر است ،افزود :از
اين تعداد حدود  ۲۹هزار نفر بعد از  ۶روز حضور در مدينه ،شهر پيامبر را به سمت
مکه مکرمه ترک کرده اند.

فتاح خبر داد:

تکميل برخي واحدهاي بدون متقاضي
مسکن مهر و واگذاري آن به مستضعفين
رئيس کميته امداد امام خميني(ره) از تکميل برخي واحدهاي بدون متقاضي مسکن مهر
و واگذاري آن به مستضعفين خبر داد.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا سيد پرويز
فتاح ،در حاشيه امضاي تفاهمنامه با استاندار گلستان با بيان اينکه بر اساس تفاهمنامهاي
که به امضا رسيد 2000 ،واحد مسکن روستايي طي دو سال براي افراد تحت سرپرستي
کميته امداد ساخته و واگذار ميشود گفت :از اين تعداد 1000 ،واحد در سال جاري و
هزار واحد نيز در سال  98انجام خواهد شد.وي با اشاره به تصويب نمايندگان مجلس و
دستور رئيسجمهور مبني بر واگذاري واحدهاي مسکن مهر بدون متقاضي شهري به
نيازمندان اظهار کرد :بر اين اساس 50 ،هزار واحد مسکن مهر نيمهکاره و فاقد متقاضي
در کل کشور شناسايي شده که طبق اطالعات دريافتي 700 ،واحد نيز در استان گلستان
وجود دارد.فتاح گفت :از مديريت ارشد استان ميخواهيم اين واحدها پس از شناسايي،
براي تحويل به متقاضيان و مستضعفان تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) در
اختيار ما قرار بگيرد.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهردار تهران خبر داد:

مطالعه سه مسير براي راه اندازي
 LRTدر پايتخت

»
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دبير کل خانه پرستاري:

مديرکل روابط عمومي و امور بينالملل استانداري تهران درباره ساعت کاري ادارات از
 ۲۰تا  ۳۱مرداد ماه گفت :در پي تأثير قابل توجه طرح تغيير ساعت اداري در کاهش
ميزان مصرف انرژي برق ،اين طرح از روز شنبه  ۲۰مرداد لغايت  ۳۱مرداد ماه تمديد
ميشود.به گزارش ايسنا ،صبوري با بيان اينکه تغيير ساعت کاري ادارات در ميزان
صرفه جويي مصرف برق تاثير بسزايي داشته است ،افزود :روزانه  ۴۰۰مگاوات با تغيير
شروع ساعت کاري ادارات ،صرفهجويي شد ه است .لذا با توجه به اين ميزان صرفهجويي،
استانداري تهران تصميم گرفت ساعت شروع کار دستگاههاي مستقر در استان به استثناي
دستگاههاي خدماترسان و موارد خاص تهران از  ۲۰مرداد تا پايان ماه ۶:۳۰ ،صبح
اعالم شود.وي تصريح کرد :اين ابالغيه صادر و کليه دستگاههاي ملي و استاني از جمله
ادارات ،دانشگاهها ،شهرداريها ،مراکز آموزشي ،پژوهشي ،سازمانها و نهادهاي عمومي
غيردولتي مستقر در استان تهران موظف به اجراي اين ابالغيه هستند.

به اينکه رسيدگي به پرونده بدهکاران مهريه در اولويت ستادهاي ديه استاني نيست و هرگز
به مهريههاي سنگين کمکي نميشود ،در سه سال اخير شاهديم که جمعيت اين زندانيان روز
به روز افزايش يافته است اضافه کرد :ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان
نيازمند عالوه بر تالش در حوزه آزادي محبوسان در مسائلي مانند آموزش و پيشگيري از ورود
ناخواسته افراد به زندانها نيز فعاليتهايي داشته و برنامههاي مدوني را در دستورکار خود دارد
که رفع جنبه کيفري از مهريههاي باالي  110سکه نمونه کوچکي از اين تالش است.وي اظهار
داشت :طبق اظهار مسئوالن دولت در شرايطي که بودجه عمراني کشور فقط سه درصد درآمد
ملي را به خود اختصاص داده ،شايسته است خيرين کشور با سرمايهگذاري در حوزه تحقيقات،
ن گر سالمت اجتماعي قشرهاي مختلف باشند که اين اقدام پيشگيرانه حجم بااليي از
تضمي 
جمعيت زندانها را کاهش مي دهد.

خبر »

دبيرکل خانه پرستاري گفت :بيش از  15هزار پرستار بيکار
هستند.محمدرضا شريفيمقدم در گفت وگو با خبرنگار گروه
اجتماعي خبرگزاري آنا با اشاره به آمار بيکاري در پرستاران،
گفت :يکي از معضالت سيستم پرستاري کشور نبود بانک
اطالعاتي در خصوص ميزان اشتغال پرستاران است البته
در سال  94الي  95فراخواني منتشر شد و از پرستاران
درخواست شد تا اشتغال و يا عدم اشتغال خود را بيان کنند
که حدود  15هزار پرستار اعالم بيکاري کرده بودند .وي افزود:
متأسفانه بررسيها نشان ميدهد برخي پرستاران به دليل

آگهي تغييرات شرکت حمل و نقل و باربري گل کوثر سبزوار شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  71و شناسه ملي  10380014781به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/02/27و نامه شماره  /164ص /
الف مورخ  1397/02/31انجمن صنفي کارفرمايايي شرکتها وموسسات
حمل ونقل داخلي کاالي سبزوارتصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :اقاي
محمدحسين دلقندي به شماره ملي  0793898803بعنوان رئيس هيات
مديره  2- .شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن ( سهامي عام ) به شماره ثبت
 49862و شناسه ملي  10380073205به نمايندگي اقاي احمد حسين
ابادي به شماره ملي  5219482564به عنوان نائب رئيس هيات مديره
 - 3شرکت کشت و صنعت جوين ( سهامي عام ) به شماره ثبت  95و
شناسه ملي  10380018483به نمايندگي اقاي حسن ميرزائيان به شماره
ملي  0384137881به عنوان عضو هيات مديره واقاي حسن ميرزائيان به
شماره ملي  0384137881به سمت مدير عامل شرکت براي مدت دو سال
انتخاب گرديد  .کليه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضا
ثابت مدير عامل و يکي از اعضا هيات مديره با مهر شرکت معتبر مي باشد
و ساير نامه هاي اداري و مکاتبات عادي با امضا مديرعامل و مهر شرکت
معتبر مي باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري جوين ()223568
تاسيس شرکت با مسئوليت محدود فناوران مهر آذين پارسا نيرو درتاريخ
 1397/05/14به شماره ثبت  65224به شناسه ملي  14007761817ثبت و امضا
ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت :طراحي و اجراي تاسيسات برق ،نورپردازي و فروش
تجهيزات روشنايي و برق صنعتي  ،طراحي و ساخت تابلوهاي برق ،طراحي
و اجراي سيستم هاي فتو ولتاييک  ،طراحي و اجراي تاسيسات الکتريکي و
مکانيکي،ايجاد نمايندگي و نمايشگاه در داخل و خارج از کشور ،عقد قرارداد
با اشخاص حقيقي و حقوقي .شرکت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي،
اخذ وام و تسهيالت ارزي و ريالي از بانک ها و موسسات جهت شرکت ،کليه
خدمات پشتيباني قابل واگذاري به بخش خصوصي 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-محله آب و برق-خيابان وکيل آباد 20-خيابان هفتم تير( 2استادمعين
)-پالک 70-طبقه همکف -کدپستي  9178785599سرمايه شخصيت حقوقي
عبارت است از مبلغ  1000000ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا
آقاي محمد صادقي پورمروي به شماره ملي  0922206732دارنده  500000ريال
سهم الشرکه آقاي علي رضا صادقي پورمروي به شماره ملي 0946065063
دارنده  500000ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي محمد صادقي
پورمروي به شماره ملي 0922206732و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به
مدت نامحدود آقاي علي رضا صادقي پورمروي به شماره ملي 0946065063و
به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت
نامحدود دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبيل چک-سفته-بروات-قراردادها عقوداسالمي با امضاء منفرد مدير عامل
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 ()223563

دشمن به دنبال نااميدي در جامعه است
فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي گفت :دشمن به
دنبال نااميدي در جامعه است.به گزارش خبرگزاري مهر،
سردار حسين اشتري در گردهمايي سراسري مسئوالن
ردههاي تحقيقاتي و مطالعاتي ناجا با بيان اينکه بر
مبناي افکارسنجي و نظرسنجيها ميزان اعتماد عمومي
و مردمي به پليس افزايش داشته است ،تأکيد کرد :الزم
است اين سرمايه ارزشمند را قدر بدانيم و از ظرفيتهاي
مختلف براي ارتقاء اين مهم ،استفاده کنيم.فرمانده ناجا
با بيان اينکه در آستانه چهلمين سال پيروزي انقالب
شکوهمند اسالمي هستيم و الحمداهلل شاهديم که روز به
روز درخت تنومند انقالب قويتر و شکوفاتر ميشود و در اين
 ۴۰سال به پيشرفتهاي بسياري دست يافتهايم تأکيد
کرد :پيشرفتهاي جمهوري اسالمي ايران در اين چهار
دهه از عمر انقالب اسالمي ،در طول تاريخ و تمدن ايران
بي بديل است ،اما دشمنان به دنبال سياه نمايي ،القاء و
پمپاژ نااميدي در جامعه و تلخ کردن کام مردم هستند
بنابراين در مقابل اين توطئهها بايد مراقب و هوشيار باشيم.
فرمانده ناجا در ادامه با بيان اينکه ما به عنوان پاسداران

چندين سال گذشته را همين موضوع دانست و گفت :در
مقابل هم دشمنان هم اقتصاد ما را ميشناسند و هم قدرت
و پشتيباني مردم از نظام را به خوبي ميدانند .مردم ما به
خوبي ميدانند که مهمترين موضوع در اين کشور موضوع
امنيت است و هيچ زماني نميتوان به دشمنان اميد بست.
آگاهي مردم به دليل مشاهده ناامنيها و ويرانيهايي است
که در کشورهايي همچون عراق و سوريه و يمن و از سوي
دشمنان به وجود آمد.وزير کشور ايجاد تنشهاي داخلي را
رويکرد سومي دانست که دشمن ميتواند به وسيله آن در

برابر ايران ايستادگي کنند ،گفت :اين موضوع را دشمن با نظام
قوي تبليغاتي عليه نظام ضعيف تبليغاتي ما پيگيري ميکند.
وي با اشاره به اينکه «مشکالت ديگر کشورها هم مانند ما و
حتي بيشتر از ايران است» ،تصريح کرد :دشمنان مشکالتي که
در کشورهاي خود وجود دارند را نشان نميدهند ولي در ايران
با تبليغات از طريق فضاي مجازي سعي ميکنند مشکالت
را بسيار بيشتر از آنچه هست ،نشان دهند .سختترين
مسئله براي ما آن است که مردم خداي ناکرده احساس
ناامني در جامعه داشته باشند و خداي ناکرده امنيت آنان

حتي به صورت رواني دچار اختالل شود .اگر اعتقاد ما به
توانمنديهايمان توحيدي باشد ،هيچ چيزي براي ما غير قابل
حل شدن نيست و به هيچ عنوان بن بستي در وجود انسان
قرار ندارد؛ چرا که بن بست با کامليت انسان انطباق ندارد.وي
با بيان اينکه «به شرايط فعلي ايران ميتوان نگاههاي متفاوتي
داشت» ،خاطرنشان کرد :يکي از اين نگاهها نگاه نااميدي،
ياس و نتوانستن است و نگاه ديگر اين است که ما در مقابل
هر چيزي قدرت تغيير داريم و معادالت دو طرفه است و ما
هم مانند طرف مقابل توان و امکانات داريم.رحمانيفضلي
ادامه داد :ما در اين  ۴۰سال و حتي قبل از آن و در دوران
مبارزه فراز و فرودهاي زيادي داشتيم ولي برآيند همه اينها
به آنجا رسيده که االن دنيا در مقابل قدرت ما ايستاده است
و آنهايي که فکر ميکردند ما يک هفتهاي و سه ماهه و
يک ساله از بين ميرويم االن به دنبال اين هستند که ما انرژي
هستهاي نداشته باشيم و چنين مباحثي را مطرح ميکنند.وزير
کشور با اشاره به اينکه «آمريکا به صورت کامال علني در برابر
تمام دنيا زير تعهدات و قولهاي خود زد» خاطرنشان کرد:
با چنين افرادي که به اين راحتي در برابر چشمان جهانيان
زير قول خود ميزننند به هيچ عنوان امکان مذاکره وجود
ندارد .آمريکا هيچ همکاري در ارتباط با تحقق برجام و عمل
به آن انجام نداد .ايرانيان به آمريکاييها هيچ اعتمادي ندارند
و براي اينکه به مذاکره فکر هم بکنيم بايد ابتدا آمريکا به تمام
تعهدات پيشين خود عمل کرده و از مردم ايران به صورت
رسمي عذرخواهي کنند.

آگهي تغييرات شرکت مهتا توس شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  762و شناسه ملي  10380302921به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/01
تصميمات ذيل اتخاذ شد .1 :آقاي غالمعلي رخصت کد
ملي 1060273101به سمت رئيس هيات مديره و مديرعامل
.2خانم فرشته خورشاهيان کد ملي1060307121به سمت
نايب رئيس .3خانم منا رخصت کد ملي0920483992
به سمت عضو هيئت مديره کليه اسناد و اوراق بهادار و
تعهد آور شرکت باامضاء منفرد مديرعامل همراه با مهر
شرکت معتبر است و در غياب اييشان با امضاي نائب
رئيس هيئت مديره و عضو هيئت مديره به همراه با مهر
شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري چناران ()223596

آگهي تغييرات شرکت مهتا توس شرکت سهامي خاص به شماره
ثبت  762و شناسه ملي  10380302921به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي مورخ  1397/03/01تصميمات ذيل اتخاذ
شد  . 1 :خانم نوشين ماخان به شماره ملي 1062732456
به عنوان بازرس اصلي و خانم طاهره لطفي به شماره ملي
 1060219141به عنوان بازرس علي البدل براي يک سال
مالي انتخاب گرديد . 2 .روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت
نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد  . 3 .اعضا هيئت مديره
به قرار ذيل انتخاب گرديدند  1-آقاي غالمعلي رخصت به
شماره ملي  1060273101تا تاريخ  2- 1399/03/01خانم فرشته
خورشاهيان به شماره ملي 1060307121تا تاريخ1399/03/01
 3خانم منا رخصت به شماره ملي  0920483992تا تاريخ 1399/03/01اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري چناران
()223614

آگهي تغييرات شرکت البرز دانه آسيا شرکت سهامي خاص به شماره ثبت
 22828وشناسهملي 10380382985بهاستنادصورتجلسهمجمععمومي
فوق العاده مورخ  1397/04/07تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آدرس شرکت
از محل قبلي به آدرس جديد  :استان خراسان رضوي  -شهرستان مشهد
 بخش مرکزي  -شهر مشهد -محله ملک آباد -خيابان قدس -خيابانفرهاد[13قدس -]14پالک  27-طبقه اول-کدپستي 9185753551 :
تغيير يافت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()223588

آگهيتغييراتشرکتبازرگانيفيضانشهابشرقشرکتبامسئوليت
محدود به شماره ثبت  57089و شناسه ملي  14005567025به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/04/25
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي محمد رمضاني به کد فراگير
 99618977با دريافت مبلغ  100 /000ريال از صندوق شرکت از
رديف شرکاء شرکت خارج گرديد و ديگر هيچ حق و سمتي در
شرکت ندارد  .در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ  1 /100 /000ريال به
مبلغ  1 /000 /000ريال کاهش يافت و همچنين مرکز اصلي شرکت
به استان خراسان رضوي  -شهرستان نيشابور  -بخش زبرخان -
دهستان اردوغش  -آبادي شهرک صنعتي خيام-محله شهرک
صنعتي خيام-خيابان مبتکر-کوچه بهره وري 12-پالک 13-طبقه
همکف -کد پستي 9344164575 :تغيير يافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گرديد و سهم الشرکه اعضا به شرح ذيل ميباشد
آقاي عبدالعزيز فيضان داراي  490 /000ريال سهم الشرکه آقاي
محمد گل فيضيان داراي  490 /000ريال سهم الشرکه خانم مريم
اکبري داراي  10 /000ريال سهم الشرکه آقاي احمد فرهاد فرآئين
داراي  100 /000ريال سهم الشرکه ميباشند اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()223604

آگهي تغييرات شرکت خدمات مسافرت هوايي پرواز سير بزرگ خراسان کبير
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  52076و شناسه ملي  14004287087به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/04/24و نامه شماره  22617مورخ
 97/4/26سازمان هواپيمائي کشوري تصميمات ذيل اتخاذ شد - :مرکز شرکت به
استان خراسان رضوي  -شهرستان مشهد  -بخش مرکزي  -شهر مشهد-محله
آيت اله خامنه اي-خيابان سرشور[شهيداندرزگو-]8بن بست سرشور 9-پالک
125طبقه همکف به کد پستي  9135656679تغيير يافت و ماده  4اساسنامه بهشرح فوق اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()223585

آگهي تغييرات شرکت مهتا رنگ توس شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  14500و شناسه ملي  10380301350به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/03/01
تصميمات ذيل اتخاذ شد 1- :آقاي غالمعلي رخصت به شماره
ملي  1060273101و خانم فرشته خورشاهيان به شماره ملي
 1060307121و آقاي رضا رخصت به شماره ملي 0945532296
به سمت اعضاي هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب
شدند  -2خانم طاهره لطفي به شماره ملي 1060219141
به عنوان بازرس اصلي و خانم نوشين ماخان به شماره ملي
 1062732456به عنوان بازرس علي البدل براي يک سال
مالي انتخاب گرديدند -3روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت
نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()223597

آگهي تغييرات شرکت صفا پخش ماندگار سربدار شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  3977و شناسه ملي  14006739074به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1396/08/23
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :مهدي کوشکي به شماره ملي0793438802
به سمت بازرس اصلي وامير بقايري به شماره ملي  0793598699به
سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري سبزوار ()223587

آگهي تغييرات شرکت بهسامان آريا زمين شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  15776و شناسه ملي  10380313950به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/04/19تصميمات ذيل اتخاذ
شد - :کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور رسمي و بانکي با امضا
منفرد 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 ()223583

شهرياري :دولت به تنهايي از عهده
هزينههاي درمان برنميآيد

نظم و امنيت و حافظان دستاوردهاي انقالب بايد به
خوبي از ارزشهاي نظام و انقالب صيانت کنيم به تالش
گروهکهاي ضدانقالب براي تحرکات توطئه افکنانه ،اشاره
کرد و گفت :مردم گروههاي فتنه انگيز و توطئه افکن را به
خوبي ميشناسند و همواره پاسخ دندان شکني به اين افراد
داده اند.اشتري با بيان اينکه ضرورت دارد قدرت تجزيه و
تحليل شرايط موجود را ارتقاء دهيم ،تأکيد کرد :بايد به
عنوان سربازان امام (عج) ،واليت و حافظان جان ،مال و
ناموس مردم ،روحيه اميد در جامعه بدميم.

وزير کشور :آمريکا بايد رسم ًا از ايران عذرخواهي کند

وزير کشور گفت :آمريکا بايد رسماً از ايران عذرخواهي کند.به
گزارش ايسنا عبدالرضا رحماني فضلي در جريان سفر خود به
استان يزد با حضور در جلسه مديريت اقتصاد مقاومتي يزد با
بيان اينکه «دشمنان ما هميشه ادعا داشتهاند و هر کاري که
ميتوانستند عليه ملت ايران انجام دادهاند و هيچ کاري نيست
که انجام نداده باشند» ،اظهارکرد :تحريم ،جنگ هشت ساله،
جنگ داخلي ،منافقين ،توطئههاي مختلف و هر کاري که
توانستند عليه ملت ايران انجام دادند ولي به نتيجه نرسيدند.
دشمن براي برخورد با ايران سه سطح ميتواند داشته باشد
که يکي از اين سطوح ،بحث نظامي است .با توجه به تجربهاي
که در جنگهايي از جمله عراق و سوريه و يمن دارند به
هيچ عنوان توان و جرات وارد شدن به جنگ نظامي عليه
ايران را ندارند.وزير کشور با تاکيد بر اينکه «دشمن تالش
زيادي در راستاي تقويت گروهکهاي تروريستي عليه ايران
انجام ميدهد» گفت :با آمادگي که داريم جلوي تمام اين
تحرکات را گرفتيم و اجازه ورود اين گروهکها به داخل کشور
را نميدهيم؛ به ويژه اينکه با وجودي که دشمن جرات ندارد
عليه ما وارد جنگ نظامي شود ولي ما به صورت کامل آمادگي
دفاع همه جانبه را داريم.وي با تاکيد بر اينکه «دومين رويکرد
دشمن عليه ملت ايران ،بحث اقتصادي است» خاطرنشان
کرد :اصال قابل قبول نيست که پس از  ۴۰سال از انقالب
همچنان ايران با عنصر نفت توسط دشمنان تهديد شود و با
اين تهديد دچار تالطم و نوسان شويم.وي يکي از علل مطرح
شدن بحث اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري در

آگهي تغييرات شرکت بهسامان آريا زمين شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  15776و شناسه ملي  10380313950به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/04/19تصميمات ذيل اتخاذ
شد - :کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور رسمي و بانکي با امضا
منفرد 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 ()223583

مشقتهاي اين حرفه ،خانهداري را انتخاب کردهاند و برخي
نيز به دليل پايين بودن سطح درآمد و جذابيت رشته جذب
ساير رشتهها ،ادارهها و سازمانها شدهاند.وي با بيان اينکه
شرايط پرستاري در کشور ما بحراني است ،يادآور شد :ما
ميپذيريم در کشور با کمبود پرستار مواجه هستيم اما اين
کمبود به معناي کمبود فارغالتحصيالن اين رشته نيست
بنابراين ما ميتوانيم با افزايش جذابيتهاي رشته و تغيير
سياستها به راحتي از اين معضل کمبود نيروي پرستاري
عبور کنيم.وي افزود :در کشورهاي اروپايي و آمريکايي به
ازاي هر يکهزار نفر جمعيت يک پرستار وجود دارد اما در
کشور ما به ازاي يکهزار نفر جمعيت حدود  1/5الي 1/6
پرستار وجود دارد که اين آمار وضعيت اسفبار پرستاري را
در کشور نشان ميدهد.وي گفت :اين در حالي است که در
کشورهاي اروپايي و آمريکايي پرستار صرفاً در بيمارستان
خدمت نميکند و در سطوح مختلف بهداشت ،درمان،
توانبخشي ،نگهداري از سالمند و  ...فعال است اما در
کشور ما پرستاران صرفاً در بخش درمان و در بيمارستانها
ارائه خدمت ميکنند.

فرمانده ناجا:

معاون حمل و نقل و ترافيک شهردار تهران از تعيين سه مسير براي راه اندازي
 LRTخبر داد .محسن پورسيدآقايي در گفت وگو با ايسنا ،در مورد آخرين وضعيت
راهاندازي خطوط  LRTدر تهران با بيان اينکه بحث ايجاد  LRTبه عنوان يکي از
مدهاي حمل و نقل جديد است ،گفت :به دنبال آن هستيم که خط  LRTرا در
تهران راهاندازي کنيم به همين دليل سه مسير براي انجام مطالعات احداث LRT
شناسايي شده است.وي در مورد سه مسير مورد مطالعه احداث  LRTگفت :در
منطقه  12و در رينگ گردشگري آن يعني ميدان بهارستان تا محدوده بازار ،خط
اتوبوس جمهوري  -بهارستان و خط راه آهن به تجريش مورد بررسي است و در
صورت ارزيابيهاي نهايي يکي از اين مسيرها براي راهاندازي  LRTانتخاب خواهد
شد.وي گفت :ميزان توجيه پذير بودن سه مسير در حال مطالعه است اما هنوز
بررسيهاي آن نهايي نشده است.

دبيرکل مجمع خيرين سالمت کشور گفت :دولت به تنهايي از عهده هزينههاي درمان
برنميآيد.حسينعلي شهرياري در حاشيه شانزدهمين اجالس مجمع خيرين تامين
سالمت استان فارس در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت :خيرين سالمت حدود
 6هزار ميليارد تومان در کشور سرمايه گذاري کردهاند که يک هزار ميليارد از اين مبلغ
در سال  96بوده است اما همچنان نيازهاي گسترده اي در اين حوزه وجود دارد.وي
با بيان اينکه کار خير در همه زمينه ها مهم است ،بيان کرد :مهمترين کار خير در
زمينه سالمت و درمان و پيشگيري است و تا ميتوانيم بايد تالش کنيم خيران را
در زمينه سالمت و درمان و پيشگيري جذب کنيم.وي با بيان اينکه دولت به تنهايي
از عهده هزينههاي درمان برنميآيد گفت :با عنايت به مشکالت تامين منابع مورد
نياز و کمبودهاي حوزه سالمت ،بهترين راه غلبه بر اين معضالت استفاده از منابع و
ظرفيتهاي غير دولتي به ويژه خيرين در عرصه سالمت است.

آوايي :اعالم تخلفات در رسانهها
بايد عبرتآفرين و پيشگيرانه باشد

وزير دادگستري گفت :اعالم تخلفات در رسانهها بايد عبرتآفرين و پيشگيرانه باشد.
به گزارش ايرنا عليرضا آوايي در نشستي در وزارت دادگستري با اشاره به ضرورت
اطالع رساني شفاف و دقيق رسيدگي به پرونده هاي مهم و ملي اظهار داشت :روند
حرکتي سازمان تعزيرات رو به جلوست که اين رو به جلو بودن بايد در رسيدگي
به اين پرونده ها و اطالع رساني شفاف و دقيق به مردم نمود بيشتري داشته باشد.
وي با اشاره به جنگ رسانه اي دشمن و اهميت مقابله با اين جنگ وهمچنين
موفقيت هاي سازمان تعزيرات در بحث اطالع رساني ،گفت :اخبار فعاليت ها و
خدمات نظام مقدس جمهوري اسالمي بايد مداوم گفته شود و اين استمرار و تکرار
خبرهاي اميد آفرين باعث خنثي کردن توطئه رسانه اي عليه نظام است.آوايي
متقن بودن و مستند بودن را از ويژگي هاي خبري و سياست هاي اطالع رساني در
سازمان تعزيرات برشمرد و با بيان اينکه اعالم تخلفات در رسانهها بايد عبرتآفرين
و پيشگيرانه باشد افزود :در اطالع رساني ها حرمت کسبه و اصناف محترمي که در
حال خدمت صادقانه هستند ،لحاظ شود.

مديرعامل سازمان انتقال خون خبر داد:

کاهش پنج درصدي مصرف فرآوردههاي
خوني در کشور با تعرفهگذاري

مديرعامل سازمان انتقال خون از کاهش  ۵درصدي مصرف فرآوردههاي خوني در
کشور با تعرفهگذاري خبر داد.علياکبر پورفتحاله در گفت وگو با ايسنا ،درباره وضعيت
ارزشگذاري و تعرفهگذاري فرآوردههاي خوني در کشور ،گفت :در حال حاضر به جز
خون کامل ساير فرآوردههاي خوني ارزشگذاري شده و بخشي از هزينههاي آنها
دريافت ميشود که اين اتفاق نقش مهمي در مصرف خون در کشور داشته است؛ به
طوري که بعد از تعرفهگذاري فرآوردههاي خوني شاهد کاهش پنج درصدي مصرف
آنها در کشور بودهايم .فکر ميکنم ارزشگذاري خدماتمان بيش از اين ميتواند در
منطقيسازي مصرف کمک کند.

آگهي تغييرات شرکت ماه سازان طوس شرکت سهامي خاص به شماره ثبت
 10515و شناسه ملي  10380262329به استناد صورتجلسه هيئت مديره
مورخ  1397/04/20تصميمات ذيل اتخاذ شد  :کليه اوراق بهادار و تعهد
آور رسمي وبانکي با امضاي مديرعامل و يکي از اعضا هيات مديره و مهر
شرکت معتبر است و اوراق و مکاتبات عادي با امضاي مديرعامل همراه با
مهر شرکت داراي اعتبار است.ضمنا کليه امور و امضا قرارداد ها و نقشه
هاي مربوط به سازمان نظام مهندسي ساختمان با امضا مديرعامل و مهر
شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()223625
آگهي انحالل شرکت آبان قطره پويا شرکت سهامي خاص به شماره ثبت
 62944و شناسه ملي  14007172128به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1397/04/23تصميمات ذيل اتخاذ شد  :به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ باانحالل شرکت موافقت و زهره توکلي کدملي
 0793651255به سمت مديرتصفيه براي مدت  2سال انتخاب گرديد و نشاني
محل تصفيه استان خراسان رضوي شهرستان مشهد بخش مرکزي شهر مشهد
فرامرز عباسي خيابان حر ،حر  ( 19ثمانه  ) 18پالک  21طبقه دوم واحد غربي
کدپستي  9197995181مي باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()223621

آگهي تغييرات شرکت خدمات فني گياهپزشکي و کشاورزي کيان دشت جام
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  1613و شناسه ملي  14006982871به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/04/16تصميمات
ذيل اتخاذ شد - :مرکز شرکت به آدرس جديد خراسان رضوي  -شهرستان
تربت جام  -بخش مرکزي  -شهر تربت جام-محله خير آباد-کوچه وفادار-
ميدان قدس-پالک 33-طبقه همکف—کدپستي 9571846341تغيير
يافت و ماده  4اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تربت جام ()223617

آگهي تغييرات شرکت مهتا رنگ توس شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  14500و شناسه ملي  10380301350به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/03/01تصميمات ذيل
اتخاذ شد 1:ـ آقاي غالمعلي رخصت به شماره ملي 1060273101
به سمت رئيس هيئت مديره 2ـ خانم فرشته خورشاهيان به
شماره ملي  1060307121به سمت نايب رئيس هيئت مديره
3ـ آقاي رضا رخصت به شمارملي .0945532296به سمت
مدير عامل و عضو هيئت مديره  -کليه اسناد و اوراق بهادار
و تعهدآور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و
عقوداسالمي با با امضاي منفرد رئيس هيئت مديره همراه با
مهر شرکت و در غياب رئيس هيئت مديره با امضاي مشترک
مديرعامل آقاي رضا رخصت و يکي از اعضاي هيئت مديره
همراه با مهر شرکت داراي اعتبار خواهد بود اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري مشهد ()223616
آگهي تغييرات شرکت صفا پخش ماندگار سربدار شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  3977و شناسه ملي  14006739074به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/08/23تصميمات ذيل اتخاذ شد
 - :نشاني مرکز اصلي شرکت از محل قبلي به آدرس استان خراسان رضوي
شهرستان سبزوار بخش مرکزي شهر سبزوار شهرک خاوران خيابان 30
متري خاوران کوچه چهارم شهرک صنعتي پالک  0طبقه همکف تغيير
يافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
سبزوار ()223611

