دادستان كل كشور:

ديوان محاسبات
چرا حكم انفصال
سيف را اجرا
نكرده است؟

10

دادستان كل كشور گفت:ديوان محاسبات چرا حكم انفصال سيف را اجرا نكرده است؟ وي با
انتقاد از رئيس ديوان محاسبات گفت :وي درمصاحبهاي درخصوص مسائل اقتصادي وارزي
گفت درديماه سال گذشته به اين نتيجه رسيدهايم که رئيس بانک مرکزي وبرخي معاونان
را به انفصال محکوم کرديم اما به داليلي حکم را ابالغ نکرديم واجرا نشد،آيا اين حکم قطعي
بوده؟ اگرنبوده نبايد گفته شود اگربوده پس چرا اجرا نشد؟ اعالم کردند به دليل اين که
التهاب دربازاربه وجود نياد اعالم نکرديم درصورتي که التهابات از اواخر فروردين آغازشد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حجتاالسالم محمد جعفرمنتظري درآيين تکريم ومعارفه
دادستان اصفهان اضافه کرد :ازاين موضوع گاليه دارم ،چرا حکم انفصال رئيس بانک مرکزي
را اجرا نکرديد؟ اگرمديربايد منفصل شود چه اجازهاي داريد مدت مديدي باشد تا التهابات
بازاربيشترشود؟ چرا خصوصي به بنده اطالع نداديد وبعد از 8ماه ميگوييد؟ وي يادآورشد :اين

اجتماعي

» خبر

معاون برنامهريزي ،توسعه شهري وامورشوراي شهردارتهران اعالم کرد :تمامي
قراردادهاي با مبلغ 250ميليون تومان وباالتردرشهرداري تهران ،روي سامانه شفافيت
قراردادها منتشرميشود.به گزارش روابط عمومي معاونت برنامهريزي ،توسعه شهري
وامورشوراي شهرداري تهران ،حجتاهلل ميرزايي ،تصريح کرد :شهروندان بايد ازتمامي
قراردادهاي درون شهرداري مطلع باشند ودرهمين راستا ،درسال گذشته با راهاندازي
سامانه شفافيت ،درفازاول تمامي قراردادهاي باالي يک ميليارد تومان دراين سامانه
منتشرشد.وي ازانتشار اطالعات مربوط به قراردادهاي 250ميليون تومان درسامانه
شفافيت قراردادهاي شهرداري خبرداد وگفت :دربرنامه سوم توسعه ،فصلي بهعنوان
حکمروايي شهري پيشبينيشده که يکي ازاصول مهم دراين حکمروايي ،موضوع
شفافيت است؛ هرچقدرمردم بيشتردرجريان امورباشند ،ضريب مشارکت آنها دراداره
شهرباالتررفته واعتماد وانسجام اجتماعي هم ارتقاء مييابد.وي با بيان اينکه يکي
ازنوآوريهاي مديريت شهري در برنامه سوم توجه و تمرکزبرموضوع حکمروايي شهري،
تصريح کرد :هوشمند سازي شهري ،شفافيت در امور ،استفاده ازفناوريهاي نوين
دراداره شهروبرخورد با فساد ازمظاهرحکمروايي خوب شهري است؛ اگرشهرشفاف
باشد ،بسياري ازمشکالت ساختاري درسازمان وبرون سازمان شهرداري حل خواهد
شد و با حل اين مشکالت ،نيمي ازمشکالت شهرنيزبرطرف ميشود.

رئيس پليس فتا اظهارداشت 1381:سايت وکانال و گروه
شناساييشدند.بهگزارشفارس،سردارسيدکمالهاديانفر،
تصريح کرد 522:کانال مسدود شده و 200کانال نيزبا ذکر
مشخصات کامل به پليس آگاهي احضارشدهاند تا برخورد
الزم با آنها صورت گيرد.وي افزود 24 :سايت را نيزپليس
فتا راسا احضارکرده وبرخورد الزم را انجام داد؛ يکسري
ادمين که درخارج ازکشوربودند مسدود شده يا درحال
مسدود سازي هستند؛ با کانال ارتباطي گمرک هم برخورد

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاال وارز ازقاچاق بيش ازيک
ميليارد ليترسوخت دردوالي سه ماه گذشته خبرداد.به
گزارش تسنيم ،سردارمويدي با بيان اينکه به علت عدم
تنظيم قيمت سوخت شاهد اين جرم مشهود هستيم
وميلياردها ليترسوخت ازسرمايه اين ملت به تاراج مي رود،
گفت :به لحاظ اختالف فاحش قيمت که چندين برابرقيمت
داخل است ،مهارکردن اين پديده با اين شرايط ممکن نيست.
در دو الي سه ماه گذشته بيش ازيک ميليارد ليترازسرمايه
اين ملت به طرق مختلف قاچاق شده است.وي درباره
سازمان يافته بودن يا نبودن قاچاق سوخت گفت :بحث
قاچاق ،طبيعي است که يک جرم سازمان يافته است وچه
بسا با بخشي ازساختارهاي اداري ودولتي ما پيوند خورده
باشد .مويدي اضافه کرد :ما دربحث مبارزه با قاچاق ،سوخت،
به شبکههاي خوبي رسيديم وپرونده هاي خوبي تشکيل
شده است .وي درباره ميزان قاچاق ارزاظهارکرد :درسال
272 ،97پرونده کالن دربحث ارزتشکيل داديم که هم

تعزيرات و هم محاکم قضائي درحال رسيدگي وبررسي اين
پرونده ها هستند .اخيرا ًبحث خروج و ورود ارز تقريبا منتفي
شده است.مويدي درباره ميزان پروندههاي قاچاق تشکيل
شده گفت :تا پايان سال جاري 74هزارو 140پرونده درحوزه
مقابله اي تشکيل شده که نسبت به مدت مشابه شاهد
افزايش 26درصدي تشکيل پرونده بوديم که ارزش اين
پرونده ها 46هزارميليارد ريال بوده که نسبت به گذشته،
رشد چشمگيري را نشان ميدهد.

رئيس قوه قضائيه:

انتقادات بزرگان حوزه براي اصالح و بهبود وضعيت است

رئيس قوه قضائيه گفت:برخي اشکاالت نسبت به دستگاه قضائي
مطرح ميشود که وقتي از سوي علماي حوزوي به ويژه برخي مراجع
معظم باشد بايد بيشتر مورد عنايت قرار گيرد ،زيرا ميدانيم که
اگرازميان علماي حوزه کساني انتقاد ميکنند ،نيت شان اصالح و
بهبود وضعيت است و هيچ شائبهاي از جهات ديگر وجود ندارد .به
گزارش روابط عمومي قوه قضائيه آيت اهلل آملي الريجاني درجلسه
مسئوالن عالي قضائي درپاسخ به اظهارات اخيربرخي ازبزرگان حوزه
پيرامون زنداني کردن مردان بابت مهريه ازسوي دستگاه قضائي،
بخشي ازاين اظهارات را ناشي ازعدم اطالع کافي دانست ونکاتي
را جهت شفاف سازي اين موضوع به تفصيل بيان کرد.رئيس قوه
قضائيه با بيان اينکه مراجع تقليد ،مورد اطمينان ومحل رجوع مردم
هستند وبه نحوي انتقادات مردم را نيزمنعکس ميکنند ،ادامه داد:
دستگاه قضائي نسبت به هرانتقادي بايد روي گشاده داشته باشد،
زيرا معتقديم که انتقادات سازنده به رفع نقايص وافزايش اقتدارقوه
قضائيه ورضايت مندي مردم کمک ميکند .خصوصاً اظهارات کساني
که ازلحاظ علمي واعتقادي جايگاه وااليي دارند نيازبه توجه جدي تري
دارد وبايد نسبت به اين انتقادات گوش شنواتري داشته باشيم.
آيت اهلل آملي الريجاني اضافه کرد :گاهي انتقادات ناشي ازعدم
اطالع است .دراين صورت اگراين انتقادات درمحفلي خصوصي
مطرح شود مسلماً انسب است ،چون بيان آن درعلن ،ممکن است
موجب قدح يک دستگاه شود بدون آنکه استحقاق چنين قدحي

آگهي حق تقدم افزايش سرمايه شركت
بيمارستان آريا سهامي خاص به شماره ثبت
 10526شناسه ملي 10100425160

صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده موسسه خيريه سعادت
كالله به شماره ثبت  17و شناسه ملي  10700002460در روز پنجشنبه
مورخه  97/8/3در محل دفتر مركزي موسسه تشكيل ميگردد و از كليه
سهامداران شركت دعوت ميشود در جلسه حضور به هم رسانند و نسبت
به موضوع ذيل اتخاذ تصميم نمايند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب روزنامه براي درج آگهي
تاريخ انتشار97/7/19 :
هيات مديره موسسه خيريه سعادت كالله
خ ش97/7/19 :

فروش باغ پسته

همراه با تاسيسات گاوداري و مرغداري
با قيمت مناسب و سند تكبرگي

023-35233934
09128314429

گروه حقوقي گلپارس

داشتن وكيل حق شماست
و دفاع در مراجع قضائي از
حقوق شما تخصص ماست
معرفي ضمانت و وثيقه براي
دادگاه

09123989413
66848095

خت97/7/19 -130

از كليه سهامداران دعوت به عمل ميآيد تا در جلسات مجمع عمومي
فوقالعاده و مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه به ترتيب راس
ساعات  9و  11صبح روز سهشنبه مورخ  1397/8/1در محل شركت تشكيل
ميگردد ،حضور به هم رسانند.
الف) دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده ساعت  9صبح
 -1افزايش تعداد مديران و اصالح ماده  31اساسنامه
ب) دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده ساعت  11صبح:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
تاريخ انتشار97/7/19 :
هيات مديره شركت
خ ت97/7/19 :

آگهي تغييرات شرکت توليدي آرد نيک سهامي خاص به شماره ثبت  500و
شناسه ملي  10700049844به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده
مورخ  1397/07/16تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :سرمايه شرکت از مبلغ
37.282.999.800ريال منقسم به  600سهم  62.138.333ريالي با نام به
مبلغ 49.282.999.800ريال منقسم به  600سهم بانام  82.138.333ريالي از
محل پرداخت نقدي طي گواهي بانکي به شماره  56135مورخ 1397/07/16
بانک ملت شعبه مرکزي کردکوي افزايش يافت .وماده  5اساسنامه به شرح
مذکور اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کردکوي ()265635

خت 97/6/18-64

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده و
مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت انرژي و پروتئين شايان (سهامي
خاص) به شماره ثبت  240964و شناسه ملي
10102817178

را داشته باشد.رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه برخي ازاين اشکاالت
وارد نبوده است ،به ذکرمثالهايي در اين زمينه پرداخت وخاطر
نشان کرد :به عنوان مثال نکاتي را درخصوص مبارزه با قاچاق
مطرح کرده بودند که به ايشان توضيح داده شد رسيدگيها دراين
زمينه عمدتاً مربوط به سازمان تعزيرات است يا مطرح کرده بودند
که قوه قضائيه تشريفاتي دست وپا گير براي رسيدگيها درست
کرده است که دراين زمينه نيزتوضيح داده شد مجلس وظيفه تقنين
را برعهده دارد واين تشريفات ازسوي قوه مقننه وضع شده است،
ضمن اينکه اين گونه نيست که لزوماً هرآنچه ما به مجلس ارائه
کنيم عيناً تصويب شود .نکاتي نيزدرمورد طوالني شدن رسيدگي
به پروندهها مطرح کرده بودند که درپاسخ ضمن بيان برخي داليل،
اعالم شده بود اقتضاي برخي پرونده ها ،براي انجام تحقيقات ورفع
ابهامات ،نيازبه زمان بيشتراست.رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه
ظاهرا ً بسياري از اين توضيحات مورد پذيرش علماي بزرگوار قرار
گرفته است ،گفت :دادستان کل نيزدراين ديدارها مطرح کردند که
اگرمردم نکاتي را منعکس ميکنند حتماً به دستگاه قضائي منتقل
کنيد وما ازاين امراستقبال ميکنيم.رئيس قوه قضائيه با اشاره به
سخني از اين مرجع بزرگوارتقليد که گفته است «آخردستگاه قضا
بايد مطابق اسالم باشد چرا برخالف اسالم يک عده بروند زندان»
يا اينکه گفته اند «عيب کارما اين است که حوزه ازدستگاه قضا جدا
شده وهرکسي براي خود تصميمي ميگيرد» يا فرموده اند «دستگاه

خش 97/7/19

بدينوسيله هيات مديره شركت بيمارستان آريا به شماره ثبت  10526در
اجراي مفاد مربوط به افزايش سرمايه به اطالع كليه سهامداران محترم
شركت ميرساند كه بنا بر مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ1393/10/28
مبني بر لزوم افزايش سرمايه و تفويض اختيار قيد شده در مجمع مذكور
به هيات مديره سرمايه شركت از مبلغ  419/750/000ريال منقسم به
 73سهم  5/750/000ريالي به مبلغ  1/472/000/000ريال منقسم به 256
سهم  5/750/000ريالي بانام كه از محل نقدي افزايش مييابد از اين رو
به سهامداران  60روز از انتشار اين آگهي مهلت داده ميشود كه به ازاي
مالكيت هر يك سهم در خريد تعداد  2/5سهم از حق تقدم خود استفاده
نمايند و مدارك خود را به هيات مديره شركت به آدرس دفتر مركزي
شركت تحويل نمايند.
بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر به هيات مديره ميتواند سهام
باقيمانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
تاريخ انتشار97/7/19 :
هيات مديره بيمارستان آريا
خ ت97/7/19 :

آگهي دعوت

»

قاچاق بيش از يک ميليارد ليترسوخت در سه ماه

شد که دراين زمينه فعاليت ميکرد.سردارهاديانفر به
رخنههاي امنيتي ،سايتها ومراکزحساس پرداخت واعالم
کرد 30 :حفره کشف وتعدادي هکرشناسايي شدند.وي
گفت :حمله سايبري به شرکتهاي فرودگاهي درمشهد
وتبريزنيزبا تالشپليسفتاپيگيريشد؛هکرهاشناسايي،
دستگيروتحويل مقام قضائي شدند.سردارهاديانفر با بيان
اين مطلب که جرائم غيراخالقي 55درصد نسبت به
مدت مشابه درسال گذشته رشد داشته است ،گفت:
 51درصد دستگيرشدگان تحصيالت ديپلم و 72درصد
ديپلم وزيرديپلم ،کمتراز 5درصد تحصيالت تکميلي
وکمترازيک درصد دکترا داشتهاند.وي بيشترين جرائم
را برداشت غيرمجاز ،کالهبرداري ،مزاحمت اينترنتي،
هتک حيثيت ،نشر اکاذيب ،تهمت ،افترا ،وشايعه سازي
دانست وگفت :متاسفانه چون احساس هويت صورت
نميگيرد اين فضا امنيت ندارد؛ درصورتي که هيچ جاي
دنيا چنين سمت وسويي ندارد.

قانون اجراي سياستهاي اصل۴۴
به هيچ وجه اجرا نشده است

انتشارتمامي قراردادهاي باالي
 250ميليون تومان در شهرداري تهران

برخي منافذ درمراکزدولتي
راه را براي متخلفان هموارکرده است

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد:

شناسايي1381سايت التهابآفرين درحوزه سکه

معاون حقوقي قوه قضائيه:

ميرزايي خبرداد:

دادستان تهران:

پنج شنبه  19مهر 1397
اول صفر  11-1440اكتبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9333

رئيس پليس فتا اعالم کرد:

معاون حقوقي قوه قضائيه گفت :بههيچ وجه قانون اجراي سياستهاي اصل۴۴
محقق نشد بلکه تنها صنايع زيانده واگذارشدند که زمين هم خوردند وتعطيل شدند.
به گزارش فارس ،ذبيحاهلل خدائيان درمجمع مديران حقوقي سه قوه اظهارکرد:
موضوع اقتصاد مقاومتي اولين بارتوسط مقام معظم رهبري ابداع ودرجمع کارآفرينان
درسال ۸۹مطرح شد ،اقتصاد مقاومتي ،اقتصادي است که به لزوم مقاومت اقتصاد
در زمان فشاراقتصادي دشمن ولزوم آمادگي کشوربراي جهش اقتصادي توجه دارد.
وي افزود :دغدغه مسئوالن ابتداي انقالب کمک به محرومين بود و به سمت ايجاد
کارخانهها در بخشهاي مختلف رفتند اما ادامه اين وضع درست نبود تا به سمت
اجراي اصل ۴۴رفتيم اما چقدرتوانستهايم صنايع وکارخانجات را خصوصي کنيم؟
بههيچ وجه قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴محقق نشد بلکه تنها صنايع زيانده
واگذارشدند که زمين هم خوردند وتعطيل شدند .برخي کارخانهها هم صرفا دست به
دست وخصولتي شدند اما همچنان دولتي هستند ومديريت همچنان با دولت است.
معاون حقوقي قوه قضائيه ادامه داد :آنچه مقام معظم رهبري درمورد مردمي کردن
اقتصاد فرمودند با دادن تسهيالت واعتماد به مردم محقق ميشود.وي تصريح کرد:
مبارزه با فساد وقاچاق کاال براي رشد توليد ملي ازديگراقداماتي است که براي تحقق
اقتصاد مقاومتي بايد پيگيري شود .يکي ديگر از ارکان اقتصاد مقاومتي مديريت منابع
ارزي ومقابله با فساد است.

ازآن مسائلي است که با هيچ منطقي سازش ندارد؛ بخشي ازمشکالت ناشي ازضعف مديريت
است وبعد قوه قضائيه را مقصرميدانند که چرا برخورد نميکند؟ بنشينيم فساد شکل بگيرد
وبعد بگوييم برخورد کنيد آيا اين درست است؟ منتظري اظهارداشت :روزسه شنبه معاون
اول رئيس جمهورسخناني را درخصوص مهرزدن به پيشاني مديران خائن بيان کرد که کامال
هم درست است اما تاکنون هيچ مديرخائني براي برخورد به ما معرفي نشده است .وي با
بيان اينکه دادستاني ها بايد ازحقوق همه مردم محافظت کنند ،ابرازداشت :درهمين راستا
دستورالعمل حفاظت ازحقوق عامه را دردست تدوين وتاييد داريم که با اجرايي شدن آن
بسياري ازمشکالت ما برطرف خواهد شد .دادستان کل کشورتصريح کرد :برخي پرونده هاي
قضائي نيزدراستان اصفهان درجريان است که رسيدگي به پرونده شرکتي که اقدام به واردات
بيش ازهزارخودروي خارجي کرده است ازآن جمله است.

خبر »

قضائي ما احترام برايشان قائليم ،بنشينند با حوزويان و مسائل را حل
کنند وبيخود مردم را به زندان نيندازند ،اما يک گوشهاي بنشينند
خودشان بين خودشان توافق بکنند ،قابل حل نيست» اظهارکرد :به
محضرشريف ايشان عرض ميکنم چرا به گونهاي صحبت ميشود
که گويي مسئوالن قضائي وقضات شريف ازپس کوه قاف آمده اند؟
ما هم ازهمين حوزهها آمده ايم .بسياري ازمسئوالن عالي قضائي
و قضات دستگاه قضا از روحانيون فاضل ،متدين و جليل القدر
حوزه اند .آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينکه گفته شده است «چرا
زندانها را پر ميکنيد و به محض به اجرا گذاشتن مهريه از سوي
زنان ،مردان فورا ً به زندان ميافتند؟» ،پاسخ داد :به نظرميرسد
اين مطالب ناشي ازخبرهاي نادرست يا برخي تصورات ناصحيح
است که توضيح آن درادامه خواهد آمد .حوزويان عزيزوعموم مردم
شايسته است بدانند که ما درهمين مورد وبراي حل اين مشکل
چه تالشهايي کرده ايم .بنده براي پاسخ به اين اظهارات هم متن
سخنان ايشان را خواندم و هم صوت آن را دوبارشنيدم که البته متن
منتشره تلطيف شده بود.رئيس قوه قضائيه ادامه داد :در خصوص
اينکه فرموده اند «قوه قضائيه فورا ً با به اجرا گذاشتن مهريه ،مردان
را به زندان مياندازد» ،عرض ميکنم که اين مطلب قطعاً نادرست
است ،زيرا رويه دادگاههاي ما چيزي بر خالف قانون نيست وقضات
نيزدراين زمينه قانون اصالح شده نحوه اجراي محکوميتهاي مالي
مصوب ۹۴/۴/۱۶را اجرا ميکنند.

آگهي تغييرات شرکت توليدي آرد نيک سهامي خاص به شماره ثبت  500و
شناسه ملي  10700049844به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده
مورخ  1397/07/16تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :سرمايه شرکت از مبلغ
37.282.999.800ريال منقسم به  600سهم  62.138.333ريالي با نام به
مبلغ 49.282.999.800ريال منقسم به  600سهم بانام  82.138.333ريالي از
محل پرداخت نقدي طي گواهي بانکي به شماره  56135مورخ 1397/07/16
بانک ملت شعبه مرکزي کردکوي افزايش يافت .وماده  5اساسنامه به شرح
مذکور اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کردکوي ()265635

دادستان تهران به برخي ازراه هاي وقوع فساد اشاره کرد وگفت :برخي منافذ
درمراکزدولتي راه را براي متخلفان هموارکرده است.به گزارش فارس ،عباس
جعفري دولت آبادي گفت :همانگونه که ميدانيد درپي نوسانات قيمت ارزوتآثيرآن
برقيمت کاالها ونيازهاي عمومي دولت به منظورثبات درقيمت کاالهاي مورد
نيازارزمورد نيازبراي واردات اين کاالها را به نرخ دولتي دراختياربرخي شرکتها
وارد کننده قرارداد.گوشي تلفن همراه يکي ازآن کاالهايي است که برخي شرکت ها
براي واردات آن ارزدولتي گرفتند اما برخي ازآنها مرتکب رفتارمجرمانه شدند که
منجربه تشکيل پرونده قضائي براي اين افراد شد.براساس بررسيهاي دادستاني تهران
مشخص شد که تشکيل اين پرونده درمراجع قضائي ناشي ازعواملي است که يکي ازآنها
بازبودن منافذ فساد است متخلفان ازقانون وسوء استفاده کنندگان همواره دنبال منافذي
هستند که قانون را دوربزنند.عدم نظارت دستگاه هاي ذي ربط وانجام وظايف ذاتي
عامل دومي است که موجب تشکيل اين پرونده ها ميشود .وي ادامه داد :همانگونه
که دراين پروندهها نهادهايي مثل وزارت صنعت وگمرک وبانک مرکزي خود را صرفا
مسئول ثبت سفارش وتخصيص ارزوترخيص کاال ميدانند وخود را ازبروزمشکالت
مبرا ميدانند و ورود جدي به اين موضوع ندارند.جعفري دولت آبادي گفت :بخشي
ازپرونده ها به اين برميگردد که دستگاه هاي دولتي وظايف شان را دراجراي مقررات
به درستي انجام نداده اند.وزارت صمت ميگويد من فقط ثبت سفارش ميکنم به
سراغ بانک مرکزي ميرويم ميگويد من فقط ارز اختصاص داده ام و به سراغ گمرک
که ميرويم ميگويد من فقط به ثبت سفارش نگاه کرده ام.وي گفت :پروندههايي که
امروزتشکيل شده است حول سه محورميگردد يا ارز گرفته اند وکااليي وارد نشده
است يا ارزگرفته اند وکاالي ديگري وارد کرده اند يا اينکه ارزگرفته وکاال را بعد
ازورود با قيمت گزافي فروخته اند.وي ادامه داد :متهمان با سوء استفاده ازخألهاي
موجود ومنافذ موجود اقدام به انجام اقدامات مجرمانه کرده اند.

رئيس انجمن علمي روانپزشکان ايران عنوان کرد:

کمبود برخي از داروهاي روانپزشکي

رئيس انجمن علمي روانپزشکان ايران ازکمبود برخي از داروهاي روانپزشکي
خبرداد وبا اشاره به اينکه نوسانات ارزي بيماريهاي روانتني را تشديد ميکند،
گفت :زماني که اضطراب بيش ازحد معمول باشد عملکرد فرد کاهش وسالمتي آن
تحت تأثيرقرارميگيرد.به گزارش فارس ،مريم رسوليان درارتباط با تأثيرنوسانات
ارزي برسالمت روان افراد ،گفت :بحرانهاي اقتصادي يکي ازعوامل اجتماعي هستند
که ميتوانند با احساس ناامني وضعف افراد همراه شوند وبراساس مبناي شخصيت
فرد استرس بارزي را درآنها بروزدهند .وي بيان داشت :نوسانات ارزي برسالمت
روان افراد تأثيرگذاراست واگرکسي بيماري زمينهاي همچون بيماري قلبي داشته
باشد ميتواند سبب بروزمشکالتي همچون سکتههاي قلبي شود.رسوليان ،گفت:
درمورد داروهاي روانپزشکي سياست وزارت بهداشت ک ًال کاهش واردات داروهاي
خارجي درحوزههاي مختلف است ومبنا برافزايش توليد داخل است؛ که اين مسئله
سبب شده درحال حاضربرخي ازداروها در دسترس نباشد وبه طورکلي کمبود
هردارويي ميتواند خود برسالمت روان افراد تأثيرگذارد.

محسن هاشمي براي شهرداري
تهران اعالم آمادگي کرد
رئيس شوراي شهرتهران با اعالم آمادگي براي شهردارتهران شدن گفت :بخشي
ازاصالحطلبان فکرميکنند شهردارشدنم باعث ازهمپاشيدگي شوراي شهرميشود
اما براي رياست شورا جايگزين هست.به گزارش تسنيم ،رفتن سيدمحمد علي
افشاني شهردارتهران قطعي شده است ودراين رابطه هم نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي و هم مسئوالن مربوطه در دستگاههاي مختلف نظرخود را
اعالم کردهاند.اما با توجه به تغييرات مکرردرشهرداري تهران ،اعضاي شوراي
شهرتهران اين بارنيمنگاهي هم به حضورمحسن هاشمي رفسنجاني بهعنوان
شهردارپايتخت دارند؛ درهمين رابطه محسن هاشمي رفسنجاني رئيس
شوراي شهرتهران درصفحه شخصي خود توئيتي با اين مضمون کرد :بخشي
ازاصالحطلبان فکرميکنند شهردارشدنم باعث ازهمپاشيدگي شوراي شهرميشود.
براي رياست شورا جايگزين هست اما بنا بود کسي نرود تا باب نشود ،مثل
حجاب بانوان است ،اگرشل کنند ديگرنميشود کنترل کرد!

آگهي تغييرات شرکت سپهر بنا سازان پايندان شرکت با مسئوليت
محدود به شماره ثبت 327484و شناسه ملي 10103636071به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/06/01تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :آقاي عبداله دواني به شماره ملي 5329888514
باپرداخت  5.000.000.000ريال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
آقاي هادي واحد به شماره ملي  0068383312باپرداخت 2.000.000.000
ريال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ميزان 4.500.000.000
ريال افزايش داد .سرمايه شرکت از مبلغ  3.000.000.000ريال به
 10.000.000.000ريال افزايش يافت .در نتيجه ماده مربوطه اساسنامه
به شرح مذکور اصالح مي گردد .اسامي شرکاء بشرح ذيل ميباشد:
محمدرضا دواني باکدملي 5329954606دارنده  300.000ريال سهم
الشرکه مهرانگيز محصص با کدملي 2649292652دارنده 300.000ريال
سهم الشرکه زهرا زندي 0065942281دارنده 499.400.000ريال سهم
الشرکه هادي واحد باکدملي 0068383312دارنده 4.500.000.000ريال
سهم الشرکه آقاي عبداله دواني به شماره ملي 5329888514
دارنده  5.000.000.000ريال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()266003
آگهي تغييرات شرکت هيت نوين با مسئوليت محدود به شماره ثبت
 171451و شناسه ملي  10102139043به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1396/07/15تصميمات ذيل
اتخاذ شد  :مصطفي عندليب آذر با کد ملي  3255753813و سيد
غالمرضا حسيني قهرودي با کد ملي  0066656966و محمد صادق
حريري با کد ملي  0032841396به عنوان اعضاي هيئت مديره براي
مدت نامحدود انتخاب گرديدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()266002
آگهي تغييرات شرکت هيت نوين با مسئوليت محدود به شماره ثبت 171451
و شناسه ملي  10102139043به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ
 1396/07/15تصميمات ذيل اتخاذ شد  :مصطفي عندليب آذر با کد ملي
 3255753813به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره و سيد غالمرضا
حسيني قهرودي با کد ملي  0066656966به سمت عضو هيئت مديره و
محمد صادق حريري با کد ملي  0032841396به سمت رئيس هيئت مديره
براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()266001

آگهي تغييرات شرکت مهر تابان طب سهامي خاص به شماره
ثبت  169106و شناسه ملي  10102116056به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1395/07/01تصميمات ذيل
اتخاذ شد  :تعداد اعضاي هيئت مديره به  3نفر کاهش يافت و
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تهران ()266000
آگهي تغييرات شرکت توليدي آرد نيک سهامي خاص به شماره ثبت  500و
شناسه ملي  10700049844به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده
مورخ  1397/07/15تصميمات ذيل اتخاذ شد - :سرمايه شرکت از مبلغ
25.282.999.800ريال منقسم به  600سهم  42.138.333ريالي با نام به
مبلغ 37.282.999.800ريال منقسم به  600سهم بانام  62.138.333ريالي از
محل (پرداخت نقدي طي گواهي بانکي به شماره  56135مورخ 15/07/1397
بانک ملت شعبه مرکزي کردکوي ) افزايش يافت .وماده  5اساسنامه به شرح
مذکور اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري کردکوي ()265636

