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معاون رئيس قوه قضائيه ازافزايش  ۷/۵درصدي پرونده ها به قوه قضائيه خبرداد.به گزارش
مهر ،حجت االسالم حميد شهرياري با اشاره به عملکرد مرکزآماردرسال گذشته گفت:
۱۶ميليون و۳۲۳هزارپرونده دردستگاه قضائي وارد شده که ازاين تعداد بيش از ۵ميليون
تکراري محسوب شدند.وي تصريح کرد۱۶ :ميليون و ۲۱۲هزارو ۸۰پرونده مختومه شده
معاون قوه قضائيه خبرداد :است .بنا براين يک ميليون افزايش وارده دستگاه قضائي درسال گذشته بوده است.
رئيس مرکزآماروفناوري اطالعات قوه قضائيه درخصوص آمارپرونده هاي وارده به دادگاه
افزايش ۷/۵درصدي
و دادسراي انتظامي قضات گفت۱۷۸۰ :پرونده در دادگاه عالي انتظامي قضات رسيدگي
ورودي پرونده ها
شده است ،همچنين شاهد کاهش تعداد مانده پرونده ها به ۹۱۳پرونده بوديم.شهرياري
ادامه داد :در دادسراي عالي انتظامي قضات  ۵هزارو ۶۴۶پرونده رسيدگي شده اما شاهد
به دستگاه قضا
افزايش مانده پرونده ها دردادسراي انتظامي قضات بوديم.وي درخصوص آماردادگاه

اجتماعي

» خبر

دانشبنيانها وارد بورس ميشوند

وزي ربهداشت:

پليس ودستگاه قضائي با محتکران دارو
برخورد کنند

فرمانده نيروي انتظامي تاکيد کرد:

مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادي

فرمانده نيروي انتظامي گفت :ناجا با کمک دولت وقوه قضائيه براي ايجاد امنيت
درحوزه اقتصاد ومعيشت مردم ازطريق مبارزه بيامان با مفسدان اقتصادي،
احتکارگران وناامن کنندگان فضاي کسب وکاروتوليد درکشوربا اراده راسخ وتالش
خستگيناپذيرعمل ميکند.به گزارش ايسنا ،سردارحسين اشتري درمراسم
دانش آموختگي دانشگاه علوم انتظامي امين  ،اظهارکرد :نيروي انتظامي به
دورازهرگونه هياهو وفضاسازي و با سعه صدربا ناامنيهاي اقتصادي ،اجتماعي
وفرهنگي و با ناامنکنندگان فضاي عمومي جامعه مبارزه بي امان و قاطع ميکند.
وي افزود :درشرايط کنوني که استکبار جهاني با کمک ايادي منطقهاي وداخلي
خود با اعمال فشاروايجاد جو رواني سعي درالقاي ناکارآمدي نظام اسالمي وايجاد
ناآرامي درکشور را دارد ،نيروي انتظامي با هدايتهاي مدبرانه فرمانده شجاع
ورهبر فرزانه خود با حضورمقتدرانه درهمه عرصهها به دنبال ايجاد امنيتي
شايسته ايران اسالمي است.فرمانده نيروي انتظامي درادامه اظهارکرد:درون
سازمان نيزبرآنيم با اتکا به ايمان ،اقتدار ،زحمت وهوشمندي ضمن ارتقاي
روحيه معنوي به منزلت ومعيشت ،صيانت کارکنان ازآسيبهاي شغلي ،توسع ه
آموزشهاي تخصصي وحرفهاي ومهارتهاي اجتماعي نيروي خود توجهي ويژه
کنيم وبرآمادگي وتوان عملياتي نيروها بيفزاييم.

وجود بيش از دوهزارمعلول
مجهولالهويه دراستان تهران
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ستاري:

وزيربهداشت ،برخورد با احتکارکنندگان دارو را وظيفه نيروي انتظامي ودستگاه
قضائي دانست وگفت :پليس ودستگاه قضائي با محتکران داروبرخورد کنند.
به گزارش مهر ،دکتر سيدحسن هاشمي درواکنش به احتکاراحتمالي دارو
وتجهيزات پزشکي درانبارهاي غيرمجاز ،اظهارداشت :ممکن است متخلفيني
در داروخانه ومکان هاي ديگر ،مبادرت به احتکار دارو وتجهيزات پزشکي کنند
که با آنها برخورد قانوني خواهد شد.هاشمي با تاکيد براينکه وظيفه وزارت
بهداشت مراقبت ازاصالت دارو وعدم افزايش قيمت آنهاست ،افزود :تصور
مي کنم درحوزه احتکاردارو وتجهيزات پزشکي ،مسئوليت با سايردستگاه ها
است وچنانچه درزمينه احتکار دارو وتجهيزات پزشکي احتکاري صورت گيرد،
برخورد با متخلفين اين حوزه برعهده نيروي انتظامي ودستگاه قضائي است.
البته وزارت بهداشت ،شرکت هاي دريافت کننده ارز و وارد کننده وداروخانه ها
را درصورت تخلف در زمينه احتکاردارو وتجهيزات پزشکي ازبسياري ازامتيازات
محروم خواهد کرد.وزيربهداشت ابرازاميدواري کرد که درحوزه سالمت هيچگونه
تخلفي صورت نگيرد؛ چراکه تخلف به ويژه درحوزه دارو وتجهيزات پزشکي
ازنظرافکارعمومي قابل قبول نيست زيرا با جان انسان ها سروکاردارد.هاشمي
خاطرنشان کرد :خوشبختانه تا جايي که اطالع دارم وديده ايم تخلفات ازاين
قبيل موارد بسيارنادربوده واميدواريم شاهد تخلفي دراين حوزه نباشيم.

هاي خانواده نيزگفت :درسال گذشته نسبت به سال ۹۵شاهد افزايش مراجعه به دادگاه
هاي خانواده بوديم به طوري که اين دادگاه ها ۵۳۴هزارو ۳۴۱پرونده وارده داشتند که
 ۵۳۹هزارو ۳۶۱پرونده مختومه شدند.وي بابيان اينکه سرقت مستوجب تعزير ،ضرب وجرح
عمدي وتوهين به اشخاص عادي سه عنوان اتهامي اول درکشورهستند ،گفت :ايراد صدمه
بدني ناشي ازتصادفات بدني ،تهديد وتخريب دررتبه هاي بعدي قراردارد.معاون رئيس قوه
قضائيه ادامه داد :کالهبرداري ،رانندگي بدون مجوز ،خيانت درامانت ونگهداري ومالکيت
مواد مخدردررتبه هاي بعدي قراردارند.شهرياري گفت :مطالبه وجه بابت امورمختلف،
مطالبه وجه چک واعسار ازمحکوم به سه درخواست قضائي اول درکشورمحسوب مي شوند.
وي با بيان اينکه طالق توافقي چهارمين دادخواست قضائي محسوب مي شود ،گفت :در
رتبه بعدي مطالبه مهريه ،مطالبه خسارت والزام به تمکين وجود دارد.
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معاون علمي وفناوري رئيسجمهوربا اشاره به موفقيتها
و رونق شرکتهاي دانشبنيان گفت :بهزودي بسياري
ازشرکتهايدانشبنيانواردبورسميشوند.بهگزارشايسنا،
سورنا ستاري با اشاره به فعاليت 3700شرکت دانشبنيان
درکشور ،اظهارکرد :سال گذشته شرکتهاي دانشبنيان
بيش از 400ميليون دالرصادرات داشتند.وي با اشاره به
ثبت 130هزارميليارد تومان تراکنش مالي دربانک مرکزي
درسال گذشته گفت :بانکها امروزبه اين نتيجه رسيدند که

ديگرنبايد روي سيستم سنتي سرمايهگذاري کنند وبايد
در زمينههاي بانکداري الکترونيکي سرمايهگذاري کنند.
ستاري با بيان اينکه استارتاپهاي زيادي درکشوروجود
دارد ،خاطرنشان کرد :کپي کردن ايده شخص ديگر،
محکوم به شکست ميشود.وي نااميد کردن کارآفرين را
اشتباه دانست وتاکيد کرد :پايين کشيدن کرکره کارآفرين،
خيانت به کشوراست.ستاري يادآورشد :پارک علم و فناوري
يک محيط فيزيکي نيست؛ هرجاي شهررا ميتوان پارک
علم وفناوري دانست .درايجاد يک کسب وکار ،داشتن
محيط مناسب اهميت بسيارزيادي دارد.وي با تاکيد
براينکه نبايد با کسبوکارهاي جديد جنگيد ،گفت :بايد
به جوانانمان اعتماد کنيم .امسال استارتاپهاي خوبي را
درحوزه بهداشت خواهيم داشت.وي اظهار کرد :تا دو،سه
سال گذشته وقتي درباره شرکتهاي دانش بنيان صحبت
ميکرديم ،به ما ميخنديدند اما امروزاين شرکتها به
درآمدهاي زيادي دست يافتهاند.

معاون وزير بهداشت اعالم کرد:

ابتالي پنج ميليون ايراني به ديابت
معاون وزيربهداشت ازابتالي پنج ميليون ايراني به ديابت
خبرداد وگفت :نيمي ازاين افراد ازبيماريشان بياطال عاند.به
گزارش فارس ،مريم حضرتي گفت :تغييرسيماي سالمت
به سبب افزايش ميانه سني جمعيت ،تغييرالگوي مصرف،
شيوع رفتارهاي خطرزا ،رشد سريع شهرنشيني ،کوچک
شدن جوامع ،جهاني شدن عوامل خطرزا وانتقال سريع
اين عوامل به جوامع سراسردنيا اتفاق افتاده است.وي
افزود :کشورهاي درحال توسعه زيان ديده گان عمده
بيماريهاي غيرواگيرند زيرا درحالي که درگيربيماريهاي
واگيرهستند بايد همزمان با بيماريهاي مزمن وغيرواگير،
که نيازبه مراقبت طوالني دارند ،نيزمبارزه کنند.وي
با بيان اينکه بيماريهاي غيرواگيرمزمن هزينه هاي
سرسام آورمستقيم وغيرمستقيم را برسيستم بهداشت
تحميلميکنند،افزود:ديابتيکيازشايعترينبيماريهاي
غيرواگيردرجهان است .اين بيماري پنجمين علت مرگ
درکشورهاي توسعه يافته است.حضرتي گفت :براساس

ازسوي ديوان محاسبات؛

مطالعات مختلف درحال حاضرحدود پنج ميليون
نفردرکشورمان مبتال به ديابت هستند که نيمي ازآنها
ازبيماري خود بي اطالعاند واين درحالي است که سازمان
جهاني بهداشت پيش بيني کرده تا سال 2035تعداد
مبتاليان به ديابت درايران به 6/5ميليون نفرافزايش مي
يابد .اما با توجه به تغييربرآوردهاي سالهاي اخيراين
سازمان ،انتظارمي رود تعداد بيماران ديابتي درکشورمان
تا دودهه ديگربيش ترازاين رقم باشد.

ماهانه ۶۰۰هزارتومان فقط براي دوقلم داروي حياتي

وقتي سهمپرداختي بيماران بيشتروسهمدولت کمترميشود

درحالي که حدود ۱۰۰هزاربيمارکليوي درکشوروجود دارد افزايش روزافزون
قيمت داروهاي اين بيماران مشکالت زيادي را براي آنها بهوجود آورده
است.محمدسعيد الموسوي عضو هيئت مديره انجمن خيريه حمايت
توگوبا فارس،اظهارداشت :طي روزهاي گذشته با
ازبيماران کليوي درگف 
افزايش قيمت داروهاي اين بيماران مواجه بودهايم.وي افزود :براساس قانون
 90درصد ازهزينههاي تامين داروها بايد توسط سازمانهاي بيمهگرتقبل
شود اما متاسفانه آنقدرداروگران شده است که بسياري ازبيماران توان
پرداخت اين هزينهها را ندارند.الموسوي با بيان اينکه به طورروزانه سهم
پرداختي بيماران نيزافزايش پيدا ميکند،توضيح داد :برخي ازبيماران پيوند
کليه براي تهيه دوقلم داروي حياتي بايد ماهانه 500الي 600هزارتومان
بپردازند که عموما اين افراد ازاقشارمتوسط جامعه بوده وتوان پرداخت اين
مبالغ را ندارند.وي تصريح کرد :هزينههاي ماهانه ويزيت پزشکان وآزمايشها
نيزبراي اين افراد سنگين است به طوري که بيماران ديگررغبتي به انجام
پيوند کليه ازخود نشان نميدهند وانجام دياليزمشکالت چند برابري براي
آنها به همراه خواهد داشت.الموسوي با بيان اينکه دردسترس نبودن وکمبود
داروها مشکالت زيادي را براي بيماران پيوند کليه به وجود آورده است،
خاطرنشان کرد :براي بيماران دياليزي با کمبود محلولها وهمچنين ناکافي
بودن صافيها مواجه هستيم ومستعمل بودن دستگاههاي دياليزي مشکالت
اين افراد را دوچندان کرده است.وي افزود:سهم پرداختي بيماربراي تهيه
دارو روزبه روزبيشتر ميشود و با ادامه اين روند افراد ديگرقادربه تامين

کاظم نژاد:

هشت هزار ميليارد ريال امالک بانک سپه
آماده واگذاري است
عضو هيئتمديره بانک سپه گفت :طي پنج سال اخير  4هزار و  707ميليارد
ريال امالک مازاد اين بانک به فروش رفته و حدود دو برابر اين ميزان هم
آماده واگذاري است.
به گزارش پايگاه اطالعرساني بانک سپه ،دکتر عيسي کاظم نژاد ضمن
اعالم اين خبر افزود :از ابتداي سال  92تاکنون  549ملک مازاد بانک
سپه با رعايت قوانين و مقررات به متقاضيان واجد شرايط واگذارشده و
 356ملک مازاد به ارزش  8هزار و  207ميليارد ريال هم در دستفروش است.
وي اظهار داشت :با توجه به تأکيدهاي مقام معظم رهبري در بحث اقتصاد
مقاومتي و رياست محترم جمهوري در حمايت از توليدات داخلي و اجراي قانون
رفع موانع توليد بانک سپه تمام تالش خود را براي واگذاري صحيح و قانوني
امالک مازاد خود بکار گرفت و در اين راه اقدامات ارزندهاي نيز انجامشده است.
کاظم نژاد تصريح کرد :فروش امالک مازاد بانک سپه بهويژه در سه سال اخير
با توجه به تأکيد دولت سرعت بيشتري داشته است و بهطور متوسط هرماه يک
مزايده سراسري براي واگذاري اموال مازاد در اين بانک برگزار ميشود .عضو
هيئتمديره بانک سپه اظهار داشت :بانک سپه حدود  2هزار ميليارد ريال از
امالک مازاد خود را از ابتداي شهريورماه سال  1396تا پايان مردادماه امسال
واگذار کرد.وي به فروش  130رقبه امالک مازاد بانک سپه در سال گذشته به
ارزش بيش از يک هزار و  605ميليارد ريال اشاره کرد و افزود :اين روند در
سال  97نيز ادامه دارد .وي افزود :با تصويب هيئتمديره بانک سپه در مرحله
اول  40درصد از  70/43درصد سهام شرکت سرمايهگذاري اميد متعلق به اين
بانک طبق ضوابط و مقررات ناظر واگذار ميشود.کاظم نژاد خاطرنشان کرد:
بانک سپه براي کمک به اجراي ماده  16قانون رفع موانع توليد رقابتپذير
و ارتقاي نظام بانکي مقدمات واگذاري سهام شرکت توسعه مولد نيروگاهي
جهرم و همچنين شرکتهاي سرمايهگذاري ري ،عمران و مسکن استانهاي
خراسان شمالي و آذربايجان غربي فراهم کرده است.

بازديد اصحاب رسانه از موزه بانک ملي ايران
خبرنگاران حوزه بانک از موزه بانک ملي ايران بازديد کردند.به گزارش
روابط عمومي بانک ملي ايران ،اين بازديد همزمان با نودمين سالگرد تاسيس
بانک انجام شد و مورد استقبال اصحاب رسانه قرار گرفت.در اين بازديد سعد اله
عيسي زاده مديرامور حوزه مديريت و روابط عمومي بانک ملي ايران به همراه
جمعي از مديران و کارشناسان روابط عمومي اين بانک نيز حضور داشتند.
موزه بانک ملي ايران ،تاريخ بانکداري ايران است و بسياري از اشياي قديمي
از جمله لوازم و امکانات بانکداري را که قدمت آنها به زمان تاسيس بانک
بر مي گردد ،در معرض ديد مخاطبان خود قرار داده است.

تفاهمنامه همکاري بين بانک انصار
و دانشگاه پيام نور امضاءشد
بانک انصار و دانشگاه پيام نور تفاهمنامهاي  7مادهاي را با هدف حمايت و کمک
به دانشجويان دانشگاه پيام نور در تمام مقاطع تحصيلي از طريق تأمين بخشي
از هزينههاي دوران تحصيل دانشجويان و ارائه خدمات بانکي امضاء کردند.به
گزارش ادارهکل روابطعموميوتبليغات ،دکترابراهيمي مديرعامل بانک انصار
و دکترمحمدرضا زماني رئيس دانشگاه پيام نور طي ديداري در محل دانشگاه
پيام نور ضمن تأکيد بر لزوم توسعه همکاري هاي دوجانبه ،تفاهمنامهاي
يکساله را که براساس آن اعطاي تسهيالت قرضالحسنه به دانشجويان در
سقف هزينه شهريه ثبتنام و شروط ديگرمندرج در تفاهمنامه صورت ميگيرد
امضاء کردند .شايان ذکراست در نشست مسئوالن بانک انصار و دانشگاه پيام نور
طرفين از وجود زمينه هاي مشترک همکاري سخن گفته و بر لزوم استفاده از
اين زمينه ها در راستاي ارتقاي تحصيلي هموطنان عزيز و به ويژه دانشجويان
کم بضاعت تأکيد کردند.

داروهاي مورد نيازخود نخواهند بود به طوري که درحال حاضرشکايات
زيادي ازبيماران شهرستاني دراين باره به ما ارائه ميشود.الموسوي با بيان
اينکه حدود 100هزاربيمار تحت پوشش انجمن خيريه حمايت ازبيماران
کليوي قراردارند ،تصريح کرد :اين افراد براي ادامه زندگي به حمايت بيش
ازپيش مسئوالن وزارت بهداشت ودولت نيازمند هستند.وي خاطرنشان کرد:
برخي ازدوزهاي دارويي درداروخانهها موجود نيست به طورمثال دوز 25برخي
ازداروها درداروخانه با کمبود مواجه است اما دوز 50همان داروموجود است
وبيمارنميتواند با نصف کردن قرص يا دارو يا افزايش مصرف يک داروي
ديگرنيازبدن خود را تامين کند.عضوهيأت مديره انجمن خيريه حمايت
ازبيماران کليوي خاطرنشان کرد :برخي ازداروهاي حياتي معموال تا دوماه
دربازاروجود ندارد وما بارها از وزارت بهداشت درخواست کردهايم ذخيره
دارويي براي بيماران کليوي درنظربگيرد که متاسفانه مسئوالن اين وزارتخانه
دراين زمينه متزلزل عمل کردهاند.الموسوي خاطرنشان کرد :داروهاي
بيماران پيوند کليه به صورت آهسته آهسته گران شده است به طوريکه
درحال حاضرداروي «سلسپت» که قيمت دوماه قبل آن 180هزارتومان
بوده درحال حاضربا مبلغ 380هزارتومان به دست بيماران ميرسد.وي ادامه
داد :متاسفانه بيمهها براي گران کردن سهم بيماران وارد رقابت شدهاند
وهيچ کسي پاسخگوي مشکالت بيماران نيست.الموسوي درپاسخ به اين
سؤال ک آيا اثربخشي داروهاي ايراني ازکيفيت مناسبي برخورداربوده يا
خير،توضيح داد :تشخيص اين موضوع توسط پزشک انجام ميشود واين

آگهي تغييرات شرکت صنعتي معدني مهر ابين فوالد شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  1591و شناسه ملي 10380145160
به استناد صورتجلسه هيئتمديرهمورخ 1397/04/20تصميمات
ذيل اتخاذ شد  -- 1:خانم زهره عماد به شماره ملي00900144092
به سمت رئيس هيئت مديره  2-خانم اکرم صالحي به شماره
ملي  0901275484به سمت نايب رئيس هيئت مديره  3-آقاي
حميد موسوي نژاد به شماره ملي  5729742924به سمت
مديرعامل و عضو هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب
شدند -2کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بهادار و بانکي
از قبيل چک و سفته و غيره با امضاء مديرعامل با مهر شرکت
معتبر خواهد بود و ساير نامههاي اداري با امضاء مديرعامل
و مهر شرکت معتبر ميباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري سبزوار ()245943
آگهي تغييرات شرکت صنعتي معدني مهر ابين فوالد شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  1591و شناسه ملي 10380145160
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1397/04/20تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :اعضاي
هيئت مديره بريا مدت دو سال عبارتند از :حميد موسوي
نژاد به شماره ملي  5729742924و زهره عماد به شماره
ملي  00900144092و اکرم صالحي فرزند حسين به شماره
ملي -2 0901275484ناهيد صالحي درونه به شماره ملي
 5729718802به سمت بازرس اصلي و فاطمه افرازه به
شماره ملي  0901036684به سمت بازرس علي البدل براي
مدت يک سال مالي انتخاب شدند-3 .روزنامه رسالت جهت
نشر آگهيهاي شرکت انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري سبزوار ()245941
آگهيتغييراتشرکتبازرگانيزرينصدورطوسشرکتسهامي
خاص به شماره ثبت  8970و شناسه ملي  10380247250به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1397/06/01تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي مجيدجليلي
بشاشي به شماره ملي  0930723422-آقاي حسين جليلي
بشاش به شماره ملي - 0938306091خانم هانيه طاهرنيان
به شماره ملي 0931513014-خانم سکينه اکبريان به شماره
ملي  0940314584به سمت اعضاي هيئت مديره براي مدت
دو سال انتخاب گرديدند .آقاي وحيدلعل روشن به شماره
ملي  0946199728به سمت بازرس اصلي و آقاي محمد لعل
روشن به شماره ملي 0945671873به سمت بازرس علي
البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند .ـ روزنامه
کثيراالنتشاررسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()245937

معاون توانبخشي بهزيستي استان تهران ازوجود ۷هزارمعلول
يارانه بگيردراين استان خبرداد وگفت :ازاين تعداد بيش از۲
توگوبا
هزارو ۸۴۰نفرمجهولالهويه هستند.پرستومنصوري در گف 
فارس ،گفت :تعداد معلوالن تحت پوشش استان تهران بيش از۱۷۰
هزارنفراست که در نوع جسمي  -حرکتي حدود  ۶۰هزار ،ذهني
بيش از ۴۱هزار ،بينايي ۱۴هزار ،شنوايي ۲۲هزار ،اعصاب وروان
۹هزاروصوت وگفتار بيش از ۲هزارنفررا شامل ميشود .وي ادامه
داد :تعداد مراکزشبانهروزي۱۴۲مرکزاست ومراکزي که به صورت
روزانه ،ويزيت درمنزل ومراقبت درمنزل که شامل خدمات مبتني
برخانواده ميشود ۱۱۷مرکزاست .منصوري گفت :تعداد يارانهبگيران
مراکز شبانه روزي استان تهران ۷هزارنفراست که از اين تعداد  ۲هزار
و  ۸۴۱نفر مجهولالهويه هستند .معاون توانبخشي بهزيستي استان
تهران گفت:تعداد يارانهبگيران مراکز روزانه توانبخشي نيزبيش از۵
هزارو ۲۴۰نفراست ،اين در حالي است که تعداد مستمريبگيران که
شامل معلوالن ،سالمندان وبيماران مزمن رواني ميشود ۴۴هزارو۲۳۲
نفرگزارش شده است.

پزشک بيماراست که با انجام آزمايشهاي الزم داروي ايراني يا خارجي را
براي بيماران تجويزميکند اما بايد توجه داشته باشيم که ساختاربدني برخي
بيماران با داروهاي ايراني سازگاري ندارد.الموسوي گفت :طي سالهاي
گذشته قيمت داروهاي اين بيماران متعادل بود اما اکنون بيماران توان
پرداخت اين هزينهها را ندارند.درادامه همچنين آرمان رئيس انجمن
خيريه حمايت ازبيماران کليوي درباره مشکالت اين بيماران گفت :تمام
داروهاي بيماران پيوندي ودياليزي دستکم 100درصد وبرخي ازداروها نيزتا
 200درصد افزايش قيمت داشته است .اين مسئله رسما به وزارت بهداشت
وحتي به وزارت کارمنتقل واعمال شده که هزينه داروهاي بيماران دياليزي
وپيوند کليه کمرشکن شده است.وي افزود :پرسش اينجاست که چرا بيمهها
و وزارت بهداشت ودرنهايت دولت فکري به حال اين مسئله نميکنند وبراي
آن برنامه ريزي انجام نميدهند که آمار پيوند را طي 2يا 3سال افزايش دهند
وهزينههاي داروهاي آن را تامين کنند ودرنهايت رقم 5/4ميليارد تومان
درروزرا که براي بيماران دياليزي ميشود ،آن هم با تحمل آن همه رنج،
کاهش دهند؟ آرمان گفت :باخبرشديم که يکي ازداروهاي پرمصرف برخي
بيماران دياليزي ناياب شده است ،بيماران ما به دنبال اين داروهستند واين
داروحتي در داروخانه 13آبان وهالل احمر که محل اصلي توزيع آن است
نيز موجود نيست و با اين وضعيتي که پيش ميرود خوشبين نيستيم که
بازاردارويي آرامي داشته باشيم ،بنابراين هم با کمبود دارومواجه هستيم و
هم با افزايش قيمت داروها که بسيارنگران کننده است.

غيرقانوني شدن اخذ آبونمان تلفن
به دستگاههاي اجرايي ابالغ شد
معاونت حقوقي ،مجلس وتفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور موضوع
غيرقانوني شدن اخذ آبونمان تلفن را به تمامي دستگاههاي اجرايي
کشورابالغ کرد.به گزارش فارس ،دربخشنامه معاونت حقوقي ،مجلس و
تفريق بودجه ديوان محاسبات کشور به تمامي دستگاههاي اجرايي آمده
است :نظربه اينکه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حسب شکايت ديوان
محاسبات کشور ،طي دادنامه شماره  ۱۳۱۸مورخ  ۱۳۹۶/۱۱/۳رأي به
ابطال مصوبه شماره  ۱۸۴مورخ  ۱۳۹۲/۱۲/۲۵کميسيون تنظيم مقررات
ارتباطات راديويي در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاريخ صدورمصوبه مورد
اشاره نموده است ،لذا استمراردريافت وپرداخت آبونمان با توجه به ماده
 ۶۰قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت
مصوب ۱۳۸۰ممنوع ميباشد .مضافاً ضروري است دستگاههاي اجرايي
اقدامات قانوني الزم را براي اجراي مفاد ماده ( )۱۳قانون تشکيالت وآيين
دادرسي ديوان عدالت اداري معمول دارند.

بازگشايي ادامه بزرگراه صياد شيرازي
به ارتش ازابتداي مهر

شهردارمنطقه يک اعالم کرد :ادامه مسيربزرگراه صياد شيرازي
به بزرگراه ارتش با هدف سهولت درتردد وسايل نقليه و روان
سازي ترافيکي درآستانه بازگشايي مدارس ،هفته اول مهرماه
بازگشايي مي شود.به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يک،
حبيب اله تاجيک اسماعيلي درجلسه ستاد هماهنگي استقبال ازمهر،
افزود :اين مسيرازمحورهاي شرياني درجه اول منطقه يک است که
ازانتهاي بزرگراه شهيد صياد شيرازي تا بلوارشهيد اوشاني به طول۱۸۰۰
متروعرض ۳۵مترادامه ودرانتها به بزرگراه ارتش متصل ميشود وترافيک
محلههاي اراج ،ازگل وشمال شرق تهران را بهبود ميبخشد.وي همچنين
اتخاذ تدابيرترافيکي براي روان سازي تردد وسايل نقليه درمهرماه را
وظيفه همه ارگانهاي مربوطه دانست وگفت :درمهرماه حجم ترافيکي
معابرافزايش مي يابد که بايد تدابيرالزم ازجمله نصب تابلوها وعاليم راهنمايي
ورانندگي ،اجراي طرح هاي يکطرفه يا دوطرفه کردن معابر ،استقرارپليس
راهوردرسطح شهربه خصوص درنقاط پرترافيک و ...اجرا شود.

آگهي تغييرات شرکت مهندسي کوه پايه سازه خراسان شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  26822و شناسه ملي 10380422319
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/06/07
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :تعداد اعضاء هيات مديره از 6نفر به 5
نفر کاهش يافت و ماده  30اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح
گرديد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()245971

آگهي تغييرات شرکت مهندسي کوه پايه سازه خراسان شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  26822و شناسه ملي  10380422319به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/06/07تصميمات ذيل اتخاذ
شد  :نامبردگان ذيل به سمت اعضاء اصلي هيئت مديره براي باقي مانده مدت
تصدي تا تاريخ  1399/4/2انتخاب گرديدند 1- :آقاي محمد خوشحال کد
ملي 2- 5229772638خانم فاطمه جان ساده کد ملي 3- 5228973400آقاي
سيد محمد علي پنجتنيان کدملي  4- 0 932072291آقاي رضا کبيريان رباط
کدملي  5- 093876818آقاي ابراهيم اسماعيلي کد ملي 0828430136اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()245972

آگهي تغييرات شرکت صنايع بسته بندي صانع شرق
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  6739و شناسه ملي
 10380225492به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ
 1397/05/10تصميمات ذيل اتخاذ شد  :اقاي يوسف پاقدم
بشماره ملي  0933716516به سمت مدير عامل و عضو
هيئت مديره خانم عذرا صادقي کوران ترکيه بشماره ملي
 0938410733به سمت رئيس هيئت مديره آقاي الياس
پاقدم بشماره ملي 0946777799به سمت نائب رئيس هيئت
مديره براي مدت دوسال انتخاب شدند .کليه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور ورسمي و بانکي با امضاي مدير عامل آقاي
يوسف پاقدم همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()245958

آگهي تغييرات شرکت طرح زيست پاژ شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  38128و شناسه ملي  10380537561به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1397/03/28تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :اقاي حميددهقاني
بشماره ملي  - 0943729491اقاي احسان روانگرد بشماره ملي
- 0943400562اقاي مجيدروانگرد بشماره ملي0937648574
به سمت اعضا هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند
-2 .ل خانم مريم احمديان يزدي بشماره ملي 0934117551
به سمت بازرس اصلي و خانم مريم صردي ماهکان بشماره
ملي  0919347703به سمت بازرس علي البدل شرکت براي
مدت يکسال مالي تعيين گرديند-3 .روزنامه کثير االنتشار
رسالت جهت درج آگهيهاي شرکت تعيين شد اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري مشهد ()245965

آگهي تغييرات شرکت مهندسي سيال گستر ويستا تک
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  60281و شناسه ملي
 14006446307به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ
 1397/04/28تصميمات ذيل اتخاذ شد - :آقاي شهريار
فرداد به کدملي  0939745186به سمت نائب رئيس هيئت
مديره آقاي بابک طهماسبي به کدملي  0939833719به
سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره خانم مهناز اکبري به
کدملي  0859233219به سمت رئيس هيئت مديره هيئت
مديره براي باقيمانده مدت تصدي تا تاريخ  97/10/7انتخاب
گرديدند  .حق امضاي کليه اوراق و اسناد رسمي و تعهدآور
و بانکي با امضاي مشترک رئيس هيئت مديره  ,نائب رئيس
هيئت مديره و مديرعامل 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
()245950

آگهي تغييرات شرکت صنايع بسته بندي صانع شرق شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت 6739و شناسه ملي10380225492
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1397/05/10تصميمات ذيل اتخاذ شد  :اقاي يوسف
پاقدم بشماره ملي  2- 0933716516خانم عذرا صادقي
کوران ترکيه بشماره ملي 3- 0938410733آقاي الياس
پاقدم بشماره ملي  0946777799به سمت اعضا هيئت
مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند  .و خانم رضوانه
سادات موسوي بشماره ملي  0840059205به سمت بازرس
اصلي و خانم معصومه ميريان بشماره ملي 0945776268
به سمت بازرس علي البدل شرکت براي مدت يکسال مالي
تعيين گرديند .همچنين روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت
درج آگهي هاي شرکت تعيين شد اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()245957

آگهي تغييرات شرکت مهندسي سيال گستر ويستا تک شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  60281و شناسه ملي  14006446307به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/04/28تصميمات ذيل
اتخاذ شد  - :اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند :آقاي
شهريار فرداد به کدملي  0939745186آقاي بابک طهماسبي به کدملي
 0939833719خانم مهناز اکبري به کدملي  0859233219براي باقيمانده
مدت تصدي تا تاريخ  97/10/7انتخاب گرديدند  .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
مشهد ()245951

آگهي تغييرات شرکت بهينا شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  6996و شناسه
ملي  10380228117به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ
 1397/04/06تصميمات ذيل اتخاذ شد  :موسسه حسابرسي رازدار ( حسابداران رسمي
) به شناسه ملي  10100129086و موسسه حسابرسي فريوران راهبرد (حسابداران
رسمي ) به شناسه ملي  10103307747به ترتيب به عنوان بازرس اصلي و علي
البدل به مدت يک سال مالي انتخاب شدند  .صورتهاي مالي منتهي به سال 1396
به تصويب رسيد روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين
گرديد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري مشهد ()245953

