رئيس قوه قضائيه:

فضا براي مفسدان
اقتصادي ناامن
مي شود
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رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه فضا براي مفسدان اقتصادي ناامن تر مي شود ،تأکيد کرد:
برخورد با مفسدان اقتصادي سريع تروقاطع ترخواهد بود ودراين زمينه هيچ مسامحه اي
نمي کنيم.به گزارش خبرگزاري صدا وسيما؛ آيت اهلل آملي الريجاني درحاشيه اجالس مجلس
خبرگان رهبري درجمع خبرنگاران افزود :کساني که دربازارارزوسکه وطال وخودرو و مانند آن
اخالل ايجاد وازرانت استفاده مي کنند مطمئن باشند که با آنها برخورد قاطع خواهيم کرد.وي
با اشاره به نامه اخيرش به مقام معظم رهبري درباره برخورد با مفسدان اقتصادي گفت :البته
پيش ازاين هم با مفسدان برخورد مي شد اما با توجه به شرايط جديد درخواست کرده ايم که
اين برخوردها ورسيدگي به پرونده ها سريع ترباشد به گونه اي که هم اکنون نيزرسيدگي به
پرونده مفسدان اقتصادي هم درمقدمات و هم دردادگاه ها سريعترانجام مي شود.رئيس قوه
قضائيه تصريح کرد :برهمين اساس براي اخاللگران نظام اقتصادي حتي کيفرخواست هايي

اجتماعي

» خبر

معاون تحقيقات وزي ربهداشت هشدارداد:

رئيس شوراي شهرتهران:

ساالنه چهار هزارميليارد بدهي شهرداري
به بانکها اضافه ميشود

رئيس شوراي شهر تهران گفت :بدهي شهرداري به پيمانکاران وبانکها
 ۵۵هزارميليارد تومان است که ساالنه به بدهي بانکها ۴هزارميليارد تومان اضافه
ميشود واين نشان ميدهد که شهرداري ديگرنميتواند ازطريق بانکها تأمين
اعتبارکند.به گزارش فارس ،محسن هاشمي درجلسه علني شوراي شهرتهران،
افزود :بايد سرمايههاي سرگردان درشهر به سمت فعاليتهاي درآمدزا سوق داده
شود ومشکالت را درحوزه درآمدزايي حل کنيم.وي گفت :درفرآيند توسعه شهري
که دردهه گذشته فقط درحوزه ساخت وسازبوده است بايد خارج شويم وبه سوي
درآمدزايي معقول پيش برويم.هاشمي گفت :درشوراي شهر تهران دريک سال
گذشته اين اتفاق افتاده که برروي سرمايهگذاري هاي ديگردرشهرتهران اقدام کنيم
وازشهرداري تهران درخواست شده که گزارشهاي خود را درباره سرمايهگذاري
ي ادامه داد :بعضي ازاعضا نيزدرکميسيونها درخواستهايي
درشهرارائه دهند.و 
براي درباره سرمايهگذاري درشهر داشتهاند ودستگاههاي سرمايهگذارشهرداري
بايد پروژههاي درآمدزايي واقتصادي را ارائه دهند.

خودسوزي مرد ميانسال
مقابل شهرداري تهران
روزگذشته يک مرد ميانسال درمقابل شهرداري تهران خودسوزي کرد .به
گزارش فارس ،براساس اطالعات موجود اين فرد ابتدا با صدا بلند فرياد ميزد
وسپس با ريختن بنزين و روشن کردن شعله خودش را به آتش کشيد.برخي
از شهروندان مدعي هستند اين فرد صاحب مغازهاي در منطقه دو شهردار ي
تهران بوده است که از سوي شهرداري  ۵۰۰ميليون تومان جريمه شده است.
همين امر باعث شده تا اين فرد به شهرداري تهران مراجعه کرده و ازآنها تقاضاي
کمک کند اما زماني که پاسخ مناسبي ازنظرخود دريافت نميکند اقدام به
خودسوزي ميکند.هرچند به طور دقيق خواسته اين فرد وپاسخ مسئوالن به
وي هنوزمشخص نشده است.

یک کشته ودومجروح درآتشسوزی برج بهار
رئیس پلیس پیشگیری تهران درتشریح آخرین وضعیت آتشسوزی برج
بهاردرمحدوده خیابان انقالب ،بهارجنوبی ،گفت :متاسفانه تا این لحظه
یک نفرکشته ودونفرمصدوم شدند.سرهنگ کیوان ظهیری درگفت و گوبا
فارس ،اظهارداشت :ماموران کالنتری 107فلسطین وسایرکالنتریهای
مجاوردیگربه برج بهارجهت پوشش انتظامی وامنیت محدوده حضور
فعال داشتند.

»
گزارش رسالت از گراني شيرخشک؛

نوسان نرخ ارز يا سوء مديريت؟
ادامه از صفحه اول

همين گزارش حاكي است حسينعلي شهرياري ،رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس
شوراي اسالمي در گفت و گو با رسالت ضمن رد اين مسئله که کمبود شيرخشک وجود
دارد ،اظهار کرد :مسئوالن در حال مديريت اين موضوع هستند تا مشکلي پيش نيايد.
وي تاکيد کرد :متاسفانه برخي شايعه درست مي کنند و عده اي هم با تصور اينکه ممکن
است کمبودي وجود داشته باشد به بازار هجوم مي آورند .ممکن است کمبودهايي به
صورت جزئي وجود داشته باشد اما حتي در مورد آن شيرخشک هايي که براي کودکان
و بيماران خاص هم مورد نياز است ،با کمبودي جدي روبه رو نيستيم.
وي درباره تاثير تحريم ها بر روي شيرخشک بيان کرد :من فکر نمي کنم تحريم ها
روي اين مسئله تاثير بگذارد ،عده اي بيهوده فضاي جامعه را متشنج مي کنند وگرنه
اتفاقي نمي افتد.
حبيباله مسعودي فريد ،معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي در اين رابطه به رسالت
گفت :پيش از اين در مصاحبه با ساير رسانه ها عنوان کردم ،اين خبر از اساس شايعه
است ،چون در شيرخوارگاه ها کمبود شيرخشک نداريم و در اين رابطه هيچ گزارشي از
استان ها به دست ما نرسيده است.
وي اظهار کرد :ساالنه  500هزار شيرخشک رايگان از وزارت بهداشت دريافت مي کنيم
و در هيچ سالي با کمبودي مواجه نبوده ايم.ايرج حريرچي ،سخنگوي وزارت بهداشت
هم معتقد است؛ شايعه سازان در فضاي مجازي و رسانه اي بيهوده به مسئله کمبود
شيرخشک دامن زده اند و تلويحا به کار بردن واژه جيره بندي و يا سهميه بندي را
درست نمي داند چرا که موجب نگراني مردم مي شود .همايون هاشمي ،رئيس فراکسيون
غذا و دارو مجلس شوراي اسالمي در گفت و گو با رسالت به ابعاد اين قضيه از زواياي
مختلف مي پردازد و عدم مديريت درست ،داللي و احتکار و توزيع نامناسب منابع ارزي
را از مسببان اصلي کمبود شيرخشک مي داند .وي اظهار کرد :باتوجه به اعالم وزارت
بهداشت ،دو سوم شيرخشک توليد داخل است و کمتر از يک سوم از خارج ايران وارد
مي شود و اين در حالي است که از گذشته به چند کشور همسايه مثل افغانستان و
عراق و سوريه صادرات داشتيم .وي با اشاره به اينکه ما در حوزه توليد شيرخشک تحريم
نيستيم ،گفت :سوء مديريت و عدم برنامه ريزي دقيق و التهابي که به خاطر نوسانات
دالر و ارز ايجاد شد ،شرايط را مبهم و پيچيده کرده است.
وي معتقد است :مديران مي توانند با هماهنگي ،انسجام و نظارتها و بازرسي هاي بيشتر؛
گلوگاه هايي که موجب کاهش توليد مي شود را از بين ببرند .از سوي ديگر توزيع منابع
ارزي و در مجموع نظام توزيع بايد دقيق انجام شود تا بازار سياه و احتکار ايجاد نشود و
البته تسهيل گيري در گمرگ هم ضروري است.

معاون اجتماعي وپيشگيري ازوقوع جرم قوه قضائيه خبرداد:

تصميم قوه قضائيه براي بازگرداندن
 150واحد توليدي تعطيل شده به چرخه توليد
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فرمانده ناجا عنوان کرد:

هاشمي عنوان کرد:

آماده باش پليس براي محرم

بي خبري ۶/۵ميليون ايراني ازابتال به فشارخون باال

معاون تحقيقات وزيربهداشت ازبي خبري ۶/۵ميليون ايراني ازابتال به فشارخون
باال خبرداد وگفت :اين ميزان ناآگاهي مي تواند کشور را با تشديد بحران مرگ
زودرس نيمي ازايرانيان مواجه کند.به گزارش فارس ،رضا ملک زاده ،گفت :مطالعه
شيوع ،آگاهي وعوامل خطرفشارخون باال که برروي ۵۰هزارزن ومرد ۴۰تا۷۵
سال درکوهورت گلستان انجام شده نشان داد که 21هزارو 350نفر ( 42درصد)
ازافراد مورد بررسي ،داراي فشارخون باال هستند که دربين مبتاليان ،تنها 46درصد
ازبيماري خود آگاهند وبيش ازنيمي از آنها ازابتال به اين بيماري بسيارپرخطربي
خبرند.وي افزود :همچنين دريک مطالعه ملي ،ميزان آگاهي مبتاليان به فشارخون
باال 34 ،درصد برآورد شده ومطالعه ديگري درسطح تهران ،شمارمبتاليان آگاه
ازابتال به بيماري را 50درصد ومطالعهاي دراصفهان43 ،درصد اعالم کرده است.
ملک زاده افزود :ثبت ميزان قابل توجهي مرگ وناتواني منتسب به فشارخون باال
دربسياري ازمطالعات ملي تاييد شده است؛ چنانچه درمطالعه بزرگ کوهورت
گلستان ،نتايج بررسي اين مطالعه ۵۰هزارنفره نشان داده است که ۵۰درصد مرگ
وميرها ،ناشي ازحوادث قلبي عروقي بوده ودراين بين ۳۳ ،درصد مرگ وميرهاي
قلبي عروقي به علت فشارخون باال است.حقيقت تلخ ديگري که معاون تحقيقات
وزيربهداشت بدان اشاره دارد مرگ ساالنه ۳۳هزارايراني زير ۵۵سال به دليل
سکته هاي قلبي ومغزي عمدتا ناشي ازفشارخون باالست.وي گفت :به اين آمارتاسف
بار ،بايد سال هاي ازدست رفته عمرايراني ها به دليل ناتواني هاي ناشي ازفشارخون
باال را نيزافزود که هم اکنون به دوميليون سال رسيده و 62درصد نسبت به 25سال
گذشته افزايش يافته وعدد بسيارقابل توجهي است.

درحد افساد في االرض يعني اعدام درخواست شده وحتي اگراعدام هم نباشد ،مجازات
سنگيني درانتظارآنان است بنابراين مردم مطمئن باشند که در رسيدگي به پرونده مفسدان
کوتاهي درکارنخواهد بود.وي خاطرنشان کرد :چنين امکاني وجود ندارد که قوه قضائيه به
همه انبارهاي سراسرکشورسرکشي کند چراکه بخشي ازاين مهم درحوزه اختيارات تعزيرات
است.آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينکه اصل موضوع دررسيدگي به مفاسد اقتصادي به
ريشه هاي مفاسد برمي گردد تصريح کرد :بارها گفته شده است و بازهم مي گوييم بايد
دربخش هاي اجرايي کشورجلوي ايجاد فساد ورانت گرفته شود ودرمرحله آخراگربه هرعلتي
موضوعي به فساد منجرشد دستگاه قضا وارد عمل شود وبرخورد کند.وي تأکيد کرد :باالخره
بايد به گونه اي تدبيرشود تا فسادي صورت نگيرد وفضا براي مفسدان تنگ شود واگرکاربه
مرحله برخورد قوه قضائيه رسيد ما هم کوتاهي نخواهيم کرد.

خبر »

فرمانده نيروي انتظامي اعالم کرد که درايام محرم
ماموران پليس درکنارعزاداران حسينيهها ،تکايا ومساجد
خواهند بود ونسبت به تامين امنيت اين مراسم اقدام
خواهند کرد.به گزارش ايسنا ،سردارحسين اشتري
درحاشيه نشست فصلي فرمانداران ومديران عالي ناجا
درپاسخ به سوالي درباره برخورد با بد حجابي وکشف
حجاب درخودروها اظهارکرد :ناجا براساس وظيفه ذاتي
خود با هرگونه هنجارشکني که مصاديق آن بارها اعالم

عرضه داروهاي تقلبي با سوءاستفاده از نوسانات بازار

شده وبي حجابي نيزجزآن است ،برخورد خواهد کرد؛
براين اساس به مالکان خودروها تذکرخواهد داد واگرقبال
تذکرداده شده باشد نسبت به توقيف خودرواقدام
داده ميشود البته خوشبختانه مردم همکاري خوبي
با پليس داشته واميدواريم اين موارد بيشترازگذشته
مورد توجه قراربگيرد.وي گفت :طبق نظرسنجيهاي
انجام شده اعتماد مردم به ناجا افزايش داشته است وما
جزودستگاههايي بوديم که بيشترين اعتماد به مردم
را دارند.فرمانده ناجا به ارتقاي توان ماموران نيروي
انتظامي براي اجراي هرچه بهترخدمات وماموريتهاي
خود نيزاشاره کرد وگفت :اميدواريم با آموزشهاي انجام
شده اين توان ومهارت هرروزبيشترشود.
سرداراشتري درپاسخ به سوالي درباره اقدامات پليس در
ايام ماه محرم نيزگفت :ماموران پليس درکنارعزاداران،
تکايا ومساجد وحسينهها حضورداشته ونسبت به تامين
امنيت عزاداران اقدام خواهند کرد.

رئيس فراکسيون غذا ودارومجلس ،با بيان اينکه سوداگران
جان مردم با سوءاستفاده ازنوسانات بازاربه عرضه داروهاي
تقلبي اقدام ميکنند ازسازمان غذا وداروخواست تا با
نظارت دقيق متخلفان را شناسايي وبه قوه قضائيه
معرفي کند .بهگزارش خانه ملت؛ همايون هاشمي
درمورد انتشارفيلمي درفضاي مجازي که نشان ميدهد
داروي تقلبي دربازاردرقالب بستهبندي مشابه داروهاي
استاندارد به بيماران عرضه شده است ،گفت :متاسفانه
درکشوردرحوزه نظارت وانسجام بخشي به بازارتا حدودي
ضعيف عمل ميشود ،تاجايي که در سطح عمومي اين
طورتصورميشود که اين حوزه رها شده است.وي،افزو:
هماکنون سازمان هاي نظارتي دقيقي وجود دارند که بايد
قيمتها را تنظيم کرده وبرقيمتهاي بازاروحسن اجراي
قوانين درحوزه اقتصاد خُ رد نظارت کنند.هاشمي يادآورشد:
دربخش سالمت هم متولي نظارت براين بخش مشخص
است وبايد بخش نظارتي وزارت بهداشت وسازمان غذا

ودارومتخلفان درحوزه دارو را شناسايي کرده وآنها را به
قوهقضائيهمعرفيکنند.رئيسفراکسيونغذاودارومجلس
شوراي اسالمي ،تصريح کرد :البته درشرايط کنوني که
بازاردارو با نوساناتي مواجه شده است ،تاجاييکه برخي
احساس ميکنند ،کمبودي دراين حوزه وجود دارد،
افرادي که سوداگرجان مردم هستند وبراي منفعتطلبي
حتي به جان مردم نيزرحم نميکنند به عرضه داروي
تقلبي اقدام ميکنند.

وزيرکشور:

دولت از عملكرد ناجا رضايت دارد

وزيرکشوربا تأکيد براينکه دولت ازعملكرد ناجا رضايت دارد ،گفت :ناجا
نداري کرده است لذا جسارت
همواره دربرابرناماليمتي ها وبيمهريها خويشت 
وتوهين به پليس پذيرفته وقابل بخشش نيست وبايد با آن محکم برخورد
شود.به گزارش فارس ،عبدالرضا رحمانى فضلى درگردهمايى سراسرى
فرماندهان ،روسا ومعاونان نيروي انتظامي برضرورت کسب رضايتمندي
مردم درمراجعه به ادارات ازجمله نيروي انتظامى تاکيد کرد واظهارداشت:
براساس نظرسنجيهاي انجام شده ،نيروهاي انتظامي وامنيتي ازباالترين
ميزان رضايتمندي دربين سايردستگاه ها برخوردارهستند به طوري که
اکثريت قابل توجه مردم ازعملکرد اين نيروهاي آرامش بخش اجتماعي
رضايت دارند.وي با بيان اينکه رضايتمندي مردم از نيروي انتطامي را
بايد قدربدانيم ،افزود :اين ميزان رضايتمندي نشان دهنده ،اهميت مقوله
امنيت براي مردم است؛ الحمدهلل امنيت مطلوبي درکشوربرقراراست لذا بايد
تالش کنيم ميزان رضايتمندي درحوزه هاي خدمات واداري نيزافزايش
يابد.وزيرکشوربا بيان اينکه ناجا به درستي ازتجربه ها درقالب روش هاي
پيشگيرانه بهره مي برد ،تصريح کرد :حمايت ومشارکت مردمي درکناروحدت؛
راهکارعبورازشرايط امروزوتحريم ها است.رحماني فضلي با اعالم اينکه
ناجا درکنترل بازار ارزوکشف احتکارکاالهاي اساسي کارنامه قابل قبولي
دارد ،ازپلمب 700صرافي غيرمجازتوسط پليس همزمان با نوسانات ارزي
خبرداد.وزيرکشوربا تاکيد براينکه نحوه برخورد نيروي انتظامي با مردم

بايد منطقي ،با رعايت اخالق و حفظ اقتدارباشد به انتشارفيلمي ازرفتار
يکي ازشهروندان با يکي ازماموران راهنمايي ورانندگي اشاره وتصريح
کرد :اين حادثه اصال قابل قبول نيست ،نبايد به اقتدارنيروي انتظامي
با اينگونه حرکات خدشه وارد شود برهمين اساس قوه قضائيه بايد با
اين گونه اتفاقات شديدا ً برخورد کند.وي با تاکيد براينکه جسارت وتوهين
به پليس پذيرفته وقابل بخشش نيست وبايد با آن محکم برخورد شود،
تصريح کرد :ناجا همواره دربرابرناماليمتي ها وبي مهري ها خويشتن داري
کرده است.وزيرکشوردرادامه خواستارتوجه ويژه نيروي انتظامي به گذرگاه هاي
مرزي در مبارزه با انواع قاچاق شد واضافه کرد :برخورد با يک باند بزرگ
مواد مخدردرمرزها موجب جلوگيري ازهزاران برخورد نيروي انتظامي
درداخل با گروه هاي کوچک وخُ رد مي شود .وي ادامه داد :درشرايط
فعلي ،ميزان ورود کاالي قاچاق به کشورکاهش يافته است که اين
روند نزولي بايد ادامه پيدا کند اما همين مسئله موجب افزايش خروج
کاال ازکشورشده که با تدابيرانديشيده شده نبايد اجازه خروج کاالها به
صورت قاچاق به بيرون ازکشورداده شود؛ نيروي انتظامي دراين رابطه
نقش کليدي دارد وبايد برنامه ريزي دقيقي دراين رابطه داشته باشد.
رحمانى فضلى با بيان اينکه دولت ازعملکرد نيروي انتظامي رضايت
دارد ،خاطرنشان کرد :قوه مجريه مصمم به حل مشکالت ناجا است
وازهيچ تالشي دريغ نخواهد کرد.وي به جلسه اي با حضوررهبرمعظم

آگهي دعوت سهامداران شركت
بستهبندي مواد غذايي سردسير گنبد

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت بستهبندي مواد غذايي سردسير گنبد
سهامي خاص به شماره ثبت  4351گنبدكاووس شناسه ملي 10700130546
دعوت ميشود تا به ترتيب در جلسات مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
و مجمع عمومي فوقالعاده شركت كه به ترتيب در ساعت  8و  12مورخ
 1397/06/27در آدرس استان گلستان  -شهرستان گنبدكاووس  -بخش
مركزي  -شهر گنبدكاووس  -محله آزادگان  -كوچه  - 6بلوار آزادي  -پالك
 - 101طبقه اول  -كد پستي  4971854315تلفن  017-33381093تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده (انتخاب مديران  -انتخاب بازرسين
 انتخاب روزنامه كثيراالنتشار) -2مجمع عمومي فوقالعاده (تغيير محل (تغيير نشاني در يك واحد ثبتي))
ساير مواردي كه در صالحيت مجمع فوق باشد.
تاريخ انتشار97/6/14 :
خ ش97/6/14 :
هيات مديره شركت

آگهي فقدان سند مالكيت

نماينده شركت كشاورزي دامپروري ران
با تسليم دو برگ استشهاديه شماره  24607مورخ  1397/05/04دفترخانه 22
گرگان تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين
به پالك  - 48اصلي واقع در گرمن فيروزكوه ذيل ثبت  3صفحه  11دفتر جلد
اول  -امالك  -ثبت قائمشهر سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك فوق به نام رضا
شاه سابق صادر و تسليم گرديد سپس برابر سند قطعي شماره  68569مورخ
 1351/05/17دفترخانه  116تهران تمامت سه دانگ مورد ثبت متن معالواسطه
به شركت توليدي دامپروري شركت ران انتقال قطعي يافت و طبق سوابق
موجود در پرونده سه دانگ ديگر پالك فوق به نام نعمت و غالمرضا باطبي
انتقال قطعي يافت كه برابر راي شماره  767مورخ  59/02/19دادگاه انقالب
و صلحنامه شماره  14488مورخ  54/09/01دفترخانه  330تهران تمامت سه
دانگ ديگر پالك نيز به شركت توليدي دامپروري ران واگذار گرديد كه سند
مالكيت به علت جابجايي اسباب اثاثيه مفقود شده را درخواست نموده است،
لذا با توجه به ماده  120آييننامه قانون ثبت جريان در يك نوبت آگهي ميشود
تا هرگاه شخصي يا اشخاصي مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد
خود باشند از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت  10روز و با در دست داشتن
اصل سند مالكيت و اصل سند انتقال به اين اداره مراجعه نمايند تا با تنظيم
صورتمجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خودداري شود
و در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت مذكورسند مالكيت المثني به نام
متقاضي صادر و تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار97/6/14 :
احمد رحيمي
د ت97/6/14 :
رئيس ثبت اسناد و امالك فيروزكوه

انقالب ونيزرضايتمندي ايشان ازعملکرد شوراي امنيت کشوروشوراهاي
تامين استانها اشاره وتصريح کرد :معظم له دراين جلسه تاکيد داشتند
که شوراي امنيت کشوروشوراي تامين استانها بايد مسائل مربوط به
خود را جدي بگيرند وبرنامه عملياتي داشته باشند ،همچنين مصوبات
نيزبه طورجد پيگيري ونتايج اقدامات دستگاه ها دراجراي مصوبات
گزارش شود.وزيرکشوربا بيان اينکه همه فعاليت ها وتوفيقات اقتصادي،
فرهنگي واجتماعي دربسترامنيت شکل مي گيرد وبدون امنيت هيچ
کاري انجام نخواهد شد ،گفت :هيچ زماني اجازه داده نشده که موضوع
امنيت وانتظامات درجامعه ازمحورنيروي انتظامي خارج شود چراکه با
درايت ،تدبيرواقتدارنيروهاي انتظامي وامنيتي مسائل قابل مديريت صحيح
است وعملکرد مطلوب وخوب آنها هم گوياي همين امراست.رحماني
فضلي همچنين با اشاره به شرايط بين المللي ،اظهارداشت :خروج آمريکا
ازبرجام براي آنها ازنظربين المللي بسيارهزينه داشته وآنها تمام تالش
خود را براي ضربه زدن به ايران انجام مي دهند وآمريکا تمام آبروي خود
را درمواجه با ايران قرارداده است.وزيرکشورافزود :ما بايد با قدرتمندي
واقناع افکارعمومي برروي مواضع خود بايستيم چراکه بدون مقاومت
وايستادگي به حق خود نخواهيم رسيد.وي ،تصريح کرد :آنها يقين دارند
که هيچ کاري درمنطقه بدون نقش آفريني ايران امکان پذيرنخواهد بود
وموضع ما هم درمنطقه بسيارمحکم ومقتدرانه ادامه دارد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي/عادي
به طور فوقالعاده شركت توسعه و خدمات
گردشگري آبشارهاي بهشت خراسان اخلمد
(سهامي عام) به شماره ثبت  417و
شناسه ملي ( 10862079541نوبت دوم)

با توجه به مجمع عمومي عادي مورخه  1397/05/30كه در محل مقرر
تشكيل گرديد و به دليل عدم حصول حدنصاب رسميت قانوني پيدا
نكرد لذا بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت ميرساند
در جلسه مجمع عمومي فوقالذكر (نوبت دوم) كه در تاريخ 1397/07/09
راس ساعت  19به نشاني :مشهد ،بلوار شهيد قرهني ،قرهني  ،29مسجد
اخلمديها تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب هيات مديره جديد
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4تصويب ترازنامه سال مالي قبل
 -5ساير موارد پيشبينينشده
ضمنا سهامداران محترم ميبايست از سه روز قبل از تشكيل مجمع با در
دست داشتن اوراق سهام يا گواهي موقت و اصل مدارك شناسايي بين
ساعت  8الي  14جهت اخذ برگه ورود به جلسه به دفتر شركت واقع در
روستاي اخلمد عليا مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/6/14 :
خ ش97/6/14 :
هيات مديره شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده شركت گروه توليدي پزشكي وريد
(سهامي خاص) به شماره ثبت  23887و
شناسه ملي 10380393260
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت گروه توليدي پزشكي وريد (سهامي
خاص) به شماره ثبت  23887و شناسه ملي 10380393260دعوت ميشود
كه جهت شركت در مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده در تاريخ 97/7/04
ساعت  9:30صبح به نشاني كيلومتر  14جاده قوچان كوچه مصطفي حسيني
كارخانه وريد داراي كد پستي  919717706مراجعه نمايند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب بازرسين براي سال مالي 97
 -2تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 96
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
تاريخ انتشار97/6/14 :
هيات مديره
خ ش97/6/14 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و آگهي دعوت مجمع عمومي
فوق العاده شركت مهندسين مشاور طرح و انديشه (سهامي خاص) به شماره ثبت 43799

بدين وسيله از كليه سهامداران يا وكالي رسمي آنان دعوت به عمل مي آيد كه در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده راس ساعت 9:00
صبح و مجمع عمومي فوق العاده شركت مهندسين مشاور طرح و انديشه راس ساعت  10:00صبح روز سهشنبه مورخ  97/7/3در آدرس :تهران-
يوسف آباد -خيابان  -32پالك  -50طبقه اول با كد پستي  1431944895تشكيل ميشود ،حضور بهم رسانيد.
دستور جلسه:
-1تغيير روزنامه كثيراالنتشار (رسالت به ابرار)
 -2اصالح مواد اساسنامه
 -3نقل و انتقال سهام
هيئت مديره
م ديگري كه به صالحديد سهامداران باشد.
 -4هرگونه تصمي 
مهندسين مشاور طرح و انديشه(سهامي خاص)
خ ش97/6/14 :
تاريخ انتشار		97/6/14 :

معاون اجتماعي وپيشگيري ازوقوع جرم قوه قضائيه گفت :محدوديتهاي
قانوني ،گاهي موانعي براي صنايع ايجاد مي كند وامروزقوه قضائيه تصميم
گرفته است اين موانع را با بهره گيري ازتفاسيرقانوني ازميان بردارد وبرآن
است تا ١٥٠واحد تعطيل شده را تا پايان سال ٩٧به چرخه توليد بازگرداند.
به گزارش فارس ،محمدباقرالفت ،اظهارکرد :با توجه به مصوبه ستاد مرکزي
اقتصاد مقاومتي قوه قضائيه و با هدف جلوگيري ازتعطيلي وبيکارشدن
کارگران بخش صنعت ،درهراستان دست کم  ٥وحداکثر ١٥واحدي که به
دليل مشکالت حقوقي وقضائي تعطيل شده اند ،شناسايي وپس ازبررسي
ورفع مشکالت به چرخه توليد بازميگردند.الفت با بيان اينکه قوه قضائيه
مکلف به رفع اين مشکالت است ،افزود :با روساي کل دادگستري ها هم
مکاتبه شد تا واحدهاي استان مربوطه را شناسايي وبه ما معرفي کنند
تا هرچه سريع تربه مشکالت آنان رسيدگي شود.وي با اشاره به اينکه
درمراجعه صاحبان حرف وصنايع طوري برخورد شود که احساس نااميدي
نکنند ،گفت :ما پناهگاه وملجا آن افرادي هستيم که سرمايه خود را پاي
کارآوردند واگرکسي بخواهد احساس نااميدي را در جامعه تزريق کند
بزرگترين خيانت را درحق کشورکرده است.الفت تصريح کرد :با توجه به
شرايط حاکم برکشوربايد به کمک صنايع کوچک رفته ومشکالت حقوقي
قضائي آنها که احتماال ناشي ازپرونده هاي متشکل درقوه قضائيه است
رفع وازمنظراقتصاد مقاومتي موضوع را پيگيري کنيم.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست:

هورالعظيم را آتش ميزنند
تا پول برق ندهند
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مدعي شد که آتشسوزهاي هورالعظيم
عمدي است تا پول برق ندهند.به گزارش ايسنا ،عيسي کالنتري درکنگره ملي
علوم زراعت واصالح نباتات درباره آتشسوزيهاي هورالعظيم درخوزستان
مدعي شد که هورالعظيم را آتش ميزنند تا پول برق ندهند واينگونه براي
ما گرفتاري ايجاد وبه ما جفا ميکنند.وي دراين باره توضيح بيشتري نداد
ودرادامه به وضعيت کشوردرحوزه آب وکشاورزي اشاره وخاطرنشان کرد:
انجمنهاي علمي کشوربايد دراين حوزهها تجديد نظرکنند.کالنتري با انتقاد
ازآنچه سکوت بسياري ازانجمنهاي علمي درحوزه آب خواند ،گفت که بسياري
ازاين انجمنها ازقبل ميدانستند که کشوربه چه سمتي ميرود اما سکوت
کردند وهمين کارباعث شد تصميمگيران تصميم اشتباه بگيرند وامروزبه جايي
برسيم که سرزمين ايران به شدت درحال تهديد است.وي ادامه انتقاداتش
را متوجه مجلس کرد وافزود :وقتي رئيس کميسيون کشاورزي هم اعالم
کند ميتوان اين حجم ازغذا را درسرزمين ايران توليد کرد تصميمگيران
منحرف ميشوند وکشوربه جايي ميرسد که بخشي ازهمين کشاورزي
هم بايد تعطيل شود .وقتي انجمنهاي ما سکوت ميکنند وفکروذکرشان
ارتقاي تشريفات اداري خودشان ميشود ،يک نظامي يا چند نماينده ميآيند
وسياستگذاري ميکنند.رئيس سازمان حفاظت محيط زيست دربخش
ديگرحرف هايش با اشاره به وضعيت درياچه اروميه گفت که درسال۷۷
دکترجواهري  -آبشناس  -به من گفت که با ادامه سدسازي در اطراف
درياچه اروميه ،اين درياچه تا سال ۹۵خشک ميشود اما آن زمان برخي
گفتند که با اين همه آب چطورحرف ازخشکشدن ميزنيد.معاون رئيس
جمهوري همچنين با اشاره به آنچه تالشهاي نادرست وزارت کشاورزي
براي احياي کشاورزي درزابل خواند ،گفت که درچهارسال گذشته وزارت
کشاورزي ۸۵۰ميليون دالربراي آبرساني به ۴۶هزارهکتارازاراضي زابل
هزينه کرده اما فقط سه ميليون مترمکعب آب وارد هامون شده است.وي
افزود ۸۵۰ :ميليون دالريعني سهم هرکشاورزدراين منطقه ۴۰۰ميليون
تومان ميشود.

آگهي دعوت به مجمع عمومي
فوقالعاده شركت ايران سرنگ
(با مسئوليت محدود)

بدينوسيله از كليه شركاء شركت ايران سرنگ (با مسئوليت محدود) به
شماره ثبت  831و شناسه ملي  10100635133دعوت به عمل ميآيد تا
در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت كه در ساعت  10صبح روز
شنبه مورخ  1397/07/07در محل قانوني شركت به نشاني :قزوين ،شهر
صنعتي البرز ،خيابان حكمت دوم ،شركت ايران سرنگ ،تشكيل ميشود
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده
 -1انحالل شركت
 -2انتخاب مدير تصفيه
 -3تعيين محل تصفيه
تاريخ انتشار97/6/14 :
هيات مديره شركت ايران سرنگ
خ ش97/6/14 :
(با مسئوليت محدود)

آگهي تحديد حدود اختصاصي

چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين آبي با كاربري باغ به مساحت
 1507/78مترمربع به پالك ثبتي شماره  430فرعي از سنگ  99اصلي
واقع در قريه طارس فيروزكوه مورد تقاضاي آقاي بابااحمدي طارس فرزند
نبياهلل برابر استشهاد محلي و به موجب صورتمجلس احراز تصرفات مالكانه
به شماره  14529مورخ  1396/10/14و برابر يك برگ اظهارنامه ثبتي به
شماره  14550مورخ  1396/10/14پذيرش ثبت گرديد سپس به علت عدم
حضور مالك يا نماينده قانوني وي به عمل نيامده و تحديد حدود طبق
تبصره الحاقي از ماده  15قانون ثبت نيز مقدور نبوده است لذا به موجب
درخواست كتبي مالك به شماره  8336مورخ  1397/06/10تحديد حدود
اختصاصي پالك موصوف در روز سهشنبه مورخ  97/7/10راس ساعت 9/30
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا از مالكين و مجاورين و
اصحاب حقوق دعوت ميشود در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم
رسانند .بديهي است طبق ماده  20قانون ثبت معترضين بايستي از تاريخ
تنظيم صورتمجلس تحديد حدود ظرف  30روز اعتراض خود را به اداره
ثبت اسناد و امالك فيروزكوه تسليم نمايند .در غير اين صورت پس از
پايان مذكور نسبت به صدور سند مالكيت به نام متقاضي طبق مقررات
اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار97/6/14 :
احمد رحيمي  -رئيس اداره ثبت اسناد
د ت97/6/14 :
و امالك شهرستان فيروزكوه

آگهي دعوت مجمع عمومي شركت
تعاوني گاوداران پوياشهر دهاقان

بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي محترم شركت تعاوني گاوداران پوياشهر
ميرساند جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول آن شركت در ساعت 8
عصر مورخ دوشنبه  1397/7/16در محل مسجد جامع روستاي قهه
برگزار ميگردد .لذا از كليه اعضاء دعوت ميگردد در ساعت و تاريخ فوق
در جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرسان  -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال
 96و نحوه تقسيم سود ويژه و بودجه سال جاري  -3ارائه گزارش تغييرات
اعضا و سرمايه شركت  -4انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره
و بازرسان  -5تعيين خط مشي آينده شركت تعاوني
تاريخ انتشار97/6/14 :
هيات مديره شركت تعاوني گاوداران
خ ش97/6/14 :
پوياشهر دهاقان

