خداکرمي خبرداد:
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نصب دو هزار
دکل بدون مجوز
در تهران

عضوشوراي شهرتهران گفت :بيش از 2هزاردکل بدون مجوزدرشهرتهران نصب شده است ،قطعا
ازسال جاري تمام دکلهاي بدون مجوزجمعآوري ميشوند.ناهيد خداکرمي درگفتگو با فارس،
درمورد دکلهاي موجود در شهر تهران اظهارداشت :هرهفته 30پرونده دکل درشهرتهران مورد
بررسي قرارميگيرد.وي افزود :اداره کل ارتباطات شهري درشهرداري تهران دايرشده است ويکي
ازوظايف اين اداره اين است که نسبت به ساماندهي نصب دکلها ازمنظرزيباسازي ،سالمت
وديگرموارد اقدام کند.وي افزود :درکارگروه نصب دکلها نمايندگاني ازسوي دستگاههاي
مختلف ازجمله اداره تنظيمات راديويي ،زيباسازي ،محيط زيست وديگرسازمانهاي ذيربط
حضوردارند.خداکرمي افزود :بيش از 2هزاردکل بدون مجوز درشهرتهران نصب شده است.وي
تاکيد کرد :دکلهايي که بدون مجوزتاکنون نصب شدهاند بايد نسبت به دريافت مجوزاقدام
کنند ودرکارگروه دکلها تمام بحث ما اين است که نمايندگان خوبي براي مردم باشيم تا به

اجتماعي

دادستان کرمان۱۰۴ :حلقه چاه
غيرمجازمسدود شد
دادستان عمومي وانقالب مرکزاستان کرمان گفت :درراستاي صيانت ازمنابع آبي
تعداد ۱۰۴حلقه چاه غيرمجازطبق دستورات قضائي توسط شرکت آب منطقهاي
استان مسدود و تعداد ۴۳۸دستگاه وادوات حفاري غيرمجازتوقيف شده است .دادخدا
ساالري درگفتگوبا ميزان با بيان اينکه مدعي العموم به بحران کم آبي درکرمان
ورود کرده و ۱۰۴حلقه چاه غيرمجازطبق دستورات قضائي مسدود شده است،
اظهارکرد :ازسال گذشته تاکنون يک هزارو ۹۴۶فقره چاه غيرمجازتوسط شرکت
آب منطقهاي دراستان کرمان شناسايي شده است.دادستان کرمان با هشداربه
اينکه آبهاي سطحي با بحران جدي روبه رواست و وضعيت آبهاي زيرزميني
نيزبسيارنامناسب است ،تعداد چاههاي پرومسلوب المنفعه شده دراستان کرمان
طي سه سال گذشته را ۳هزارو ۵۳۳اعالم کرد وافزود :طي اين مدت ۷۵۵مورد
تقليل بهره برداري ازچاههاي مجازداراي اضافه برداشت داشته ايم وتعداد۴۳۸
دستگاه و ادوات حفاري غيرمجازتوقيف شده است.

برکاتي :

چرا پيشدبستاني به بخش غيردولتي
سپرده شده است؟
مديرکل دفترجمعيت ،خانواده ومدارس وزارت بهداشت ازتدوين سند «تکامل
ابتداي کودکي» خبرداد وگفت :اگرباورداريم پيش ازدبستان بسيارمهم است چرا
آن را به بخش غيردولتي ميسپاريم.به گزارش فارس ،سيد حامد برکاتي ،با بيان
اينکه رشد وتکامل يک انسان ازلقاح شروع ميشود ،اظهارداشت :طبق تئوري
پروفسورهرثمن برنده نوبل اقتصاد ،اگر کشورها ميخواهند توسعه يابند بايد 5
درصد درآمد توليد ناخالص ملي را صرف دوره کودکي کنند.وي با بيان اينکه
مرخصي به مادرباردارجزء هزينههاي دوران کودکي محسوب ميشود ،گفت:
مدت اين مرخصي به 9ماه رسيده است اما دربخش خصوصي مشکالت براي
مادران بسيارزياد است.برکاتي ادامه داد :بحث سالمت ،تغذيه ،مراقبت ،امنيت
وايمني وآموزش ،محورهاي رشد وتکامل کودکان هستند؛ اگرهمه اين محورها
بهخوبي طي شوند کودک با آمادگي کامل وارد دوره آموزش رسمي ميشود.
وي افزود :زماني درکشور ،اختالف برسراين بود که متولي پيش ازدبستان چه
کسي است؟ اين امرسالها وقت همکاران ما را درآموزش وپرورش وبهزيستي
گرفته است؛ تصورميکنم اگراين هماهنگي بهوجود بيايد ميتوان به صورت
بين دستگاهي روي اين دوره کارکرد.وي با تأکيد برضرورت فرهنگسازي
دراين حيطه ،اظهارکرد :خانوادههاي ايراني بيشتردردوره پيش ازدانشگاه وبراي
کنکورهزينه ميکنند وکمتربه سرمايهگذاري درسنين صفرتا 6سال اهميت
ميدهند.برکاتي با بيان اينکه اگرباورداريم پيش ازدبستان بسيارمهم است چرا
آن را به بخش غيردولتي ميسپاريم ،گفت :چه کساني تصميم گرفتهاند که
حوزه پيش ازدبستان به بخش غيردولتي سپرده شود؟

دستوروزيرکشور براي برخورد
با مأموران خاطي گشت ارشاد
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وزيرارتباطات:

» خبر

سالمت آنها لطمهاي وارد نشود.عضوشوراي شهرتهران افزود :درکارگروه دکلها که مديريت
آن تغييرکرده است ،به سرعت وارد عمل شدهايم واخطارهايي براي افرادي که نسبت به نصب
دکل بدون مجوزاقدام کردهاند فرستادهايم وبايد اعالم کنم که تاکنون چند دکل نصب کردهاند.
خداکرمي افزود :قطعا ازسال جاري تمام دکلهاي بدون مجوزدرشهرتهران جمعآوري ميشوند.
وي با اشاره به اينکه اين دکلها چه مضراتي براي سالمتي شهروندان دارد ،گفت :سازمان انرژي
اتمي هرجا تشعشعات بيش ازحد مجازباشد به ما گزارش ميدهد که تاکنون نيزمواردي ازاين
دکلها داشتهايم.خداکرمي افزود :درحال حاضريکسري دکلهاي نظامي وانتظامي داريم که
سعي ميکنيم همه آنها را دريک چارچوب قراردهيم.وي گفت :تقريبا تمام دکلهاي نصب
شده درشهرتهران حداقل استانداردها را دارند وتالش ميکنيم که دکلهاي غيراستاندارد
نيزاستاندارد شوند وهمين طوردکلهاي غيرقانوني نيزجمعآوري خواهد شد.

خبر »

ايجاد دو ميليون شغل ،اشتباه لفظي رئيسجمهور بود

وزيرارتباطات درواکنش به ايجاد۲ميليون شغل درسال۹۶
گفت :گزارشي که خدمت آقاي رئيسجمهورداديم،
مبني براين بود که دردوسال گذشته درفضاي مجازي
بالغ بر۲۰۰هزار شغل ايجاد شده است .بيان دوميليون
شغل يک اشتباه لفظي ازآقاي رئيسجمهوربود.به
گزارش تسنيم ،وزيرارتباطات درواکنش به اظهارات
رئيس جمهوردرباره ايجاد دوميليون شغل درسال96
اظهارکرد :تصويري که ازمن منتشرشد ،بيش ازيک

تعجب بود .وي ادامه داد :انتشاراين تصاويرخصلت فضاي
مجازي است ونشاندهنده نظارت مردم برمسئوالن
واشراف آنها به موضوعات است .گزارشي که خدمت
آقاي رئيس جمهورداديم ،مبني براين بود که دردوسال
گذشته درفضاي مجازي بالغ بر 200هزارشغل ايجاد
شده است.آذري جهرمي افزود :فکرميکنم که بيان
دوميليون شغل يک اشتباه لفظي ازآقاي رئيس جمهوربود
که با خستگيهاي ايشان همراه شده است .فرمايش
آقاي رئيس جمهوراين بود که ما شاخصهاي اشتغال
درفضاي مجازي را پيگيري کنيم.آذري جهرمي بارديگر
درتوئيتر نوشت :بعد از توضيح و دستورات رئيس
جمهور درباره صيانت از اشتغال در فضاي مجازي
و توسعه آن را با جديت پيگيري خواهم کرد.وي
همچنين نوشت :آمار اشتغال دوسال گذشته200
هزارشغل صحيح بود؛ تصحيح آمار امري ضروري
واخالقي است که صورت گرفت.

فتاح خبرداد:

پوشش تدريجي پشت نوبتيهاي کميتهامداد از ماه آينده
رئيس کميته امداد ازپوشش تدريجي افراد پشت نوبتي
دريافت خدمات کميته امداد ازماه آينده خبرداد.پرويزفتاح
درگفتگوبا ايسنا ،با اشاره به اينکه پوشش تدريجي اين
افراد درجلساتي که درسال ۹۷سازمان برنامه وبودجه
کشورو وزارت رفاه وکاراجتماعي انجام شده ،درحال
بررسي است،گفت :آنچه مسلم است ،افراد پشت نوبتي
کميته امداد وسازمان بهزيستي ازارديبهشت ماه به
بعد ميتوانند به مرور وارد چرخه افراد تحت پوشش
اين نهادهاي حمايتي شوند.وي اظهارکرد :ما براي
تحت پوشش قراردادن اين افراد به رقم بودجه وتبصره
۱۴نگاه مي کنيم ونميتوانيم بيش ازاين مقدارافراد
را تحت پوشش بگيريم؛ چرا که افزايش تعداد افراد
تحت پوشش بيش ازرقم بودجه کميته امداد باعث
ميشود تا نتوانيم مستمريشان را پرداخت کنيم .فتاح
ضمن اشاره به نوسانات ارزي فروردين ماه وتاثيرآن
برزندگي فقرا نيزتصريح کرد :همچنان ثباتي دروضعيت

اقتصادي کشورايجاد نشده است .به همين دليل درحال
حاضرنميتوان درباره تاثيراين نوسانات روي وضعيت
زندگي فقرا اظهارنظري کرد.وي گفت :ولي تالطم،
نوسان وتب وتاب بازارنشان ميدهد که به هرحال گراني
اتفاق افتاده است وحاال دولت بايد ضمن تثبيت قيمت
ارزببيند ميتواند که ارزبا قيمت آزاد را پايين تر بياورد
يا نه؟ اما با اين حال اين نوسانات زندگي مددجويان ما
را تحت تاثيرقرار ميدهد.

آمارتکان دهنده کودکان بازمانده ازتحصيل

سايه شوم فقرومعلوليت برسر ۱۱۰هزارکودک محروم

اعداد وارقام تخميني درموردتعداد کودکان بازمانده ازتحصيل درسالهاي
گذشته بارها اعالم شده ازحدود 5هزارکودک درگزارش وزارت آموزش
وپرورش تا 3/5ميليون نفري که در گزارش مجلس آمد اما همين آمارهاي
تخميني باعث شده تا وضعيت تحصيل هزاران کودک ،نامعلوم باقي بماند.
به گزارش فارس ،يکي ازاقدامات انجام شده دروزارت رفاه طي سالهاي
اخير ،شناسايي کودکان بازمانده ازتحصيل آن هم درسنين دبستان است.
وزارت رفاه بهعنوان متولي رفع هرگونه فقرازجمله فقرآموزشي طرحي
براي سرشماري ازکودکان سن دبستان وسپس تعيين علل بازماندگي آنها
ازتحصيل آغازکرده است.دراين طرح گام اول ،احرازتعداد افرادي بود که
درمقايس ه بين اطالعات افرادي که طبق گزارش سازمان ثبت احوال قاعدتاً
بايد درسال 94درمدرسه ثبت نام مي کردند وافرادي که طبق اطالعات وزارت
آموزش وپرورش ثبت شدهبودند ،صورت گرفت.مقايسه تطبيقي دوبانک
اطالعاتي نشان داده که به ميزان حدود 134هزارنفرکودک بين دوبانک
داده اختالف آماروجود دارد.براساس اطالعات مستند ودراستعالم مشخصات
اين کودکان ،مشخص شد که تنها اطالعات تماس حدود 110هزارنفرازاين
کودکان دردست است ومابقي کودکان به علت عدم حضوردرپايگاه داده رفاه
ايرانيان ،ازدسترس خارج هستند.همچنين ازبين افراد باقي مانده ،حدود55
هزار نفرتحت پوشش حداقل يکي ازدوسازمان حمايتي بهزيستي وکميته
امداد قرارداشتند به دليل همين حمايت انجام شده ،وزارت رفاه تنها بررسي
وضعيت 55هزارنفرکودک باقيمانده را دردستورکارخود قرارداد.وزارت رفاه

آگهي تغييرات شرکت بازوکار سهامي خاص به شماره ثبت  85082و
شناسه ملي  10101295510به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده
مورخ  1396/11/28تصميمات ذيل اتخاذ شد  :محل شرکت در واحد ثبتي
تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزي  -شهر
تهران-پسيان-خيابان شهيد اعجازي (آصف )-خيابان حامد-پالک8-طبقه
اول-واحد شرقي کد پستي  1987877656تغيير يافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()164433

آگهي تغييرات شرکت پردازش حساب شفا با مسئوليت
محدود به شماره ثبت  445162و شناسه ملي 14003719580
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1396/12/06تصميمات ذيل اتخاذ شد  :اعضاي هيئت
مديره به قرار ذيل براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند- .اقاي
دارا نام آور به کد ملي  3230660498به سمت رئيس هيات
مديره  -خانم فاطمه اميني به کد ملي  3309857662به
سمت مدير عامل و عضو هيات مديره دارندگان حق امضاء :
کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک و
سفته و برات و قراردادها و عقود اسالمي و اوراق عادي و نامه
هاي اداري با امضاء مدير عامل همراه با مهر شرکت معتبر مي
باشد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري تهران ()164432

هم تصميم گرفت طي يک قرارداد با موسسه خيريه ارائهدهنده خدمات
تلفني ،با خانواراين 55هزارکودکان غايب ازمدرسه تماس تلفني برقرار و
درمورد علت يا علل عدم ثبتنام کودک خود درمدرسه پرسش شود.نتيجه
بررسيها نشان داد که فقرخانواده ومعلوليت کودک ،ازمهمترين علل عدم
ثبتنام کودکان درمدرسه بودهاست.از سويي درطرح شناسايي کودکان
بازمانده ازتحصيل درمقطع ابتدايي درکشورنتايجي تکان دهنده به دست
آمده مثال اينکه از 110هزارکودک بازمانده ازتحصيل55 ،هزار و 65کودک
خارج از مدرسه تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند به گونهاي36
هزارو 16کودک تحت پوشش بهزيستي 25 ،هزارو 332کودک تحت پوشش
کميته امداد و 8هزار و 277کودک تحت پوشش هردو نهاد است وبراساس
مصوبهاي که درچهارمين جلسه شوراي ساماندهي اين کودکان به تصويب
رسيد ،قرارشد نمايندگان اين نهادها وضعيت کودکان را تا پايان مردادماه
تعيين وگزارش کنند .ازديگرنتايج اين طرح شناسايي مي توان به موارد
زير اشاره کرد :براي روشن شدن وضعيت 23هزارو 986کودک که خارج
ازمدرسه هستند ودرسامانه دريافت يارانه نام آنها ثبت نشده،اما براساس
اطالعات ثبت احوال زنده هستند که البته مصوب شده تا سازمان ثبت
احوال وضعيت حيات آنها را مجدد بررسي کند .با سرپرست 21هزارو239
کودک تماس تلفني گرفته شده ،اما تلفن آنها مسدود است ومصوب شد تا
وزارت ارتباطات شماره تماس آنها را دراختياروزارت رفاه قراردهد8 .هزارو15
کودک درتماس تلفني ،سرپرست آنها اعالم کرده که به دليل فقرنميتواند

آگهي تغييرات شرکت ره پويان صنعت خودرو (سهامي خاص)
به شماره ثبت  289و شناسه ملي  10861365440به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/12/08
تصميمات ذيل اتخاذ شد - :سرمايه تعهدي شرکت توسط
کليه صاحبان سهام پرداخت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گرديد - .سرمايه شرکت از مبلغ 1/000/000/000
ريال به مبلغ  26/000/000/000ريال منقسم به  26/000سهم
 1/000/000ريالي بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران
افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
گرديد .حجت اله قلي تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
وموسسات غيرتجاري شهرستانهاي استان تهران سازمان
ثبت اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري قدس
()164437
آگهي تغييرات شرکت نوآوران پيشرو صنايع اريا شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  233562و شناسه ملي  10102745500به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1396/09/28تصميمات ذيل
اتخاذ شد  :خانم صبا فرهادي بابا دي با کدملي1289165726 :به عنوان
بازرس اصلي و خانم زهره عابديني کدملي 0371323363 :به سمت
بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند  .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()164436

آگهي تغييرات شرکت پارس اسکرين با مسئوليت محدود به شماره
ثبت  86862و شناسه ملي  10101312955به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/11/15تصميمات ذيل اتخاذ
شد  - :محل شرکت به آدرس تهران -خيابان نادري -کوچه مهر
کوچه نوبهار  -پالک 29-طبقه همکف -کد پستي 1135853366تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تهران ()164431

آگهي تغييرات شرکت پرشيان ارتباط آسيا با مسئوليت محدود
به شماره ثبت  241685و شناسه ملي  10102824205به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/11/17
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي شهاب آقا هادي با پرداخت
مبلغ 6990000000ريال به صندوق شرکت ميزان سهم الشرکه
خود را به مبلغ  6995000000ريال افزايش داد در نتيجه
سرمايه شرکت از مبلغ  10000000ريال به مبلغ 7000000000
ريال افزايش يافت وماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح
گرديد اسامي شرکا و ميزان سهم الشرکه هر يک بشرح ذيل
مي باشد  :آقاي شهاب آقا هادي کد ملي  0064602885ميزان
سهم الشرکه  6995000000ريال آقاي عليرضا آقا هادي کد
ملي  0039826120ميزان سهم الشرکه  5000000ريال سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تهران ()164435

آگهي تغيير محل شرکت ماد فوم خاورميانه با مسئوليت محدود به شماره
ثبت  281و شناسه ملي  10861346266به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي فوق العاده مورخ  1396/10/10تصميمات ذيل اتخاذ شد  :مرکز
اصلي شرکت به  :شهر قدس ،کوچه مهرگان ،خيابان زاگرس ،پالک 40
به کد پستي  3754188773تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گرديد .حجت اله قلي تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات
غيرتجاري شهرستانهاي استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري قدس ()164429

آگهي تغييرات شرکت مهندسي و صنعتي پارس غزاله سهامي خاص به
شماره ثبت  80675و شناسه ملي  10101253470به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/11/16تصميمات ذيل اتخاذ شد :
محل شرکت در واحد ثبتي تهران به آدرس :استان تهران  -شهرستان
تهران  -بخش مرکزي  -شهر تهران-شهرک قدس  -درختي-خيابان
بهار-خيابان شهيد محمد مهدي فرحزادي-پالک  - 50ساختمان صدف
 - 2طبقه چهارم-واحد  ، 13کدپستي  1468984797تغيير يافت و ماده
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()164434

آگهي تغييرات شرکت چاپگرهاي عريض پرشيا با مسئوليت محدود به
شماره ثبت  227689و شناسه ملي  10102688465به استناد صورتجلسه
هيئت مديره مورخ  1396/08/14تصميمات ذيل اتخاذ شد  :محل شرکت
به تهران  -بخش مرکزي  -شهر تهران-شهيد مطهري-خيابان شهيد
استاد مطهري-بن بست رهام شرقي-پالک 1-طبقه همکف --کد پستي
 1567718161 :تغيير يافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گرديد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()164430

کودک خود را به مدرسه بفرستد ،بنابراين کارگروهي با حضورنماينده آموزش
وپرورش وسازمانهاي مردمنهاد تشکيل خواهد شد تا راهکارهاي مناسب
تدوين شود .سرپرست 7هزارو 217کودک اعالم کرده که کودکشان به دليل
معلوليت به مدرسه نميرود که براين اساس مصوب شد سازمان بهزيستي
وضعيتشان را بررسي کرده ودرصورت اثبات معلوليت ،آنها را حمايت کند.
همچنين  3هزارو 554کودک خارج ازکشورزندگي ميکنند 1814،کودک
درتماس تلفني اعالم شده که فوت شدهاند ،سرپرست 1552کودک خارج
ازمدرسه گفته به علت دوري ازمدرسه نميتوانند فرزندان خود را به مدرسه
بفرستند1487 .کودک به داليل فرهنگي وعدم تمايل سرپرست به مدرسه
نميروند .عالوه براينکه تمهيدات وبرنامهريزي هاي الزم براي شناسايي
وبازگرداندن اين تعداد کودک انجام شده ،سرپرست 2هزارو 676کودک
نيزاعالم کرده که به علت کوچنشيني يا عدم مديريت مدرسه درثبتنام،
کودک به مدرسه نميرود که قرارشده با همکاري شوراي مبادي بيسوادي
درجهت رفع مشکالت اين افراد اقدام شود .همچنين قرارشد براي762
کودکي که سرپرست آنها تماس تلفني را قطع وحاضربه همکاري نشده،
وزارت رفاه يارانههاي نقدي ودفترچه بيمه آنها را مسدود کند واطالعات
آنها را به شوراي انسداد مبادي بيسوادي بدهد تا نسبت به برخورد قانوني
يا ترويجي به بازگشت کودکان اقدام شود .براي 9هزارو 871کودکي که
گفته شده درمدرسه هستند اما اطالعات آنها نادرست است ،قرارشده
اطالعاتشان توسط آموزش وپرورش مجدد بررسي شود.

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني قصر سوزان با مسئوليت محدود
به شماره ثبت  20220و شناسه ملي  10100657683به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1395/12/01تصميمات
ذيل اتخاذ شد  - :فاطمه سديفي فرزند :منصور ش.ش 858 :تاريخ
تولد  1338/04/21 :صادره از :تهران شماره ملي 0043360701 :و
شيوا حسيني فرزند :مهدي ش.ش 617 :تاريخ تولد 1342/01/03:
صادره از :شميران شماره ملي 0452131073 :هر يک با پرداخت مبلغ
 2500000ريال به صندوق شرکت در رديف شرکاء قرار گرفتند - .مريم
سراجي فرزند :مسعود ش.ش 6546 :تاريخ تولد 1360/04/13 :
صادره از :تهران شماره ملي 0451418719 :و مونا سراجي فرزند:
مسعود ش.ش 1000 :تاريخ تولد  1364/01/07 :صادره از :تهران
شماره ملي 0451729285 :هر يک با پرداخت مبلغ  5000000ريال
به صندوق شرکت در رديف شرکاء قرار گرفتند - .پگاه سراجي
فرزند :منصور ش.ش 0 :تاريخ تولد  1367/11/16 :صادره از :هامبورگ
شماره ملي 4710069093 :با پرداخت مبلغ 15000000ريال به صندوق
شرکت در رديف شرکاء قرار گرفت .در نتيجه سرمايه شرکت از
مبلغ  50000000ريال به مبلغ  80000000ريال افزايش يافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد  - .شرکا و ميزان سهم الشرکه
هريک بعد از افزايش سرمايه بشرح ذيل مي باشد :مسعود سراجي
شماره ملي  0047102543دارنده مبلغ 15000000ريال منصور سراجي
شماره ملي  0047165073دارنده مبلغ  20000000ريال عليرضا سراجي
شماره ملي  0440097975دارنده مبلغ 15000000ريال فاطمه سديفي
شماره ملي  0043360701دارنده مبلغ  2500000ريال شيوا حسيني
شماره ملي  0452131073دارنده مبلغ  2500000ريال مريم سراجي
شماره ملي  0451418719دارنده مبلغ  5000000ريال مونا سراجي
شماره ملي  0451729285دارنده مبلغ  5000000ريال پگاه سراجي
شماره ملي  4710069093دارنده مبلغ 15000000ريال  -تعداد اعضاي
هيئت مديره به  8نفر تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گرديد - .امضاء کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل
چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري
با مدير عامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شرکت و در
غياب مدير عامل با رئيس هيئت مديره و نائب رئيس هيئت مديره
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گرديد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري تهران ()164441
آگهي تغييرات شرکت بازرگاني قصر سوزان با مسئوليت محدود به شماره
ثبت  20220و شناسه ملي  10100657683به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1395/12/01تصميمات ذيل اتخاذ
شد  - :مسعود سراجي شماره ملي  0047102543به سمت مدير عامل و
عضو هيئت مديره و منصور سراجي شماره ملي  0047165073به سمت
رئيس هيئت مديره و عليرضا سراجي شماره ملي  0440097975به سمت
نائب رئيس هيئت مديره و فاطمه سديفي شماره ملي  0043360701و
شيوا حسيني شماره ملي  0452131073و مريم سراجي شماره ملي
 0451418719و مونا سراجي شماره ملي  0451729285و پگاه سراجي
شماره ملي  4710069093به سمت اعضاي هيئت مديره براي مدت
نامحدود انتخاب گرديدند  - .کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبيل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسالمي و اوراق
عادي و اداري با امضاي مدير عامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه
با مهر شرکت و در غياب مديرعامل با امضاي رئيس هيئت مديره و
نائب رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تهران ()164438

جانشين فرمانده کل قوا درناجا پس ازوصول ومالحظه گزارش نيروي
انتظامي ازاتفاقات صورت گرفته دريکي ازپارکهاي تهران توسط ماموران
گشت ارشاد ،دريادداشتي پي نوشت کرد :با توجه به گزارش ،ضمن
رسيدگي کامل به تخلفات انجام شده توسط خاطي ،اقدام خالف قانون
فرد مامورهم با سرعت درحوزه تخلفات انتظامي مورد بررسي واقدام قانوني
الزم صورت گرفته ونتيجه گزارش شود.به گزارش پايگاه اطالع رساني
وزارت کشور،عبدالرضا رحماني فضلي دريادداشتي خطاب به رئيس
دفترجانشيني فرماندهي کل قوا درامورناجا پي نوشت کرد :ضمن ارج
گذاشتن به زحمات شبانه روزي وموثرنيروهاي خدوم وزحمتکش ناجا
که برکسي پوشيده نيست وضرورت برخورد با متخلفين به صورت قانوني،
اقدامات معدود نيروها خارج ازحوزه اختيارات وقانون موجب خدشه دارشدن
تالش و زحمات همه نيروها مي شود.رحماني فضلي درادامه تاکيد کرد:
با توجه به گزارش ،ضمن رسيدگي کامل به تخلفات انجام شده توسط
خاطي ،اقدام خالف قانون فرد مأمور هم با سرعت درحوزه تخلفات
انتظامي مورد بررسي واقدام قانوني الزم صورت گرفته ونتيجه گزارش
شود.وي يادآورشد :بديهي است نحوه اقدام و نتيجه با توجه به طرح آن
درافکارعمومي ،براي عموم منتشرشود .جانشين فرمانده کل قوا درناجا
خاطرنشان کرد :ضروري است تمهيداتي انديشيده شود تا اين نوع اقدامات
صورت نگرفته و با متخلفان به سرعت برخورد شود.

بليت متروگران شد
براساس مصوبه شوراي شهرتهران ازديروزبليت متروگران شد.به گزارش
فارس ،براساس مصوبه شوراي شهرتهران وتاييديه فرمانداري ازروزگذشته
بليت تک سفره تهران و حومه از 800تومان به 1000تومان افزايش يافت
واين مربوط به افرادي است که ازبليت تک سفره استفاده ميکنند.مسافراني
که ازکارت الکترونيک استفاده ميکنند اين مبلغ حدود 991تومان ميشود؛
چرا که براساس مسافت ازمسافران پول اخذ ميشود.

استفاده ازسم مورچه به جاي نمک
دانشجويان را مسموم کرد
سرپرست اورژانس کشورگفت :تعدادي ازدانشجويان خوابگاه دانشکده
فني وکشاورزي سنندج به دليل استفاده ازسم مورچه به جاي نمک
مسموم شدند.پيرحسين کوليوند ،در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان
خبرگزاري فارس ،درارتباط با جزئيات مسموميت تعدادي ازدانشجويان
درسنندج اظهارداشت :اين حادثه درخوابگاه دانشکده فني کشاورزي در
سنندج رخ داده واستفاده ازسم مورچه به جاي نمک دليل اين حادثه
بوده است.

با راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري؛

کارگراخراجي پس از بازگشت به کار
نبايد تنزل شغل داده شود
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور راي وحدت رويهاي مقررکرد که
کارگراخراجي پس ازبازگشت به کارنبايد تنزل شغل داده شود.به گزارش
ايسنا ،به دنبال طرح تعارض آراء ودرخواست صدورراي وحدت رويه هيئت
عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به مواد۱۷ ، ۱۴و ۲۹قانون کار ،تنزل
شغل کارگران اخراجي بازگشت داده شده به کاررا خالف قانون دانست و
با صدورراي وحدت رويه مقررکرد کارفرمايان حق ندارند کارگران اخراجي
را پس ازبازگشت به کار ،درشغل نازل ترازشغل قبلي به کارگيرند.

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني قصر سوزان با مسئوليت محدود به
شماره ثبت  20220و شناسه ملي  10100657683به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1395/12/01تصميمات ذيل اتخاذ شد
 - :مسعود سراجي و منصور سراجي هر يک با دريافت مبلغي از صندوق
شرکت ميزان سهم الشرکه هاي خودرا به مبلغ  2500000ريال کاهش
دادند .در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ  80000000ريال به مبلغ 50000000
ريال کاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد - .شرکا و
ميزان سهم الشرکه هريک بعد از کاهش سرمايه بشرح ذيل مي باشد:
مسعود سراجي شماره ملي  0047102543دارنده مبلغ  2500000ريال
منصور سراجي شماره ملي  0047165073دارنده مبلغ  2500000ريال
عليرضا سراجي شماره ملي  0440097975دارنده مبلغ 15000000ريال
فاطمه سديفي شماره ملي  0043360701دارنده مبلغ  2500000ريال
شيوا حسيني شماره ملي  0452131073دارنده مبلغ  2500000ريال
مريم سراجي شماره ملي  0451418719دارنده مبلغ  5000000ريال مونا
سراجي شماره ملي  0451729285دارنده مبلغ  5000000ريال پگاه
سراجي شماره ملي  4710069093دارنده مبلغ 15000000ريال سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()164443
آگهي تغييرات شرکت نوآوران پيشرو صنايع اريا شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  233562و شناسه ملي  10102745500به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/09/28تصميمات ذيل اتخاذ شد
 :سرمايه شرکت از مبلغ  100000000000ريال به مبلغ  100000100000ريال
منقسم به  10000010سهم با نام  10000ريالي ازمحل مطالبات حال شده
افزايش يافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گرديد  .و در تاريخ فوق الذکر بابت افزايش سرمايه
زير ثبت تکميل امضا گرديد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()164442
آگهي تغييرات شرکت تعاوني مسکن کارکنان صندوق رفاه موسسه
آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي به شماره ثبت  305683و شناسه
ملي  10103423791پيرو آگهي به شماره درخواست  1814211مورخه
 1391/09/28موارد از قلم افتاده مدت فعاليت از تاريخ  91/3/1بمدت 5
سال تعاوني و ماده  6اساسنامه اصالح شد تعداد اعضا اصلي ه م از  5به
 3نفر و اعضا علي البدل ه م از  2به  1نفر مي باشد و ماده  21اساسنامه
اصالح شد تعداد بازرسان از  3به  1نفر کاهش و ماده  34اساسنامه اصالح
شد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تهران ()164440

آگهي تغييرات شرکت نوآوران پيشرو صنايع اريا شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  233562و شناسه ملي 10102745500
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/09/28
تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي امين اکبري به شماره ملي
 0081020244بسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و آقاي
افشين طاهري ،کدملي 1829396412 :بسمت رئيس هيئت
مديره و خانم نازنين بهاروند به شماره ملي  0073372821به
سمت نائب رئيس هيئت مديره انتخاب گرديدند  .کليه اسناد
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري با امضاء
مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفق َا همراه با مهر شرکت
معتبر مي باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()164439

